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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Úpravna kameniva lomu Předhradí
Kapacita (rozsah) záměru:
Vlastní areál úpravny kameniva je navržen v prostoru vytěženého lomu Předhradí.
Provozně pak navazuje na lom Hněvětice, kde je prováděna hornická činnost (otvírka,
příprava a dobývání) a který se nachází přibližně 300 m severovýchodně od
plánované úpravny. Celkové zásoby (prozkoumané i vyhledané) v lomu Hněvětice
jsou v množství 1 661 539 m3 (4 320 000 t) a životnost lomu je při roční těžbě 180 000
t za rok 24 roků.
Předpokládaný objem výroby drceného kameniva
Předpokládaná těžba (v DP Hněvětice)
Předpokládaná navážka materiálu

90 t/hod
180 000 t/rok
150 ÷ 200 000 t/rok
100 t/hod
200 000 t rok

Umístění záměru:
kraj:
obec:
KÚ:

Pardubický
Předhradí u Skutče
Předhradí u Skutče

v případě variantního řešení dle varianty 3:
kraj:
obec:
KÚ:

Pardubický
Předhradí u Skutče, Skuteč
Předhradí u Skutče, Hněvětice

pozn.: varianta 3 se liší umístěním primárního drtiče v těžební jámě dobývacího
prostoru Hněvetice a dopravou materiálu od primárního drtiče k vlastní třídící lince
Obchodní firma oznamovatele:
M - SILNICE a.s.
IČ oznamovatele:
42 19 68 68
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
tel.: 495 862 211

4

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou RNDr. Vladimírem Ludvíkem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 5278/850/OPV/93.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je tento podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části
předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál konstatuje, že jsou
posuzovány dvě aktivní varianty s tím, že varianta 2 představuje aktivní variantu
umístění úpravny kameniva do prostoru vytěžené lomové jámy lomu Předhradí.
Varianta 3 se potom od varianty 2 liší umístěním primárního drtiče v těžební jámě
dobývacího prostoru Hněvětice a dopravou materiálu od primárního drtiče
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.
Situace záměru M 1 : 10 000
Technologické schéma úpravny kameniva
Záměr ve variantě 2 – celková situace
Záměr ve variantě 2 – celková sestava úpravny kameniva
Záměr ve variantě 3 – celková situace
Záměr ve variantě 3 – křížení dopravníku s komunikací
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky hradu Rychmburk v Předhradí
Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky
ÚSES
Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz
Fotodokumentace
Rozptylová studie
Hluková studie – varianta 2, varianta 3
Protokol o zkoušce č. F 176/2004 (Empla, 2004)
Autorizovaný protokol Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku (ing. Dana
Potužníková; září 2006)
Rozhodnutí vodohospodářského orgánu
Doplnění a posouzení hydrologických a hydrogeologických a vodohospodářských
poměrů území (ing. Petr Čihák; říjen – listopad 2006)
Biologické hodnocení (Mgr. Stanislava Čížková, RNDr. Jiří Veselý; září 2006)
Výsledky zoologického průzkumu v oblasti lomu u obcí Předhradí a Hněvětice (okr.
Chrudim) v roce 2005 (RNDr. Vladimír Lemberk; červen 2005)
Mihule potoční (Lampetra planeri) a lomový prach
Vranka obecná (Cottus gobio) a lomový prach

Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě bez připomínek. Pouze lze upozornit, že část D by se měla týkat hodnocení
vlivů záměru na veřejné zdraví, nikoliv vlivů záměru na obyvatelstvo. Určitým
problémem celé posuzované dokumentace je určitý nesoulad mezi přílohami
uváděnými v doplněné dokumentaci
a odkazy na přílohy ve vlastním textu
dokumentace, což místy činí materiál poněkud nepřehledný.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Úpravna kameniva lomu
Předhradí“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat
návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Přesto jsou však v návrhu
stanoviska formulována některá doporučení, která požadují provedení některých
doprůzkumů do doby zahájení jakýchkoliv prací v zájmovém území, která vyplývají
z absence některých informací a podkladů, které měly být v posuzované dokumentaci
uvedeny .

7

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Úpravna kameniva lomu
Předhradí“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 6.2.
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani
v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaná dokumentace specifikuje kapacitu záměru následujícími údaji:
Předpokládaný objem výroby drceného kameniva
Předpokládaná těžba (v DP Hněvětice)
Předpokládaná navážka materiálu

90 t/hod
180 000 t/rok
150 ÷ 200 000 t/rok
100 t/hod
200 000 t rok

Stanovisko zpracovatele posudku:
Udávaná kapacita odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele posudku není
připomínek. Lze však upozornit, že propočet bilancí daných buď předpokládaným
objemem výroby drceného kameniva v tunách za hodinu, nebo roční kapacita
v přepočtu na uváděné pohyby navzájem nesouhlasí. Proto je v návrhu stanoviska
kapacita záměru jednoznačně limitována ročním objemem výroby drceného kameniva
a počtem vyvolaných pohybů TNA za den, souvisejících s provozem úpravny
kameniva. Současně je v návrhu stanoviska požadováno, aby předpokládaný objem
drceného kameniva byl považován z limitní v rámci celého provozu lomu, tudíž že
nenastane situace, aby kromě materiálu, který projde přes drtící linku nebylo z lomu
odváženo žádné další kamenivo.
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B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Pardubickém kraji, v obci Předhradí u
Skutče a v katastrálním území Předhradí u Skutče.
V případě realizace záměru v předložené Variantě 3 by kromě výše uvedených
s umístěním záměru souvisela i obec Skuteč a katastrální území Hněvětice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Popisná část
je v přílohové části doplněna srozumitelnou situací, ze které je patrný plánovaný stav
záměru. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že záměrem oznamovatele – M-SILNICE a.s. – je zřídit
úpravnu kameniva uvnitř prostoru vytěženého lomu Předhradí (DP Předhradí – Vč
KNV 14.1.1970 – Dopr. 1195/S – Ná 1969 – rozhodnutí o schválení dobývacího
prostoru dosud platné). Zájmový prostor vytěženého lomu Předhradí navržený pro
umístění úpravny kameniva bude využit včetně původní první etáže a stávající úroveň
dna tohoto prostoru bude zvýšena cca o 1 m navezenou skrývkou z dobývacího
prostoru Hněvětice.
Dle dokumentace bude navrhovaná úpravna zajišťovat zpracování horniny vytěžené
v již otevřeném lomu Předhradí – Hněvětice, kde bude prováděna hornická činnost
v dobývacím prostoru Hněvětice (původně DP Hněvětice Vč KNV 7.7.1991 –
Dopr./711/71) na základě povolení Obvodního báňského úřadu v Trutnově zn.
3545/02/Kub/So z 29.11.2002. Dobývací prostor se nachází cca 300 m
severovýchodně od plánované úpravny kameniva.
Kromě provozní návaznosti na dobývací prostor Hněvětice
nepředpokládá jiné vazby na okolní výstavbu a související investice.

oznamovatel

Kumulace s jinými záměry se předpokládá s těžbou v dobývacím prostoru Hněvětice a
provozem na silnici 2. tř. II/358.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě lze konstatovat, že předpokládané možné synergické vlivy, které nastávají
v souvislosti s uvažovanou úpravnou kameniva jsou ve výše uvedené kapitole
specifikovány. Otázka vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v rámci synergických
vlivů je komentována v rámci další části posudku.
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

Zdůvodnění vlastní výstavby oznamovaného záměru je dáno potřebou kvalitního
kameniva pro stavbu silnic v daném regionu. Navrhovaná stavba řeší zpracování
velmi kvalitní horniny (rychmburská droba) na kamenivo v šesti frakcích
technologickým zařízením současné technické úrovně se zaměřením hlavní produkce
na frakce nižší.
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Zdůvodnění umístění záměru je pak dáno využitím prostoru narušeného hornickou
činností v těsné blízkosti dobývacího prostoru (DP Hněvětice – cca 300 m), ve kterém
bude probíhat těžba.
Umístění úpravny kameniva tedy vyplývá z existence vhodného prostoru bývalého
lomu, komunikačně již napojeného jak na dobývací prostor Hněvětice, jehož produkce
horniny bude vstupní surovinou pro navrhovanou úpravnu, tak na státní silniční síť, na
kterou je napojena stávající přístupová komunikace do lomu.
Stavba úpravny svým umístěním v prostoru stávající těžební jámy bude zcela ukryta,
čímž dojde k minimalizaci možného vlivu na krajinný ráz lokality, vlivů na
obyvatelstvo, především vlivu hluku a vlivu na ovzduší, které výstavbou zařízení
tohoto typu vznikají.
Dokumentace předkládá z hlediska aktivních variant následující varianty:
ü VARIANTA 2 – představuje aktivní variantu umístění úpravny kameniva do prostoru
vytěžené lomové jámy lomu Předhradí
ü VARIANTA 3 - se od varianty 2 liší umístěním primárního drtiče v těžební jámě
dobývacího prostoru Hněvětice a dopravou materiálu od primárního drtiče k vlastní
třídící lince pomocí pásových dopravníků.
Dále dokumentace konstatuje, že v případech, kdy to bylo účelné, bylo provedeno
porovnání s variantou 0, která představuje stávající stav, tedy bez hodnocené
úpravny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětem záměru je úpravna kameniva. Zdůvodnění vychází z existence těžebního
prostoru, na který by logicky navazoval předkládaný záměr úpravy kameniva lomu
Předhradí. Zdůvodnění záměru z hlediska jeho lokalizace v návaznosti na těžbu se
jeví jako logické. Ze strany zpracovatele posudku tudíž k této kapitole ve vztahu ke
zdůvodnění záměru bez připomínek.
Připomínky lze však vznést obecně k označení variant, které jsou uváděny v doplněné
dokumentaci EIA. Z průběhu procesu EIA je sice patrné, že postupně docházelo
k vývoji a úpravám řešených variant. Doplněná dokumentace operuje s variantou 0,
variantou 2 a variantou 3. Bohužel však v přílohách dokumentace je dále operováno
s variantami 0a, 0b a 1, což poněkud znepřehledňuje jednotlivé výstupy řešených
variant a orientaci v nich. Bylo by tudíž vhodné v úvodu doplněné dokumentace
rekapitulovat vývoj procesu EIA jakož i vývoj volených a upravovaných variant.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů souvisejících s předloženými aktivními
variantami je komentována v další části předkládaného posudku.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Z dokumentace vyplývá následující předpokládaná koncepce řešení:
§ Linka bude navržena jako stabilní, skládající se z jednotlivých technologických
uzlů, propojených pásovými dopravníky.
§ Pro umístění jednotlivých technologických uzlů bude využito stávající terénní
situace (existující první etáže původního lomu) s cílem optimalizovat délky a
stoupání pásových dopravníků.

10

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

§ Výrobní stroje budou umístěny na ocelových konstrukcích semi-mobilního
charakteru s cílem minimalizovat rozsah stavebních prací, zejména betonových
konstrukcí.
§ Linka bude navržena se 4 stupni drcení.
§ Pro primární drcení bude vzhledem k mechanickým vlastnostem zpracovávané
horniny aplikován dvouvzpěrný čelisťový drtič.
§ Oddělení zahliněné frakce před primárním drtičem je dvoustupňové s prvním
tříděním na vibračním podavači s roštovou třídící plochou a separací zahliněné
frakce na samostatném třídiči. Předpokládá se odtřídění frakce 0/20 mm jako
odpadu. Samostatný třídič umožní snadno a operativně měnit hranici odhlinění
v závislosti na momentálním stavu zpracovávané suroviny.
§ Pro výrobu tvarových drtí bude zařazen 4. stupeň drcení.
§ Z hlediska dosažení požadovaného tvaru zrn finálních produktů je žádoucí, aby se
do finálních frakcí nedostávala zrna vyhovující sice svou velikostí, která ale
pocházejí z produktů sekundárního, nebo dokonce primárního drtiče. Navíc je
nutné, aby byly dodrženy podmínky pro tvorbu tvarově vyhovujících zrn ve finálním
drtiči, tj. jeho práce se zaplněným drtícím prostorem, nepříliš vysoký stupeň
zdrobnění ve finálním stupni a provozní štěrbina zhruba uprostřed intervalu
velikosti nejdůležitějších produktů.
§ Pro splnění uvedených podmínek se předpokládá zpracování veškeré suroviny na
velikost do 32 mm v sekundárním drtiči a to tak, aby do finálního drtiče přicházela
veškerá surovina, určená pro výrobu finálních produktů, upravená na velikost 4/32
mm.
§ Produkty primárního a sekundárního drtiče budou směšovány na jednom
dopravníku a vedeny na třídič umístěný na etáži původního lomu. Třídič, přestože
bude vyrábět jen tři produkty – nadsítné + 32 mm do sekundárního drtiče, frakci
4/32 do finálního drtiče a propad 0/4, musí být třísítný s prostřední sítovou plochou
odlehčovací, neboť na dolním sítě by jinak vznikla nezpracovatelně vysoká vrstva
materiálu. Pro toto prostřední síto je navrhována hranice třídění 16 mm, nadsítná
prostředního a dolního síta se spojují. Pro tento třídič je doporučeno použití
polyuretanových sít kvůli vysokému namáhání hrubozrnným a abrasivním
materiálem.
§ Pro roztřídění finálních frakcí je zapotřebí šesti hranic třídění (sítových ploch). Je
zřejmé, že finální třídění nebude realizovatelné na jednom finálním třídiči. Z finální
třídírny bude nutné vracet k dalšímu zpracování nadsítné nad 22 mm a je žádoucí
mít k dispozici možnost zpracovat i případný přebytek frakcí 16/22 a 11/16.
§ Frakce 0/4, vytříděná před finálním drcením, bude podle momentálních
surovinových a klimatických podmínek buď splňovat požadavky plnohodnotného
finálního produktu, nebo může představovat produkt mírně snížené kvality
v případě, že odhlinění před primárním drtičem nebude zcela dokonalé. Frakce
bude skladována v samostatném zásobníku, který by měl být dopravně přístupný,
nebo by mohl být propojen pásovým dopravníkem s expedičním dopravníkem.
§ Na finální třídírnu bude přiváděn pouze produkt finálního drtiče. Nadsítné nad 22
mm a případné přebytky frakcí 16/22 a11/16 budou vraceny jedním pásovým
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dopravníkem do zásobníku před finální drtič. Tento pásový dopravník bude mít jen
malý sklon, neboť bude spojovat zařízení na horních plošinách zásobníků.
§ Oba finální třídiče jsou trojsítné a stejné velikosti. Navržená velikost umožňuje
aplikovat jak ocelová, tak polyuretanová síta. Skladování finálních produktů bude
realizováno v zásobnících v jednořadém uspořádání s předpokládaným mícháním
úzkých frakcí na sběrném expedičním dopravníku.
§ Velikost vyrovnávacích zásobníků bude volena tak, aby jejich kapacita zajistila
alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu finální části úpravny.
§ Dále jsou v dokumentaci popsány obě uvažované aktivní varianty
§ Návrh odprašování: Technologická linka je pro účely odprašování rozdělena na tři
základní části:
- část č.1 primárního drtič (PS 01)
- část č.2 sekundární drtič provozní třídírna (PS 02 a PS 03)
- část. č.3 třídírna (PS 04)
část č.1 – primární drtič
Navrhuje se odsávat 5 přesypů, celkové odsávané množství Q1 = 14 000 m3/ hod. tj.
3,8 m3/sec. K tomu je navržen filtr OS 200 s filtrační plochou 200 m2, potom filtrační
rychlost bude wf = 1,9 cm/sec. což je vyhovující. Filtr je navržen umístit na podjezdnou
nosnou konstrukci se zásobníkem odprašků, který je vybaven ručně ovládaným
uzávěrem. Je navržen ventilátor typu VRVP 800 s příkonem 30 kW opatřen
protihlukovou izolací. Za ventilátorem je navržen tlumič hluku s protihlukovou izolací.
Celková sestava filtrační stanice je umístěna v ocelové konstrukci opláštěné
zvukopohltivým obkladem (včetně střechy) konstrukčně odděleným od nosných
konstrukcí technologického zařízení
část č.2 – sekundární drtič a provozní třídírna
Navrženo je odsávat třídič (dvě místa) a tři přesypová místa. Technické řešení je
shodné s částí č.1, za ventilátorem a tlumičem hluku je umístěn komín.
část č.3 – třídírna
Na třídírně jsou dva třídiče a dopravníky. Navrženo je odsávat celkem 10 míst,
celkové odsávané množství Q = 30 000 m3/hod., tj. 8,3 m3/sec. K tomu je navržena
filtrační stanice OS 400 s filtrační plochou 400 m2, filtrační rychlost bude wf = 2,08
sm/sec., což je vyhovující. Ventilátor je navržen typu VRVP 1000 s příkonem 45 kW
opatřen protihlukovou izolací. Výfuk bude přes tlumič hluku do textilní výustky, která
bude umístěna pod střechou finální třídírny. Filtrační stanice bude umístěna na horní
plošině finální třídírny na nosné konstrukci technologického zařízení v úrovni + 10,0
m. Odprašky budou odváděny přes gravitační dvojklapku do zásobníku frakce
0/2 nebo do samostatného zásobníku. Samostatný zásobník bude umístěn na
podjezdné konstrukci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technologie drcení lze ze strany zpracovatele posudku označit za
akceptovatelný. Ze strany zpracovatele posudku lze pouze upozornit na problematiku
nakládání s frakcí 0/4, pro kterou je uváděno, že bude podle momentálních
surovinových a klimatických podmínek buď splňovat požadavky plnohodnotného
finálního produktu, nebo může představovat produkt mírně snížené kvality v případě,
že odhlinění před primárním drtičem nebude zcela dokonalé. Frakce potom bude
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skladována v samostatném zásobníku, který by měl být dopravně přístupný, nebo by
mohl být propojen pásovým dopravníkem s expedičním dopravníkem. Vzhledem ke
skutečnosti, že nejsou v dokumentaci podrobnější informace o předpokládaném
objemu této frakce a způsobu jejího případného deponování ve vztahu k sekundární
prašnosti, považuje zpracovatel posudku za nezbytné požadovat v další projektové
přípravě jednak specifikovat maximální případné množství deponované frakce 0/4
jakož i podrobnější popis jejího skladování v zásobníku způsobem, který bude
eliminovat sekundární prašnost této frakce. Dále zpracovatel posudku soudí, že chybí
podrobnější popis dalšího nakládání s odtříděnou frakcí 0/20 mm, která je uváděna
jako odpad. Není patrné předpokládané roční množství, materiál není uveden ani
v tabulce odpadů na str. 26 posuzované dokumentace. Protože tato frakce by mohla
být zdrojem prašnosti, dalším zdrojem hluku v rámci manipulace s ní v rámci úpravny
jakož by i mohla způsobovat případně navýšení dopravy na vnějším komunikačním
systému, je v této souvislosti pro další projektovou přípravu formulováno odpovídající
doporučení.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2008
ü termín dokončení: 2009
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Pardubický
kraj, obec Předhradí u Skutče, Skuteč a v katastrálních územích Předhradí u Skutče a
Hněvětice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
Výčet dotčeně územně samosprávných celků se odvíjí od navrhovaných aktivních
variant záměru.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jako navazující rozhodnutí územní rozhodnutí a
stavební povolení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek s tím, že dle názoru
zpracovatele posudku bude nezbytné pro uvedené správní akty v rámci další
projektové přípravy získat řadu dalších rozhodnutí před případným vydáním nad
rámec informací uvedených v posuzované dokumentaci.

13

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s realizací posuzovaného záměru nedojde
k žádnému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPFL).
Z hlediska ochrany přírody a krajiny zájmový prostor není součástí žádné formy
ochrany přírody. Prostor vytěžené lomové jámy leží při západním okraji Přírodního
parku Údolí Krounky a Novohradky. Řeka Krounka tvoří východně od vytěženého
lomu Předhradí hranici chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Východočeská křída. Oznamovaný záměr se nachází v chráněném ložiskovém území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými charakteristikami lze vyslovit z hlediska zpracovatele posudku souhlas.
B.II.2 Voda

Dle dokumentace odběr vody lze předpokládat především ve fázi provozu. Jsou
uváděny následující předpokládané nároky na vodu:
- sociální zařízení
52 týdnů x 5 dnů x 2,64 m3 =
686,4 m3
- mlžení a zkrápění
40 m3 x 80 dnů =
3 200,0 m3
Dle dokumentace mlžení a zkrápění bude v provozu v nepříznivých klimatických
podmínkách, kdy bude vznikat nebezpečí zvýšené prašnosti (delší suché a teplé
období), a proto je zde empirický předpoklad 80 dnů.
Zásobování areálu vodou bude ve všech variantách prováděno ze stávajícího vrtu.
Dle dokumentace dostatečná vydatnost vrtu byla ověřena provozem v době plného
využití provozní budovy. Pitný režim pracovníků bude zajišťován nákupem stolní
balené vody.
Přímým odběrem vody z řeky Krounky nebo odběrem z nově vybudované retenční
nádrže bude pokryta potřeba technologické vody ke zkrápění a mlžení. V případě
nízkých průtoků a nedostatku vody v retenční nádrži bude technologická voda
zajišťována z mobilních cisteren. Tyto budou rovněž zajišťovat zkrápění komunikací
v případě zvýšené prašnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že v této kapitole měly být detailněji uveden rozbor zdrojů
vody pro technologické účely, neboť jak je patrné z obdržených vyjádření, způsob
zajištění nároků na vodu je jedním z problematických aspektů posuzovaného záměru.
Potřebné údaje k této problematice dokumentace obsahuje, jsou však uvedeny a
detailněji komentovány na straně 10 přílohy č. 19. a budou komentovány v další části
předkládaného posudku.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že samotný záměr úpravy kameniva představuje využívání
surovinového zdroje s odhadem zásob o objemu 1,66 mil m3. Dále dokumentace
uvádí, že elektrická energie bude spotřebovávána k provozu vlastní úpravny
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kameniva, k provozu a vytápění provozní budovy a k venkovnímu osvětlení areálu. Je
uveden instalovaný výkon
Pi = 878 kW a soudobý příkon Pp = ~588 kW.
Dále dokumentace uvádí, že při provozu úpravny kameniva budou dále využívány
maziva a olejové náplně. Tyto budou skladovány v provozním skladu, který bude
umístěn v přízemí objektu mostové váhy. Oleje a maziva budou skladovány v havarijní
jímce umístěné v zadní části místnosti provozního skladu. Maximální skladovací
množství mazacích tuků (v obchodních obalech) bude 200 kg, olejů (v sudech) bude
600 l.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Maximální skladovací kapacita mazacích tuků a olejů, která je
uvedena
v dokumentaci, považuje zpracovatel posudku za limitní objem a v tomto smyslu jsou
v další části posudku formulována odpovídající doporučení.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že uvažovaný záměr je pokračováním dlouholeté těžební
činnosti. Nároky na dopravní infrastrukturu jsou tudíž neměnné oproti stávajícímu
stavu. Uvažovaný záměr nepředpokládá užívání nových přepravních tras nebo
budování nových komunikací. Uvažováno je pouze s dopravou automobilovou a se
stejným, v současné době provozovaným, dopravním napojením na silnici II/358
Litomyšl - Skuteč.
Dokumentace dále konstatuje, že v rámci uvažovaného záměru dojde k navýšení
stávajícího dopravního zatížení o 90 průjezdů nákladních automobilů zajišťujících
expedici finálního produktu úpravny kameniva. Navážení vytěžené horniny z lomu
k úpravně pak denně představuje 100 průjezdů nákladních vozidel po vnitroareálové
komunikaci spojující prostory těžby a úpravy kameniva (cca 300 m).
Oznamovatel dle dokumentace uvažuje, že na veřejném komunikačním systému bude
naprostá většina dopravy vedena na západ – tedy na Skuteč, východním směrem (na
Litomyšl) by mělo být vedeno minimum dopravy. Je uvedeno, že pro potřeby
posuzování vlivů bylo na základě principu předběžné opatrnosti počítáno s vedením
veškeré dopravy jak na západ, tak na východ.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku formuluje pro další přípravu záměru požadavek v tom smyslu, že
roční objem těžby bude zásadně limitován v hlukové studii uváděnými 90 pohyby TNA
s tím, že v těchto pohybech bude případně zahrnuta i potřeba dovozu vody pro
zkrápění v cisternách. V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že zdrojem znečištění ovzduší v etapě výstavby budou:
-

Zemní práce – skrývky ornice a podorničí,
Dočasné skládky sypkých materiálů,
Emise výfukových plynů skrývkových mechanismů.

s tím, že je uvedeno, že vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové
přípravy a nemožnosti určit klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje
existovat nelze množství emitovaných škodlivin stanovit. Je však uvedeno, že v
každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu je uvedeno, že mezi rozhodující zdroje znečištění ovzduší patří:
Odprašování

Návrh odprašování byl zpracován firmou EKOGLOBAL Hradec Králové s tím, že
technický návrh řešení je v dokumentaci uveden.
Lom v DP Hněvětice

Na základě požadavku zjišťovacího řízení byl doplněn další zdroj - lom v DP
Hněvětice. Tento lom byl řešen čtyřmi plošnými zdroji o celkové emisi na základě
legislativou stanoveného emisního faktoru 0,4 kg/t kamene těženého v blocích. Byla
uvažována maximální možná těžba – tj. 200 000 t/rok.
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší

Pro zpracování dokumentace vycházela z údajů o způsobu provozu záměru. Dále
dokumentace vycházela z výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce
2000 a 2005 a příslušných výhledových koeficientů.
Dále jsou v této kapitole dokumentace specifikovány nároky na dopravu jak na
vnějším komunikačním systému, tak uvnitř prostoru úpravny kameniva. Jsou uvedeny
informace o použitých emisních faktorech z dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Lze se ztotožnit se údaji uváděnými ve vztahu k emisím v etapě výstavby. Požadavky
na minimalizaci emisí v etapě výstavby jsou specifikovány v další části předkládaného
posudku. Z hlediska liniových zdrojů znečišťování ovzduší by v této kapitole měly být
specifikovány bilance emisí související s posuzovaným záměrem. Tyto údaje však
nikde v dokumentaci a souvisejících přílohách uvedeny nejsou.
V rozptylové studii uváděný údaj 0,4 kg/t těženého kamene není emisním faktorem dle
platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že s posuzovaným záměrem je spojen vznik následujících
druhů odpadních vod:
Splaškové odpadní vody
Odpadní vody ze sociálního zařízení, které bude využíváno obsluhou úpravny
kameniva a dělníky z lomu Hněvětice (celkem 10 osob) budou sváděny stávající
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splaškovou kanalizací do stávající ČOV (typu DČOV 6,3). V rámci stavební přípravy
bude provedena repase a oprava (úprava) ČOV, popř. instalace nového zařízení do
stávající jímky.
Dešťové odpadní vody
Dešťové odpadní vody budou z části svedeny přes vybudovanou retenční nádrž a
z části přímo do řeky Krounky.
Technologické odpadní vody
Při vlastní úpravě kameniva bude používána technologická voda ke zkrápění a mlžení
pro zamezení prašnosti na otevřené skládce frakce 0/20, kam budou dopravníky
ukládány zahliněné frakce oddělené před primárním drtičem. Rovněž tak budou
v suchém období zkrápěny příjezdové a vnitroareálové komunikace.
Celkové množství odpadních vod
splaškové odpadní vody přečištěné (výstup z ČOV)
686,4 m3/rok
dešťové odpadní vody
- odváděné kanalizací srážkových a důlních vod (stávající systém) z prostoru celé
lomové jámy
36 960 m3/rok
- z toho odváděné přes retenční nádrž
14 400 m3/rok
přítok podzemní vody do lomové jámy (0,23l/s)
~7 253 m3/rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------celkem (odpadní vody odtékající do Krounky)
44 785 m3/rok
Z dokumentace je patrné, že srážkové vody z jižní stěny lomové jámy, pod kterou je
rozmístěno technologické zařízení a z povrchu zpevněných ploch jsou povrchově
samospádem svedeny do nově vybudované retenční nádrže, ze které budou odpadní
vody odváděny kanalizací srážkových a důlních vod do recipientu Krounka. Ostatní
plochy (dno a stěny lomové jámy, které nejsou využívány pro navrhovanou zástavbu)
jsou odvodněny stávajícím systémem odvodnění do Krounky bez zdržení v retenční
nádrži. Do kanalizace srážkových a důlních vod je připojen odtok z domovní čistírny
DČOV 6,3. Výustní objekt kanalizace srážkových a důlních vod bude ve zpevněném
břehu vodního toku Krounka. Zpevněná plocha parkoviště před provozním objektem
bude odvodněna přes lapač olejů.
Nově vybudovaná retenční nádrž bude sloužit pro
- zdržení dešťových přívalových vod z prostoru úpravny kameniva
- zachycení sedimentujících částí, hrubých nečistot a unášeného materiálu
- monitorování kvality odpadních vod
Retenční nádrž je svým objemem 244,0 m3 dimenzována na 15-ti minutový přívalový
déšť a budou do ní povrchově svedeny srážkové vody z komunikací, zpevněných
ploch a jižní části lomové stěny pod níž je umístěno technologické zařízení. Nádrž je
vybavena spodním vypouštěním s uzavíráním, přelivným vypouštěním s lapačem
splavenin a sedimentačním prostorem.
Dokumentace konstatuje, že celkové odtokové prostory zájmové lokality zůstávají
prakticky beze změn. Plocha povodí, která je odváděna do prostoru výustního objektu
se nezvětší oproti stávajícímu stavu. Areál úpravny kameniva bude navíc vybaven
retenční (sedimentační) nádrží dimenzovanou mimo jiné na 15-ti minutový přívalový
déšť s rezervou.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku postrádá v dokumentaci relevantní údaj o bilanci ploch, na
kterou je počítána přívalová 15 minutová srážka. Tuto bilanci ploch je třeba
jednoznačně stanovit tak, aby byla zřejmá správná retence pro zachycení objemu této
přívalové srážky. Na str. 25 sice zpracovatel dokumentace hovoří o retenční nádrži
s objemem 244,0 m3 dimenzovanou na 15-minutový přívalový déšť, současně však
tuto retenční nádrž specifikuje dle podkladů z dokumentace pro územní řízení
průměrem 10 m a výškou 0,9 m, což je však objem výrazně menší (lehce nad 70 m3)
než je uváděná retence. Tuto nesrovnalost je třeba jednoznačně odstranit s tím, že
minimální objem retenční nádrže musí zajistit zachycení 15 minutové přívalové srážky
s tím, že je doporučeno tuto retenci zvýšit a tak minimalizovat nároky na vodu pro
zkrápění odebírané z řeky Krounky. V tomto smyslu je formulováno jedno
z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a souvisejícími předpisy. Lze konstatovat, že v dokumentaci jsou bilancovány
objemy vznikajících srážkových a splaškových vod. Požadavek na sedimentační nádrž
je uveden v doporučeních zpracovatele posudku v návrhu stanoviska příslušnému
úřadu obdobně jako požadavek na odvádění srážkových vod potenciálně
kontaminovaných ropnými produkty přes odlučovač ropných látek. Zpracovatel
posudku považuje za vhodné upozornit, že vypouštěné vody z Úpravny kameniva
lomu Předhradí v celkovém ročním množství 52 552 m3/rok s následujícími emisními
limity: NEL (max. 3 mg/l) a NL (max. 40 mg/l) jsou povoleny Krajským úřadem
Pardubického kraje ve vodoprávním rozhodnutí č.j. OŽPZ/17009/04/VT ze dne
9.11.2004. Požadavek na jednoznačné dodržování kvalitativních a kvantitativních
parametrů vypouštěných vod do toku Krounky je zapracován do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při realizaci posuzované stavby a jejím následném
užívání vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak v kategorii „ostatní“ tak
odpady kategorie „nebezpečný“. Je uvedeno, že zadavatel stavby je povinen
postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování,
shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování
atd.) dle příslušných platných legislativních opatření v oblasti nakládání s odpady.
Dále jsou uvedeny některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje přehled vznikajících odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Doporučení vyplývající
z problematiky nakládání s odpady jsou uvedeny v příslušné části předkládaného
oznámení. Upřesnění produkce odpadů při vlastní výrobě bude součástí další
projektové přípravy společně s upřesněním produkce odpadů ze skupiny „20“. Tato
problematika však bude řešena v souladu s příslušným složkovým zákonem a
souvisejícími prováděcími předpisy.
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B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že během přípravných prací bude vznikat hluk z provozu
stavebních mechanizmů (dozery, zemní stroje a pomocné mechanizmy) použitých pro
skrývkové práce v lomu Hněvětice a nákladních automobilů použitých pro přepravu
skrývky z lomu do vytěženého prostoru lomu Předhradí, kde bude následně umístěna
úpravna kameniva. Zdrojem hluku budou rovněž práce spojené s likvidací (demontáží)
stávající technologické linky.
Pro etapu provozu lze za zdroje hluku považovat především:
- technologii pro finální úpravu a zušlechťování vytěžené horniny – úpravna kameniva
- manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladač)
- strojní zařízení pro úpravu vytěžené horniny na přepravitelné části (bourací kladivo)
- nákladní dopravu (navážka suroviny z lomu k úpravně a expedice finálního
produktu)
Dále jsou prezentovány akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku s tím, že
uvedené hodnoty představují zdroje hluku včetně projekčně zpracovaných
protihlukových úprav (zvukověpohltivé opláštění technologie, tlumiče hluku,
polyuretanová síta apod.).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Otázka celkových vyvolaných pohybů souvisejících s odvozem kameniva již byla
diskutována v předcházející části předkládaného posudku. Údaje, které jsou
v dokumentaci zohledněny ve výstupech jak hlukové, tak rozptylové studie jsou
zpracovatelem posudku označeny jako limitní a jako takové jsou formulovány do
odpovídajících podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.5 Vibrace a záření

Dokumentace konstatuje, že vibrace produkované v průběhu přípravy i v provozu
úpravny kameniva 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. Vzhledem k hmotě základových konstrukcí a mohutnosti
skalního masivu odděleného údolím Lešanského potoka lze vibrace hodnotit jako
zanedbatelné.
Z dokumentace dále vyplývá, že 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.
S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není v
dalším textu předkládané dokumentace uvažováno. Oznamovaný záměr nebude
zdrojem nadměrných vibrací.
Příprava a provoz úpravny kameniva nebude zdrojem radioaktivního ani
elektromagnetického záření. Příprava a provoz úpravny kameniva nebude zdrojem
zápachu.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika vibrací je ošetřena jedním z doporučení pro další přípravu záměru.
Předmětem oznámení není těžba, tudíž není řešena otázka případných odstřelů při
těžbě. Z hlediska zpracovatele posudku v podstatě bez připomínek.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru úpravny kameniva nepředstavuje
významné terénní úpravy. Stávající dno lomové jámy bude zvýšeno o cca 1 m
navážkou skrývkového materiálu z lomu Hněvětice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní systém ekologické stability krajiny
Zvláště chráněná území
Přírodní parky
Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Významné krajinné prvky
Památné stromy
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Extrémní poměry v dotčeném území
Záplavové území

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné
informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve
vztahu k posuzovanému záměru.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního
pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližších stanic
sledujících pozadí imisní zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice charakteristiky klimatu není ze strany zpracovatele posudku
připomínek. Z hlediska doložených informací o imisním pozadí lze ze strany
zpracovatele posudku vznést připomínku v tom smyslu, proč je v říjnu 2007 udáváno
imisní pozadí zájmového území z roku 2003. Aktuální imisní pozadí stanice
provozované v roce 2006 je uveden v následujícím podkladu.
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Pardubický
Chrudim
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
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Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

ESVRM
254438

ČHMÚ
619
Svratouch

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Max.

Manuální
měřicí
program
GRV

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Vo
Datum Datum
Kv
M
90,0 40,0 12
21.01. 23.03.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
23,0
27,8 20,2 19,9 24,6 13,72 307

12 56,0

60

80

84

83 20,9 1,82 20

Je patrné, že imisní zátěž z hlediska sledované frakce PM10 se významněji nemění.
C.2.2. Voda

Z hlediska podzemních vod dokumentace konstatuje, že lokalita Předhradí se nachází
v hydrogeologickém rajónu R 54 – železnohorská a západosudetská oblast. Je
uvedeno, že stávající lom byl založen v Rychmburských drobách, které mají výlučně
puklinovou propustnost, jež je závislá na množství puklin, jejich otevřenosti a
vzájemném propojení. Propustnost skalní horniny v místě tektonických pásem může
dosáhnout značných hodnot. Jinak je proudění podzemní vody pomalé s ohledem na
relativně malý spád hladiny v okolním terénu. Voda vyvěrá v terénních depresích,
v nichž byl terén zamokřen rozptýlenými prameny. Většina těchto ploch byla
odvodněna plošnou drenáží. Pod úrovní místní erozivní báze podzemní voda
víceméně stagnuje. Z hlediska povrchových vod je v dokumentaci uvedeno, že
zájmová lokalita se nachází v povodí řeky Krounky, významného vodního toku, který
je pravobřežním přítokem Novohradky. Dle dokumentace uvádí, že vlastní obcí
Předhradí protéká Lešanský potok, který je pravobřežním přítokem řeky Krounky. Pro
oba toky jsou uvedeny základní hydrologické charakteristiky. Z hlediska vodních
ploch dokumentace uvádí, že se jedná především o umělé vodní nádrže, které jsou
převážně napájeny povrchovými vodami a trubními kanály drenážních vod. Nejblíže
oznamovanému záměru úpravny kameniva leží rybník Hadinec cca 300 m
severozápadním směrem. V širším okolí záměru se dále nachází rybníky Daletický,
Dolivecký, Vodárník, Hluboký, Dymáček, Darebník, Spálivec, Pazderka, Náprutník a
Umělá nádrž. V návrhu je pak nová vodní nádrž Sirůček nad rybníkem Hluboký.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí. Jsou uvedeny všechny podstatné charakteristiky
nezbytné pro specifikaci doporučení k eliminaci negativních vlivů na povrchové a
podzemní vody. Jsou použity dostupné údaje o hydrologických charakteristikách
vodních toků. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru nedojde k žádným záborům ZPF
respektive PUPFL. Dále je však v dokumentaci uvedeno, že těžba štěrkopísku je
poměrně náročná na zábor půdy a v případě hodnocené těžebny se jedná výhradně o
lesní půdní fond.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku předpokládá, že platí konstatování z úvodu dokumentace, že se
záměrem nejsou spojeny žádné nároky na trvalé zábory ZPF respektive PUPFL.
Potom platí, že konstatování prezentované v této části dokumentace na straně 40 je
irelevantní a netýká se posuzovaného záměru.
Kromě toho není patrné, zda-li záměr je či není realizován v ochranném pásmu lesa.
Doplněná dokumentace tento aspekt neřeší, přičemž ve vyjádření ČIŽP k doplněné
dokumentaci je uvedeno, že dle předložených podkladů si záměr vyžádá zásah do
ochranného pásma pozemků určených pro plnění funkcí lesa s tím, že se jedná o
ochranné pásmo následujících lesních pozemků: 619/8 a 619/2 v k.ú. Hněvětice a
226,227 a 228 v k.ú. Předhradí u Skutče.
Takové údaje však v předložené doplněné dokumentaci uvedeny nejsou. Proto je
v tomto smyslu formulováno i jedno z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických poměrů.
Dokumentace dále konstatuje, že činnost, která se plánuje v rámci oznamovaného
záměru úzce souvisí a provozně navazuje na lom Hněvětice, kde bude prováděna
hornická činnost, t.j. činnost podle § 2, odstavec b) zákona ČNR č.61/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů v dobývacím prostoru Hněvětice (původně DP Hněvětice
Vč KNV 7.7.1991 – Dopr. /711/71) na základě povolení Obvodního báňského úřadu
v Trutnově zn. 3545/02/Kub/So z 29.11.2002. Hornická činnost je povolena do
vytěžení vymezené části.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky
životního prostředí připomínek.
C.2.5. Fauna a flora

Dokumentace konstatuje, že zájmová lokalita „Lom Předhradí“ se nachází na okraji
přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky, který byl zřízen v roce 1998 k ochraně
členité krajiny údolí říček Krounky, Novohradky a části Hlubočického potoka od
Nových Hradů a Kutřína k Luži. Nadmořská výška zájmové oblasti se pohybuje od
330 m na dně údolí po 400 m na horní hranici svahů. Flóra a fauna je ovlivněna
hluboce zaříznutými údolími toků, která jsou na svazích porostlá přirozenými
bučinami, suťovými lesy a dubohabřinami. Přístupná místa jsou zalesněna smrkovými
monokulturami. Na dně hlubokých údolí se výrazně projevuje vliv teplotní inverze.
Fauna a flóra je také ovlivněna skalním podložím, které je tvořeno cenomanskými
slepenci a slínovci spodního turonu, algonkické břidlice, droby a slepence. Balvanitá
koryta toků mají přirozený charakter. Dále jsou uvedeny základní výstupy
zoologického průzkumu, botanického průzkumu
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zoologický a botanický průzkum uvedený v posuzované dokumentaci doplňuje
přílohou část dokumentace; z hlediska provedených průzkumů ve vztahu k fauně a
floře není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Dle
zpracovatele posudku by však součástí předkládané dokumentace měla být i
inventarizace prvků dřevin rostoucích mimo les. V tomto smyslu jsou formulována i
odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz,

Dokumentace konstatuje, že dotčeným územím prochází síť prvků územního systému
ekologické stability, a to lokální a regionální prvky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že na straně 29 je uvedeno, že je prezentován popis
prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru, na straně 32 je však uvedeno, že dotčeným
územím prochází síť prvků ÚSES. V příloze č. 11 je grafický zákres ÚSES, avšak není
zcela patrný vztah mezi mapovým podkladem a popisnou částí ÚSES, jakož i správné
situování prvků ÚSES dle územního plánu. To lze považovat za metodický nedostatek
dokumentace. Podrobnější komentář je uveden v další části předkládaného posudku.
C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že prostor vytěžené těžební jámy se nachází v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny
Předhradí. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím ve formě veřejné vyhlášky
č.j. RK/819/96/MM referátu kultury Okresního úřadu v Chrudimi ze dne 12.08.1996.
Mimo jiné se zde stanoví, že při výstavbách a rekonstrukcích je nutno dodržovat
tradiční hmoty a tvary místní architektury. Zejména je třeba dodržovat tradiční tvary
střech a velikost okenních otvorů. Při opravách fasád zachovávat jejich stávající
tektonické členění a vyvarovat se použití skleněných cihel, plechových či keramických
obkladů a odhalených ocelových konstrukcí. Při umisťování reklamních a
informačních zařízení včetně označení provozoven v blízkosti kulturních památek je
nutno dbát na jejich estetické působení.
Území tohoto ochranného pásma je dle zákona územím s archeologickými nálezy.
Z tohoto důvodu je oznamovatel povinen již v době přípravy stavby záměr oznámit
oprávněné organizaci a umožnit provést záchranný archeologický výzkum. V případě
zjištění výskytu archeologických památek během přípravných prací nebo za provozu
úpravny kameniva bude rovněž umožněn záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Dále jsou v dokumentaci specifikovány objekty zapsané ve státním seznamu
nemovitých kulturních památek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole obsahuje veškeré náležitosti a obsahově k ní není
připomínek. Dopady vyplývající z uvedeného hodnocení pro další projektovou
přípravu jsou komentovány v další části předkládaného posudku.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že jako prvek částečně určující kvalitu životního prostředí
v dotčeném území lze označit dlouhodobou těžební činnost na výhradním ložisku
kamene ve stanoveném dobývacím prostoru Hněvětice. Dalším prvkem ovlivňujícím
kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný
silnicí 2. třídy II/358, kde intenzita dopravy dle sčítání v roce 2005 byla cca 3 000
vozidel denně. V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská
výroba a menší podnikatelské aktivity v obcích.
Z vlivů těžební činnosti lze jako částečně omezující označit vlivy hluku a imisí z
provozu třídící linky a těžké mechanizace v lomu. Tyto vlivy jsou podlimitní a projevují
se v nejbližším okolí záměru. Vlivy silnice 2. třídy II/358 v dotčeném území se projevují
především u zástavby situované v bezprostřední blízkosti této silnice, kde může
docházet k hlukovým vlivům na hranici hlukových limitů.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a
obyvatelstvem jsou také podstatně méně vnímány.
Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru úpravny kameniva včetně
veškerých projekčně navržených prvků pro eliminaci vlivů hluku a prašnosti
(zvukověpohltivé opláštění technologických celků, tlumiče ventilátorů, polyuretanová
síta, filtrační stanice apod.) a včetně navržených opatření vyplývajících z předkládané
dokumentace, nepřinese navýšení ani zhoršení současných parametrů zátěží vůči
okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
V celkovém zhodnocení kvality prostředí mohla být zmíněna skutečnost týkající se
toho, že v zájmovém území není již poměrně dlouhou dobu těžební činnost
provozována. Proto je pro další projektovou přípravu formulováno ve vztahu k této
problematice odpovídající doporučení, které se týká vyhodnocení výsledné zátěže ve
vztahu k zájmovému území. Toto doporučení se týká především problematiky
akustické situace v zájmovém území ve vztahu ke skutečnosti, že je nezbytné vzít
v úvahu, že těžební činnost již není poměrně významnou dobu v zájmovém území
provozována.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že negativní vliv z úpravny kameniva se mohou potenciálně
projevit zejména:
− znečištěním ovzduší
− hlukem
− znečištěním vody a půdy
Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Z prostoru úpravny kameniva se budou produkovat především tuhé znečišťující látky
v důsledku manipulace s vytěženou surovinou, v menší míře pak znečišťující látky,
které obsahují výfukové plyny nakladače a nákladních vozidel přepravujících
vytěženou horninu a nákladních vozidel expedujících finální produkt. Automobilová
doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií široké
spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou
oproti jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Z výsledků výpočtů rozptylové
studie vyplývá, že i za přičtení imisního pozadí nemůže v důsledku provozu záměru
dojít k překročení stanovených imisních limitů.
Vliv hluku na lidské zdraví
Z posuzované dokumentace ve vztahu k vlivům hluku na veřejné zdraví vyplývají
následující skutečnosti:
−

−
−

−

−

Zájmová posuzovaná lokalita je v současné době zatížena hlukem z dopravy. Případnou
realizací záměru nedojde u hluku z dopravy k prokazatelnému navýšení LAeq,T. Příspěvek
hluku z dopravy vyvolaný provozem úpravny kameniva ke stávajícím hladinám hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb je nevýznamný – řádově v desetinách decibelu,
a to ve všech aktivních variantách.
Hygienický limit pro hluk z dopravy po silnici II/358 a místní komunikaci v obci Předhradí
není a nebude v referenčních bodech překračován v žádné z posuzovaných variant.
Při porovnání aktivních variant z hlediska hlučnosti stacionárních zdrojů hluku
(průmyslové zdroje + vnitroareálová doprava) je největší změna akustické situace
očekávána v referenčních bodech 1 a 2. Varianta stávajícího provozu 0a) a varianta 1
jsou nevhodné z důvodu předpokládaného překračování hygienických limitů pro hluk ze
stacionárních zdrojů a denní dobu LAeq,T = 50 dB (v případě prokázání tónové složky LAeq,T
= 45 dB).
Účinky hluku na zdraví je třeba chápat nikoliv v prostém protikladu zdraví – nemoc, ale
v kontextu působení faktorů životního prostředí na fyzickou, psychickou a sociální pohodu
člověka. Člověk je skutečně zdráv, když se cítí dobře. Necítí-li se dobře, není rozhodující,
že není z hlediska sociálně-hospodářského zákonodárství nemocen, není rozhodující, že
se doposud nevejde do žádného kódu diagnózy. Je třeba brát vážně onu oblast mezi
zdravím a manifestující se, objektivizovatelnou nemocí, protože právě v narušení pocitu
plného zdraví je klíč k ovlivnění homeostatických systémů člověka.
Psychologický návyk na hluk nelze popřít. Vyskytuje se u obyvatel bytů v blízkosti
železnic, v koridorech letecké dopravy, v sousedství některých průmyslových provozů. Je
podmíněn osobnostními vlastnostmi, na nichž závisí rychlost i hloubky návyku.
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Psychologický návyk je třeba chápat jako účelovou reakci omezující neúnosně vysokou
úroveň reakcí, ale není je možné považovat za skutečnou adaptaci, za ustanovení nové
rovnováhy v nových podmínkách.
− Shora uvedené skutečnosti je nutné mít na paměti při posuzování možných účinků hluku
na obyvatele domova důchodců (objekt hradu Rychmburk), RB č. 1, kde je celkem
ubytováno 72 osob průměrného věku 69,5 roků. Tento objekt nemá statut zdravotnického
zařízení, a proto nepožívá větší, přísnější ochrany před stacionárním hlukem. Zahrnuje se
k ostatním obytným objektům, tj. vztahuje se na něj limit pro denní dobu LAeq,T = 50 dB (v
případě prokázání tónové složky LAeq,T = 45 dB). Hygienické limity pro hluk z dopravy i
stacionárních zdrojů budou v případě varianty 2 dodrženy s dostatečným odstupem.
− Z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze jednoznačně vyhodnotit
z aktivních variant jako nejvhodnější variantu 2, tj. umístění úpravny kameniva do prostoru
vytěžené lomové jámy lomu Předhradí.

Dokumentace dále konstatuje, že při úpravě kameniva vznikají i vibrace jednak
v důsledku provozu nákladních vozidel a v důsledku provozu technologické linky.
Výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty prokázal, že vliv vibrací
z automobilové dopravy a úpravy kameniva nepřesahuje ani nedosahuje limitních
hodnot (na rozdíl od železniční dopravy), projevuje se do vzdálenosti jednotek, max.
desítek metrů a nemůže mít významný vliv.
Z dokumentace je dále patrné, že z hlediska umístění technologie úpravny kameniva
v bývalé těžební jámě lomu Předhradí její provoz prakticky neznamená změnu ve
faktorech pohody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví z hlediska hlukové zátěže
bylo zpracováno oprávněnou osobou k posuzování vlivů na veřejné zdraví Ing.D.
Potužníkovou. Postup prezentovaný v příslušné příloze dokumentace je zpracován
standardní metodou hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou
být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám
hluku z dopravy. U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda
hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost
jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých
letech minulého století Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US
EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Z nich vycházejí i metodické podklady
pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v
lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000
Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník
MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních
rizik.
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V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik předmětem akreditace dle zákona č.
258/2000 Sb.1 a odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle
zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 353/2005.
Z hlediska zdravotních rizik expozice hluku je uvedeno, že z aktivních variant se jako
nevhodnější jeví varianta 2.
Zpracovatel posudku upozorňuje, že předložená studie hodnocení zdravotních rizik
expozice hluku se již nezabývala hlukovou variantou č.3. Jako metodický nedostatek
lze označit absenci jakéhokoliv konstatování skutečnosti, proč tato varianta není
posouzena. Prostudováním výstupů hlukové studie ve variantě 3 však vyplývá, že
rozdíly z hlediska příspěvků průmyslových zdrojů hluku mezi variantou 2 a variantou 3
se liší o 1 dB, tudíž z hlediska vlivů na veřejné zdraví by závěry autorizované osoby
byly v zásadě shodné.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví z hlediska imisní zátěže touto metodikou
zpracováno nebylo, protože nebylo ani požadováno. Vypočtené příspěvky by neměly
při správnosti zadání vstupů znamenat u nejbližší obytné zástavby změnu imisní
zátěže nad stanovené imisní limity. Předpokladem tohoto závěru je respektování
všech opatření směřujících ke snižování prašnosti včetně sekundární prašnosti při
samotném provozu úpravny.
Za určitý metodický nedostatek dokumentace lze označit nezkoordinování přílohové
části doplněné dokumentace se samotnou textovou částí. Jak rozptylová, tak hluková
studie v doplněné dokumentaci řeší a odkazuje se na varianty 0,2 a 3, v textových
částech dokumentace jsou však v závěrech komentovány i studie 0b, 1, které však
v celé dokumentaci nejsou zmiňovány, a tudíž kdo nemá k dispozici všechny 3
materiály procesu EIA (tedy oznámení EIA, dokumentaci EIA z ledna 2007 a
doplněnou dokumentaci z října 2007) nemusí se v celé problematice vždy dobře
orientovat, což se bohužel odráží i v některých vyjádřeních k posuzovanému
materiálu. Je však patrné, že v doplněné dokumentaci ve shrnutí uváděné varianty lze
z části považovat za ilustrativní z hlediska vývoje řešených variant hlukové zátěže.
Vzhledem ke skutečnosti, že v dokumentaci uváděné bilanční údaje jakož i s nimi
související vyvolané přepravní nároky ne vždy spolu korespondují, je dle názoru
zpracovatele posudku vzhledem ke skutečnosti, že od uvedených bilančních vstupů se
odvíjejí dílčí studie (hluková, rozptylová a z nich vycházející hodnocení vlivů na
veřejné zdraví) nezbytnou podmínkou realizace záměru respektování následujících
doporučení:
• kapacita záměru 180 000 tun/rok úpravny kameniva bude současně limitním objemem roční
těžby lomu Hněvětice; do úpravny kameniva nebude dovážen žádný jiný kámen mimo lom
Hněvětice
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 90
pohyby v denní době (a to včetně případné dopravy vody pro zkrápění), a to maximálně po
dobu 8 hodin; oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu úpravny kameniva
předávat obci Předhradí u Skutče a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich
vyžádání údaje o počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do úpravny; tak bude
zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu úpravny
kameniva

1

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší bylo provedeno s využitím
rozptylové studie, která je v doplněné dokumentaci řešena ve variantách stávajícího
stavu a v aktivních variantách (varianta 2 a varianta 3), lišící se v umístění primárního
drtiče.
Dle výpočtu provedeného v rámci zpracování Rozptylové studie dokumentace
specifikuje následující závěry:
Suspendované částice PM10 mají stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg/m3 pro
aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru (úpravna,
lom, doprava) u obytné zástavby dosáhnou desetin µg/m3 v aktivních variantách 2 a 3.
Suspendované částice PM10 mají stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický
průměr za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem
záměru dosáhnou max. desetin µg/m3 v aktivních variantách 2 a 3. Očekávané
koncentrace jsou tedy o 2 řády nižší než imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí. Oxid dusičitý NO2 má
stanoven imisní limit 200 µg/m3 pro aritmetický průměr za 1 hodinu, který nesmí být
překročen více než 18x za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací u obytné
zástavby v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. desetin µg/m3 v aktivních
variantách 2 a 3. Bez ohledu na očekávané imisní pozadí nedojde k významnému
vlivu na životní prostředí.
NO2 má stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za kalendářní rok.
Očekávané příspěvky koncentrací u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru
dosáhnou setinách µg/m3 v aktivních variantách. Očekávané koncentrace jsou tedy o
3 řády nižší než požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní pozadí
nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Depoziční limit pro prašný spad má limitní hodnotu 12,5 g/m2 za jeden měsíc na
hranicích závodu. Očekávané max. hodnoty prašného spadu na hranicích závodu se
budou pohybovat okolo 0,016 g/m2 za měsíc v aktivních variantách 2 a 3.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany
zpracovatele posudku podstatných připomínek. Rozptylová studie obsahuje v podstatě
veškeré náležitosti rozptylových studií s výjimkou absence grafických výstupů
dokladujících plošné rozšíření příspěvků k imisní zátěži v řešených variantách.
Ve vyhodnocení postrádám uvedení bilancí emisí, které byly vstupem do rozptylové
studie.
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že platná právní úprava v oblasti ochrany
ovzduší nepracuje s termínem depozičního limitu pro prašný spad. Současně je
nezbytné upozornit, že v rozptylové studii jsou uváděny odkazy na neplatnou
legislativu – platné imisní limity se řídí NV č. 597/2006 Sb. o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
Z dokumentace je patrné, že závěry z hlediska vlivů na ovzduší jsou podmíněny
kromě správného provozu filtrační stanice úpravny kameniva především omezením
sekundární prašnosti v prostoru úpravny, které může být v zásadě eliminována pouze
kropením.
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Ze strany zpracovatele posudku lze pouze upozornit na problematiku nakládání
s frakcí 0/4, pro kterou je uváděno, že bude podle momentálních surovinových a
klimatických podmínek buď splňovat požadavky plnohodnotného finálního produktu,
nebo může představovat produkt mírně snížené kvality v případě, že odhlinění před
primárním drtičem nebude zcela dokonalé. Frakce potom bude skladována
v samostatném zásobníku, který by měl být dopravně přístupný, nebo by mohl být
propojen pásovým dopravníkem s expedičním dopravníkem.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou v dokumentaci podrobnější informace o způsobu
jejího případného deponování ve vztahu k sekundární prašnosti (je pouze zmíněn
zásobník o kapacitě 125 m3) , považuje zpracovatel posudku za nezbytné v další
projektové přípravě specifikovat podrobnější popis jejího skladování v zásobníku
způsobem, který bude eliminovat sekundární prašnost této frakce.
Dále zpracovatel posudku soudí, že chybí podrobnější popis dalšího nakládání
s odtříděnou frakcí 0/20 mm, která je uváděna jako odpad. Není patrné
předpokládané roční množství, materiál není uveden ani v tabulce odpadů na str. 26
posuzované dokumentace. Protože tato frakce by mohla být zdrojem prašnosti, dalším
zdrojem hluku v rámci manipulace s ní v rámci úpravny jakož by i mohla způsobovat
případně navýšení dopravy na vnějším komunikačním systému, je v této souvislosti
pro další projektovou přípravu formulováno odpovídající doporučení.
Zpracovatel posudku dále soudí, že je zcela nezbytné, aby do provozního řádu byl
zahrnut požadavek, že v případě nedostupnosti technologické vody na skrápění
k omezení prašnosti bude provoz zastaven.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatel posudku následující
opatření:
• provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co do
četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak co do
způsobu tohoto čištění (zametání, kropení); součástí provozního řádu bude i požadavek, že
v případě nedostupnosti technologické vody na skrápění k omezení prašnosti bude provoz
úpravny zastaven
• v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis způsobu skladování frakce 0/4
v zásobníku tak, aby byla eliminována sekundární prašnost ze skladování této frakce
• v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis nakládání s odtříděnou frakcí
0/20 mm, která je uváděna jako odpad; specifikovat maximální objem dočasně skladovaného
množství, způsob omezování sekundární prašnosti jakož i způsob konečného odstranění
této frakce
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem
minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů
• pro technologickou linku úpravny kameniva tvořenou primárním drtičem, sekundárním
drtičem provozní třídírny a vlastní třídírny bude vypracován provozní řád z hlediska
navrhovaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska jejich
utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu stavu a upevnění klapek
panelu regenerace, kontrolu opotřebení vyprazdňovacího zařízení a kontrolu těsnosti filtru
• součástí provozního řádu navrhovaných filtrů bude požadavek, aby v případě poruchy
jakéhokoliv filtru v rámci technologie odprášení bylo celé zařízení odstaveno
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• podkladem pro ověření změn v imisní situaci frakce PM10 bude měření koncentrací PM10 u
nejbližších objektů obytné zástavby; měření bude realizováno v rámci zkušebního provozu
způsobem, kdy měřící zařízení bude umístěno s předstihem před zahájením provozu tak, aby
byly patrné případné změny v imisní situaci; místo měření a dobu měření s předstihem
konzultovat s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví (vzhledem k hodnocení vlivů na
veřejné zdraví) a ochrany ovzduší

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že během přípravných prací bude vznikat hluk z provozu
stavebních mechanizmů (dozery, zemní stroje a pomocné mechanizmy) použitých pro
skrývkové práce v lomu Hněvětice a nákladních automobilů použitých pro přepravu
skrývky z lomu do vytěženého prostoru lomu Předhradí, kde bude následně umístěna
úpravna kameniva. Zdrojem hluku budou rovněž práce spojené s likvidací (demontáží)
stávající technologické linky.
Za zdroje hluku lze u řešeného záměru dle dokumentace při provozu považovat
především:
§ technologii pro finální úpravu a zušlechťování vytěžené horniny – úpravna
kameniva
§ manipulační prostředky uvnitř těžebny (nakladač)
§ strojní zařízení pro úpravu vytěžené horniny na přepravitelné části (bourací
kladivo)
§ nákladní dopravu (navážka suroviny z lomu k úpravně a expedice finálního
produktu)
Dále jsou prezentovány akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku. Uvedené
hodnoty představují zdroje hluku včetně projekčně zpracovaných protihlukových úprav
(zvukověpohltivé opláštění technologie, tlumiče hluku, polyuretanová síta apod.).
Z přehledu hladin hluku ve zvolených referenčních bodech vyplývá, že realizace
záměru ve variantě 2 s umístěním nové úpravny kameniva do prostoru vytěžené
stavební jámy lomu Předhradí vykazuje navýšení hladin hluku oproti stávajícímu stavu
u nejbližší obytné zástavby obce Předhradí o 0,4 – 6,1 dB. V žádném posuzovaném
referenčním bodě nedochází k překročení platného hlukového limitu pro denní dobu 45 dB (A). Z vypočtených hodnot je rovněž patrné minimální navýšení hladin hluku
v řádech desetin decibelů (0,2 – 0,3 dB) v referenčních bodech umístěných u
obytných objektů v bezprostřední blízkosti silnice II/358. Toto zvýšení hladin hluku
vzniklé v důsledku dopravy je malé a prakticky neměřitelné.
Pro Variantu 3 je uveden zcela shodný závěr.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska výstupů hlukové studie není ze strany zpracovatele posudku zásadnějších
připomínek za předpokladu jednoznačného splnění vstupních parametrů jednotlivých
zdrojů hluku. Nezbytné je ovšem upozornit, že shodné závěry zpracovatele hlukové
studie pro variantu 2 a 3 v porovnání s variantou 0 neodpovídají reálně vypočteným
hladinám akustického tlaku v těchto dvou variantách. Tato skutečnost (protože rozdíl
se pohybuje v desetinách dB) by však neměla změnit závěry zpracovatele akustické
studie ve vztahu k uvažovanému záměru. V hlukové studii není uvedena nejistota
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výpočtu. Zpracovatel posudku konstatuje, předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
problematika akustické situace je jedním z nejvýznamnějších problémů z hlediska
obdržených vyjádření. I s ohledem na uvedenou skutečnost zpracovatel posudku
soudí, že lze za účelné požadovat zjištění počáteční akustické situace měřením ještě
před zahájením zkušebního provozu, přičemž u zvolených výpočtových bodů, které
jsou situovány podél komunikací doplnit měření hluku taktéž o dopravně inženýrský
průzkum pro následné vyhodnocení změn po realizaci záměru v porovnání se
stávajícím stavem.
Hluková studie sice obsahuje akustické parametry uvažovaných průmyslových zdrojů
hluku s tím, že „uvedené hodnoty představují akustické parametry zdrojů hluku včetně
projekčně zpracovaných podkladů“. Zpracovatel posudku však soudí, že uvedené
parametry uvažovaných zdrojů hluku po realizaci navrhovaných protihlukových
opatření je nutno ověřit v rámci zkušebního provozu a trvalý provoz následně podmínit
tím, že bude dosaženo shody mezi předpokládanými hlukovými parametry po realizaci
protihlukových úprav.
Zpracovatel posudku pouze upozorňuje, že v návrzích doporučení zpracovatele
dokumentace je citováno již neplatné NV č.502/2000 Sb.
Dále lze považovat za účelné podmínit vydání kolaudačního rozhodnutí novým
měřením hluku v rámci zkušebního provozu při běžných provozních podmínkách
záměru.
V doporučeních předkládaného posudku jsou v rámci problematiky akustické situace
v území navržena následující opatření:
•

při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění,
tj. zejména omezení hlučných prací během výstavby na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení

•

počáteční akustická situace v zájmovém území bude dokladována měřením, přičemž u
zvolených výpočtových bodů, které jsou situovány podél komunikací, doplnit měření hluku
taktéž o dopravně inženýrský průzkum pro následné vyhodnocení změn po realizaci záměru
v porovnání se stávajícím stavem; výběr měřících míst bude konzultován s orgánem
ochrany veřejného zdraví, měření počáteční akustické situace bude provedeno i v rekreační
oblasti Oborský Mlýn

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací

•

podmínkou zahájení zkušebního provozu musí být realizace navrhovaných tlumících prvků
u technologických celků úpravny

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u jednotlivých utlumených
technologických celků úpravny, jakož i dalších těžebních mechanismů, které budou v rámci
úpravny a manipulace s jednotlivými frakcemi používány

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro
ověření závěrů hlukové studie (a to včetně analýzy třetinooktávového spektra za účelem
vyloučení přítomnosti výrazných tónových složek a vyhodnocení případného podílu
nízkofrekvenčního hluku) a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro
ověřující měření shodný jako měřící místa pro měření počáteční akustické situace
v zájmovém území
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D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody
dokumentace specifikuje následující závěry:
ü v celkové bilanci objem vypouštěných vod do řeky Krounky provozem úpravy lomu
(44.785 m3/rok = 1,42 l/sec) bude výrazně vyšší než odběr povrchové vody z ní
(předpoklad 0,5 – 1,0 l/sec, max. však 3.200 m3/rok)
ü příčinnou je jednak dovoz pitné vody, ale především potom umělé zachytávání jak
pramenného přítoku, tak vod dešťových v retenční nádrži a jejich odvod po
přečištění do řeky – v současnosti naprostá většina těchto vod zasakovala do vod
podzemních, ještě dříve než dotekla do koryta řeky
ü předpokládaný pouze okamžitý a přerušovaný odběr z řeky Krounky na doplnění
retenční nádrže v rozsahu okolo 0,5 – 1,0 l/sec je pouhou 1/50 až 1/200
předpokládaného minimálního průtoku v extrémně suchých obdobích (50 - 100
l/sec).
ü z hlediska kvantity toto zanedbatelné snížení průtoku nemůže jakýmkoliv
výraznějším způsobem ovlivnit ekosystém řeky
ü z hlediska intenzity průtoku lze navíc přijmout opatření s pozitivním dopadem na
průtok řeky, který odpovídá výše uvedené celkové bilanci – odběr z řeky bude
realizován pod místem výtoku odpadních vod z provozu lomu do řeky
ü přípustné množství odebírané vody z řeky Krounky bude řešeno v souladu
s vodohospodářským rozhodnutím příslušného vodohospodářského orgánu a
místo odběru bude opatřeno indikačním systémem, který umožní jednak odběr
pouze při limitním průtoku vody v řece Krounce a jednak odběr pouze
v povoleném průtoku
ü veškeré předčištěné splaškové odpadní vody svedené do recipientu – řeky
Krounky budou splňovat kritéria NV ČR č. 61 z roku 2003 o hodnotách
přípustného znečištění odpadních vod
ü přípustné rizikové ukazatele budou v pravidelných intervalech monitorovány a
kontrolovány
ü ovlivnění jakosti vody vypouštěním odpadních (především však důlních) vod lze
orientačně posoudit z přehledu chemismu všech zde se vyskytujících vod –
podklad uveden v příloze dokumentace
ü z tohoto přehledu je zřejmé, že k ovlivnění kvality povrchové vody v řece Krounce
a patrně i jejího vodního ekosystému by zjevně došlo odhadem v délce cca 100 –
500 m, v případě výhradního používání důlních vod hlubinného oběhu – tedy
pouze výhradním používáním vrtu PH1/88, který obsahuje silně mineralizované
vody zcela odlišného chemismu než voda řeky Krounky
ü pokud však dojde k používání především povrchových a mělce podpovrchových
vod, které budou s daným horninovým prostředím reprezentovaným vytěženým
kamenivem pouze v relativně krátkodobém kontaktu, je možné tento vliv hodnotit
jako zcela nevýrazný až zanedbatelný – viz. příloha - porovnání chemismu vod
DV2 a vody řeky Krounky
ü možnou míru míšení podzemní vody z vrtu PH1/88 je nutné posoudit – je však
zjevné, že z hlediska nebezpečí ohrožení ekosystému v řece Krounce bude
výhodnější pro doplňování deficitu dešťových vod zachycených retenční nádrží
používat spíše povrchové vody řeky Krounky
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ü předpokládá se však, že tyto technologické důlní vody budou zbaveny nečistot a
odplavitelných částic pomocí lapačů splavenin a stejně jako odpadní splaškové
vody budou splňovat příslušné ukazatele NV ČR č. 61 z roku 2003 o hodnotách
přípustného znečištění odpadních vod
ü i u těchto vod budou přípustné rizikové ukazatele v pravidelných intervalech
monitorovány a kontrolovány
ü podrobněji lze podíl vod akumulovaných v retenční nádrži, získávaných z různých
zdrojů (a tedy i nutnou míru odběru povrchové vody z řeky Krounky) stanovit
pouze na základě podrobného hydrogeologického průzkumu, kde dlouhodobě (tj.
min. v průběhu celého ročního období) budou sledovány průtoky a přítoky
zdejších povrchových a mělce podpovrchových vod, současně je možné
monitorovat stav vody v nejbližších vodních zdrojích a studnách, či pomocí
poloprovozních čerpacích zkoušek imitovat předpokládaný stav odběru
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vlivy na odtokové poměry
Z hlediska charakteru záměru zpracovatel posudku soudí, že veškeré bilance uváděné
v této kapitole musí být podmíněny podrobným hydrogeologickým průzkumem, tak jak
je konstatováno v posledním závěru zpracovatele. Je zjevné, že veškeré bilance
uváděné v dokumentaci většinově vycházejí z různých archivních údajů, a jejich
aktualizace by měla být součástí podrobného hydrogeologického průzkumu.
Dále zpracovatel posudku soudí, že základním podkladem, od kterého se může vyvíjet
případný odběr vody z řeky Krounky (a tím i celková koncepce zajištění potřebného
objemu vody pro zkrápění), musí být vodohospodářské rozhodnutí příslušného
vodohospodářského orgánu o přípustném množství odebírané vody z řeky Krounky a
o podmínkách tohoto odběru z hlediska stanovení minimálního průtoku, při kterém již
nebude možné vodu z řeky odebírat. Současně je nezbytné, aby místo odběru bylo
opatřeno takovým systémem, který umožní odběr vody pouze v případě, že průtoky
v řece budou právě nad stanoveným minimálním průtokem.
Je tudíž patrné, že rozhodujícím požadavkem podmiňujícím případnou realizaci
záměru musí být zajištění dostatečného objemu vody pro eliminaci sekundární
prašnosti, avšak takovým způsobem, aby nedošlo k ovlivnění minimálních průtoků ve
vodoteči. Částečně by mohla být tato otázka řešena i v souvislosti s retenční nádrží.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části předkládaného posudku, existují určité rozpory
mezi uváděným objemem retenční nádrže a jejími parametry, které zpracovatel
dokumentace převzal z dokumentace pro územní řízení. Současně lze vyslovit názor,
že pro sedimentační funkci nádrže by bylo vhodné zvážit její prohloubení nad
uváděnou hloubku 0,9 m.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude detailní projekt odběru říční vody z vodního toku
Krounka, projekt odběru vody bude navržen takovým způsobem, že místo odběru z řeky
bude realizováno pod místem výtoku vod z provozu lomu do řeky; místo odběru bude
opatřeno indikačním systémem, který znemožní odběr vody při limitním průtoku; součástí
navrhovaného řešení musí být i grafický záznam odběrů ve vztahu k limitním průtokům,
který bude garantovat plnění příslušného vodohospodářského rozhodnutí
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•

podmínkou vydání stavebního povolení pro úpravnu kameniva lomu Předhradí musí být
doložení rozhodnutí příslušného vodohospodářského orgánu o přípustném množství
odebírané vody z řeky Krounky a o stanovení limitního průtoku v této vodoteči

•

součástí další projektové přípravy bude podrobná hydrogeologický a hydrologický
průzkum; v rámci uvedených průzkumů bude vyhodnocen podíl akumulovaných vod
získávaných z různých zdrojů, kdy budou monitorovány průtoky a přítoky povrchových a
mělce podpovrchových vod; současně bude monitorován stav vody v nejbližších vodních
zdrojích a studnách, nebo pomocí poloprovozních čerpacích zkoušek bude imitován
předpokládaný stav odběru; uvedené průzkumy budou realizovány v dostatečném
předstihu před zahájením provozu úpravny kameniva tak, aby bylo možné zejména u
nejbližších vodních zdrojů a studnách vyhodnotit případné změny související s těžbou

•

součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailní bilance výpočtu 15
minutové přívalové srážky ze zpevněných ploch a tomu odpovídající objem retence; zvážit
možnost zvýšení retenčního prostoru pro vytvoření minimálního objemu vody
použitelného pro zkrápění s cílem eliminovat sekundární prašnost jakož i výšku retence
pro zajištění řádné sedimentace zejména hrubších a ostřejších úlomků; v rámci konečného
řešení retenční nádrže navrhnout a doložit řešení, vylučující únik sedimentu z retenční
nádrže do vodního toku

•

retenční nádrž navrhnout tak, aby ji obojživelníci a plazi mohli bezpečně opustit (pozvolný
výlez s hrubým povrchem)

Vlivy na jakost vod

Z dokumentace vyplývá, že s provozem záměru nelze zcela vyloučit riziko
kontaminace prostoru a následně povrchových a podzemních vod z provozu
těžebních mechanismů a z pohybu nákladních automobilů v prostoru řešeného
záměru. Dle zpracovatele posudku jsou pro minimalizaci rizik ve vztahu k ohrožení
jakosti povrchových a podzemních vod navrhována následující opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru úpravny a při převozu materiálu
z těžebny do úpravny musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je
kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna
pravidelně, vždy před
zahájením pracovní směny; v mimo pracovní dobu budou
mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude vybavena odlučovačem ropných
látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• parkoviště před provozní budovou bude vybaveno odlučovačem ropných látek; garantované
hodnoty na výstupu z odlučovače ropných látek musí splňovat požadavek na plnění
emisního limitu pro vypouštěné důlní vody do vodoteče dle vydaného vodoprávního
rozhodnutí č.j. OŽPZ/17009/04/VT
• provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovače ropných látek
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace z prostoru úpravny včetně návrhu zařízení na
očistu vozidel
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby „Plán opatření pro případ havárie“, který bude
zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.
• veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech nově budovaných
jímek, zejména pro skladování mazacích tuků a olejů
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• zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a zpevněných ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu
• veškeré komunikace a zpevněné plochy vybavit zpevněnými příkopy nebo kanalizací;
vypouštění srážkových vod do toku řešit přes výústní objekty s možností osazení norné
stěny
• na staveništi a v areálu úpravny kameniva nebudou skladovány PHM
• v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování těžebních mechanismů a
nákladních automobilů pohonnými hmotami
• během provozu úpravny kameniva bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech
vodohospodářských objektů
• v rámci provozu bude respektováno rozhodnutí vodohospodářského orgánu ze dne
9.11.2004 pod č.j. OŽPZ/17009/04/VT; po dobu prvního roku provozu na rozdíl od
vodoprávního rozhodnutí provádět rozbor NL 4 x ročně; bude-li dokladováno plnění
stanoveného emisního limitu, dále pokračovat v souladu s platným vodoprávním
rozhodnutím
• maximální skladovací množství mazacích tuků (v obchodních obalech) bude 200 kg, olejů (v
sudech) bude 600 l

D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru si nevyžádá nároky na ZPF respektive
PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Lze se ztotožnit se závěry dokumentace, že vlivy na ZPF respektive PUPFL z hlediska
trvalého respektive dočasného záboru ZPF nenastávají.
Zpracovatel posudku však konstatuje, že z posuzované doplněné dokumentace není
patrné, zda-li záměr je realizován v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění
funkcí lesa, přičemž ČIŽP, oddělení ochrany lesa ve svém vyjádření cituje ochranná
pásma lesních pozemků.
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa a případně zajistit v další projektové přípravě souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat případné podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky.
Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
odstranění, které vzniknou odpovídá provozovatel záměru. Z hlediska problematiky
odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace
respektovány následující podmínky:
•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
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hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných
a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že podmiňujícím předpokladem pro provoz úpravny
kameniva je zásobování surovinou vytěženou v dobývacím prostoru Hněvětice.
Samozřejmým jevem při těžbě ložiska kamene je zmenšování jeho vypočtených zásob
a tím také zmenšování objemu hornin.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z posuzované dokumentace vyplývá, že navrhovaná úpravna bude zajišťovat
zpracování horniny vytěžené v již otevřeném lomu Předhradí – Hněvětice, kde bude
prováděna hornická činnost v dobývacím prostoru Hněvětice (původně DP Hněvětice
Vč KNV 7.7.1991 – Dopr./711/71) na základě povolení Obvodního báňského úřadu
v Trutnově zn. 3545/02/Kub/So z 29.11.2002. Dobývací prostor se nachází cca 300 m
severovýchodně od plánované úpravny kameniva. Z uvedených konstatování lze
vyvodit závěr, že samotná technologie úpravny kameniva lomu Předhradí nebude
vyvolávat významné vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Se závěry
dokumentace týkající se uvedeného bodu lze vyslovit souhlas.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Z předložené dokumentace vyplývají následující skutečnosti:
Předpokládané přímé vlivy na rostliny

Předpokládané přímé vlivy záměru na rostliny jsou dány následujícími zásahy do
lokality odpovídající charakteristice záměru.
1) Navážka materiálu ze skrývky lomu Hněvětice o mocnosti vrstvy cca 1m. Lze
předpokládat, že tím dojde k zasypání a likvidaci vegetačního pokryvu v místech
kde bude zmiňovaná vrstva umístěna.
2) Umístěním technologie – semistacionární technologické zařízení. V místech
s uvedenou technologií dojde k likvidaci vegetačního pokryvu shodně
s předchozím případem.
3) Obslužné komunikace
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny

Jako nepřímé vlivy na rostliny lze hodnotit vlivy vyvolané přenosem látek složkami
prostředí. Takovým prvkem je především prach tvořený pevnými částicemi vzniklými
při zpracování těženého materiálu. Prachové částice ve vegetačním období budou
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ovlivňovat všechny rostliny v dosahu jeho působení. V mimovegetačním období lze
negativní vliv očekávat především na jehličnaté dřeviny. Vzhledem k tomu, že
technologie je umístěna významně pod úrovní terénu, lze očekávat, že tento negativní
vliv bude působit nejvíce v samotném lomu, případně severním směrem.
Předpokládané přímé vlivy na živočichy

Předpokládané přímé vlivy na živočichy lze hledat především v umístění technologie
kdy dojde k záboru území, na kterém se živočichové pohybují. Většina živočichů však
není vázána výhradně na posuzovanou lokalitu, tato lokalita je pouze součástí jejich
území na kterém se pohybují (případně součásti teritoria sloužícího k rozmnožování).
Výjimku tvoří pouze živočichové vázaní na vodní prostředí. Tito živočichové využívají
malé vodní plochy v pravé části dna lomu k rozmnožování, lovu, případně k životu
některé vývojové fáze. Zavezením těchto vodních ploch materiálem ze skrývky,
případně podklad pro účelové komunikace dojde k likvidaci vodních mikrolokalit.Tato
skutečnost by významně ovlivnila přítomnost organizmů vázaných na vodní prostředí
v posuzované lokalitě.
Předpokládané nepřímé vlivy na živočichy

Za nepřímé vlivy v případě organizmů lze označit jednak látky přenositelné složkami
životního prostředí a dále pak působení hluku a vibrací. Působení těchto nepřímých
vlivů je vztaženo především na provoz sledovaného záměru.
Vlivy přenositelné složkami životního prostředí:
● prachové částice přenášené vzduchem
● mechanické částice unášené vodou
● chemické látky (možný únik ropných látek)
V případě prachových částic (přenášené vzduchem) nelze předpokládat významný
vliv na živočichy zjištěné na lokalitě. Pro mechanické částice přenášené vodou je
nebezpečí znečištění povrchových vod resp. znečištění řeky Krounky, kde se vyskytují
zákonem chráněné druhy organizmů (mihule potoční. Pro chemické látky (ropné
produkty) platí totéž co pro mechanické částice unášené vodou.
Hluk a vibrace jsou další nepřímé vlivy na živočichy. Tyto vlivy působí pouze
v případě práce technologické části záměru. Lze předpokládat, že živočichové
uzpůsobí návštěvy lomu do období mimo činnost technologie. Případně se lomu
vyhnou a nebudou jej využívat jako lovecké teritorium. Vzhledem k malé rozloze lomu
nelze očekávat vliv na populace v okolí lomu.
Popis opatření navržených k prevenci negativních účinků
Vlivem hluku způsobeného prací technologické linky a dopravy materiálu a vibrací
působených stejnými zdroji dojde k ustoupení od využívání části předmětné lokality.
Mnohé druhy využijí lokalitu po skončení pracovní doby (podvečerní období, noční
hodiny, období pracovního volna). Některé druhy jsou schopné úspěšně kolonizovat
území i v plném provozu technologie). Nelze předpokládat ani přílišnou změnu areálu
pro získávání potravy, neboť se jedná o velmi malou lokalitu, na kterou je potravně
vázáno minimum organizmů.
Návrh monitoringu negativních vlivů
Za nejvýznamnější negativní vlivy lze považovat následující:
ü možný zánik mikrolokalit z důvodu návozu materiálu pro navýšení dna (nebo
umístění některé z technologických částí včetně účelových komunikací). Z tohoto

38

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

důvodu se navrhuje v případě zániku libovolné ze tří mikrolokalit její náhradu
v nevyužité části lomu (viz závěr).
ü ohrožení vodního toku Krounka únikem ropných produktů. Z tohoto důvodu je
nutné vyřešit vodní hospodářství (dešťové vody, důlní vody) tak, aby před
vstupem do vodního toku bylo možné tyto látky zachytit.
ü ohrožení vodního toku Krounka kalovými částicemi (mechanické částice unášené
vodou). Z tohoto důvodu je nutné vyřešit vodní hospodářství (dešťové vody, důlní
vody) tak, aby před vstupem do vodního toku bylo možné tyto látky zachytit.
Návrh monitoringu:

ü Zajistit pravidelný monitoring ohrožených a cenných druhů živočichů. V případě
zjištění významných vlivů zajistit realizaci nápravných a kompenzačních opatření.
Srovnání možných variant

Záměr není navrhován ve variantách řešících ve shodném území jiné uspořádání
technologických částí. Jde o velmi malou lokalitu, kde při umístění technologie dojde
vždy k jejímu významnému využití. Srovnávat s variantou tzv. „nulovou“ lze velmi
obtížně. Samotná posuzovaná lokalita je totiž jednoznačně produktem člověka a
vlivem přirozené sukcese je v podobě ve které byla v tomto roce posuzována její
životnost omezena. Velmi rychle dojde k její náhradě jinými společenstvy přičemž
rychlost a výsledné společenstvo se dá velmi obtížně predikovat. Zavedením
případných nových mokřadních ploch do nevyužité části lomu lze vývoj krátkodobě
pozastavit (resp. vrátit). V takovém případě lze doporučit realizaci takových
managementových zásahů v mikrolokalitách, které by udržovaly (nebo přibližovaly)
stav požadovaný příslušným orgánem ochrany přírody.
Realizací posuzovaného záměru může dojít k ohrožení mokřadních mikrolokalit
v zadní části lomu. Tím by byla ohrožena potravinová základna pro užovku
obojkovou, která loví především pulce. Po jejich slovení mladé užovky migrují do okolí
a hledají jiné zdroje. Dále by došlo k ohrožení biotopu vhodného pro cenný druh
vážky – vážka hnědoskvrnná, a k ohrožení samotného stanoviště Typhaetum
latifoliae.
Vlivy na vodní organizmy
Podrobné hodnocení vlivů na mihuli potoční

Dokumentace souhrnně konstatuje, že mihule potoční (Lampetra planeri) žije obvykle
v tekoucích vodách, kde je dno písčité až štěrkovité (místa tření) a alespoň pomístně
s jemnými bahnitými náplavy (místa výskytu larev). Larvy jsou v našich podmínkách
nacházeny především v tocích s šířkou nad 2 m, s přirozeným meandrujícím korytem
a zachovalými (alespoň jednostranně) břehovými porosty. Odpadní vody z lomu, které
obsahují lomový prach, nemají negativní vliv na výskyt mihule potoční. To dotvrzuje
výskyt ve vodních tocích, u kterých jsou aktivní lomy a odpadní vody jsou do toku
vypouštěny. Lomový prach se usazuje a vytváří jemné bahnité náplavy, které jsou
potřebné pro vývoj larev (minoh) mihule. Z dokumentace dále vyplývá, že odvádění
odpadních vod do Krounky od drtičky nebude mít negativní vliv na mihuli, protože
případný prach pochází z horniny, kterou je vedeno koryto Krounky a kde vlivem
eroze dochází neustále k vymílání drobných částic. Lomový prach se bude usazovat
na dně a bude vytvářet jemné náplavy potřebné pro vývoj minoh. Dokumentace dále
konstatuje, že současný výskyt mihule v Krounce v toku pod lomem je také důkazem,
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že historická i dosavadní činnost v lomu neměla a nemá na výskyt mihule negativní
vliv.
Podrobné hodnocení vlivů na vranku obecnou

Vranka obecná (Cottus gobio) obývá především horské a podhorské potoky a jejich
mělčí úseky s členitým, kamenitým dnem. Žije také v potocích s písečnými náplavy.
V oblasti východních Čech např. v Adršpašském potoce, Skalním potoce, ve Slubici,
Zdoňovském potoce atd. V denní dobu se obvykle ukrývá pod kameny, aktivní se
stává ve večerních a nočních hodinách. Loví jen v nejbližším okolí svého úkrytu. Za
potravu jí slouží larvy jepic, pakomárů, pošvatek, chrostíků, muchniček a blešivci.
Dokumentace konstatuje, že odpadní vody z lomu, které obsahují lomový prach,
nemají negativní vliv na výskyt vranky obecné. To dotvrzuje výskyt ve vodních tocích,
u kterých jsou aktivní lomy a odpadní vody jsou do toku vypouštěny. Lomový prach se
usazuje a vytváří jemné náplavy (podobné písečným náplavům), ve kterých dochází
k vývoji larválních stádií některých druhů bezobratlých, kteří jsou potravní nabídkou
vranek. Aktivní lomy, které jsou blízkosti vodních toků s výskytem vranek, jsou např.:
lom v Rožmitálu na Černém potoce v CHKO Broumovsko, lom ve Vraních horách ze
kterého jsou vody odváděny do Ličné, lom u Roudného na Zlatém potoce. Lom
v Liticích nad Orlicí, ze kterého jsou vody sváděny do Divoké Orlice. Lom na jižním
okraji města Jablonného nad Orlicí a lom v Bystřeci, ze kterých vody odtékají do
Tiché Orlice, která je v tomto úseku Evropsky významnou lokalitou a kde hlavním
předmětem ochrany je ochrana mihule potoční a kde je také velký výskyt vranky.
Dokumentace dále konstatuje, že odvádění odpadních vod do Korunky od drtičky
nebude mít negativní vliv na vranku, protože případný prach pochází z horniny, kterou
je vedeno koryto Krounky a kde vlivem eroze dochází neustále k vymílání drobných
částic. Lomový prach se bude usazovat na dně a bude vytvářet jemné náplavy
potřebné pro vývoj bezobratlých organismů, kteří jsou hlavní potravní nabídkou
vranek. Současný výskyt vranek v Krounce v toku pod lomem je také důkazem, že
historická i dosavadní činnost v lomu neměla a nemá na výskyt vranek negativní vliv.
Dokumentace dále konstatuje, že za limitující pro výskyt vranky obecné na stanovišti
je považována velikost populace pstruha obecného (Salmo trutta), který bývá v tocích
uměle vysazován. Populace tohoto druhu potom neodpovídá přirozené trofii toku a
důsledkem bývá poškození populací menších obratlovců příp. bezobratlých (při
vysazování menších jedinců pstruha). Kromě těchto limitujících faktorů existence
vranky ve vodním toku dokumentace připomíná, že technologie lomu je opatřena
sedimentační jímkou, která má za úkol odstranit nečistoty z vody resp. předčistit od
hrubých nečistot
především srážkovou vodu a tím omezit velikost a množství
unášených částic do vodního toku Krounka. Z těchto důvodů nelze očekávat negativní
působení provozu lomu na vodní tok resp. na životní prostředí druhu vranka obecná.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
V úvodu lze upozornit na skutečnost, že záměr je v doplněné dokumentaci navrhován
ve variantách, není proto jasné, proč dokumentace konstatuje, že záměr není
navrhován ve variantách. Vysvětlením by byla špatná redakce finálního textu
tvořeného z dokumentace z ledna 2007. Protože z jiných důvodů není varianta 3
(která je rozšířením oproti původní dokumentaci) preferována, lze tento nedostatek
dokumentace akceptovat. V opačném případě by bylo nutné dokumentaci vrátit
k dopracování, protože pro variantu 3 nejsou v posuzovaném materiálu relevantní
údaje z hlediska biologického průzkumu.
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Zpracovatel posudku si vyžádal od oznamovatele detailnější lokalizaci mokřadních
mikrolokalit. Situace je patrná z následujícího obrázku s tím, že nejcennější území
z hlediska mokřadních biotopů je ohraničeno červenou čarou:

41

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

Zpracovatel posudku na tomto místě považuje z vhodné citovat vyjádření KÚ
Pardubického kraje, kde je uvedeno, že „na základě potvrzeného výskytu zvláště
chráněných živočichů dle Přílohy č.III Vyhl. č.395/1992 Sb. je patrné, že
v navazujících správních řízeních bude nezbytné udělení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných živočichů dle § 56 zákona z ochranných podmínek uvedených v § 50
zákona pro záměr stavby“.
Zpracovatel posudku soudí, že v uvedeném případě nelze pravděpodobně výjimku
udělit, a to již z dikce odstavce 3) § 56, který říká:
(3) Výjimku

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen
v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,
v zájmu obrany státu,
v zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na dopravně významné vodní
cestě, nebo v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice,
v zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo
závažným škodám v rybářském nebo vodním hospodářství,
za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních
stanovišť,
pro účely výzkumu nebo vzdělávání,
pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného
vysazení v původním areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto účely, včetně
umělého rozmnožování rostlin,
z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch,
které jsou sociální a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní
prostředí, nebo
v zájmu využívání určitých ptáků pro sokolnické účely podle zvláštního právního
předpisu.

tudíž v rámci posuzovaného záměru pravděpodobně nenastává žádná z výše
uvedených možností, kdy lze výjimku udělit (v úvahu snad přichází pouze písmeno e)
výše uvedeného odstavce 3) §56 zákona). Udělení výjimky je však věcí návazných
správních řízení vyplývajících z příslušného složkového zákona o ochraně přírody a
krajiny, a proto není nezbytné tento správní akt zapracovávat do podmínek procesu
EIA.
Má-li být v zájmovém záměr realizován, potom pouze za předpokladu, že
nedojde k ovlivnění ohrožených nebo silně či kriticky ohrožených živočichů, což
vyvolává nutnost zachování jim přirozeného biotopu.
Zpracovatel posudku soudí, že z hlediska zájmů ochrany přírody je zásadně
nevhodné, aby v rámci předkládaného záměru došlo k likvidaci malých vodních ploch
v pravé části lomu, protože v souladu se zpracovatelem biologického hodnocení
soudí, že zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což by
významně negativně ovlivnilo přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí
v posuzované lokalitě. Oznamovatel, má-li zájem realizovat posuzovaný záměr, musí
přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly zachovány. Je proto formulován
požadavek pro další projektovou přípravu prověřit v rámci variantního řešení jiné
dispoziční rozmístění technologie týkající se SO 04 (Finální třídírna a expedice), SO
17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné plochy) tak, aby byl vyloučen
zásah do mokřadních lokalit popisovaných v dokumentaci. Pouze pokud bude
nevyhnutelné uvedené plochy využít protože projektant prokáže, že jiné dispoziční
řešení není možné, potom je nezbytné pro silně a kriticky ohrožené živočichy
konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro ohrožené živočichy s příslušným
orgánem ochrany přírody takový návrh kompenzačních opatření, představovaných
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v předstihu vytvořenými
plošně srovnatelnými mokřadními mirkolokalitami
v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního pramene od centrální části
stěny tak, aby mohl být případně těmito orgány ochrany přírody vysloven souhlas
s realizací záměru. Do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních
mikrolokalit nebude v zájmovém území zahájena žádná příprava v souvislosti se
samotnou úpravnou. Potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních
mokřadních stanovišť bude konzultována s příslušnými orgány ochrany přírody a bude
respektovat požadavek těchto orgánů ochrany přírody.
Zpracovatel posudku konstatuje, že v předložené dokumentaci dále postrádá lokalizaci
prvků dřevin, rostoucích mimo les (s výjimkou inventarizace uvedené v rámci
botanických průzkumů). Vzhledem k charakteru lokality lze považovat za jisté (a
z biologického hodnocení to i vyplývá), že se záměrem bude spojeno kácení prvků
dřevin rostoucích mimo les. V tomto smyslu je taktéž formulováno doporučení do
návrhu stanoviska příslušného úřadu.
Zpracovatel posudku obecně považuje za účelné, aby byl před zahájením stavby
v rámci celého zájmového území byl proveden aktuální doprůzkum fauny a flory
zájmového území v jarním aspektu v prostoru navrhované úpravny kameniva. V tomto
smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Další problematickou otázkou v rámci posuzovaného záměru je potenciální riziko vlivu
posuzovaného záměru na vodní organismy. V rámci zpracování této části posudku byl
o spolupráci požádán Adolf Vondrka, technický poradce v oblasti zemědělství a
lesnictví.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že mihule potoční je kriticky ohrožený druh
podle vyhl. č. 395/1992 Sb., nicméně v posledních verzích Červeného seznamu
(Hanel a Lusk 2003, Lusk a Hanel 2004) bylo navrženo s ohledem na její rozšíření a
současný stav populací v ČR přeřazení do kategorie silně ohrožený druh. Druh je
zařazen do přílohy II Směrnice Rady č. 92/43/EEC, v rámci naší legislativy zařazen
také do přílohy A vyhl. č. 166/2005 Sb., v Červeném seznamu IUCN (2004) je
zařazena do kategorie LR/nt.
Nálezy mihule potoční v ČR byly evidovány v 260 mapovacích polí v povodí Labe a
Odry, výskyt v lokalitě Krounky uvádí Lohnický (1968).
Mihule potoční je demerzální, potamodromní, monocyklický, neparazitický sladkovodní
druh, žijících obvykle v tekoucích vodách, kde je dno písčité až štěrkovité (místa tření)
a alespoň pomístně s jemnými bahnitými náplavy (místa výskytu larev). Larvy jsou
v našich podmínkách nacházeny v tocích s přirozeným meandrujícím korytem
především v pstruhovém pásmu. Velikost larev dosahuje 190 mm, dospělců do 160
mm. V době tření mihule potoční vyhledává trdliště s hrubopísčitým nánosem
v proudu v kyslíkem bohaté vodě. Zde samice odstraňují kaménky o váze až 30 g
(velikost vlašského ořechu) a připravují miskovité trdliště. V mírně proudivých tratích
s tůněmi zakládají trdliště na místech, kde tůň mělce končí a vybíhá do rozhraní
dalšího proudu. Trdliště nejsou zřizována na jílovitých nebo bahnitých místech. Toto
se děje od druhé poloviny května do poloviny června za teploty vody 6-16°C při
rychlosti proudu 0,4 – 2,0 m.s-1.
Z jiker se líhnou larvy nazývané minohy /ammocoetes/, které žijí v jemných náplavech
- písečných nánosech tišin, kde se živí rozsivkami, řasami a detritem. Ve čtvrtém roce
začíná u minoh metamorfóza (proměna), která končí v pátém roce na jaře. Délka a
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hmotnost těla od počátku metamorfózy k nastávajícímu tření klesá. Bezprostředně po
metamorfóze (proměně) začíná u mihule potoční tření. Dospělci mihule potoční
nepřijímají potravu. Po výtěru, který může trvat několik dní až týdnů, mihule potoční
hyne.
Na základě výše uvedených faktů nelze předběžně souhlasit se stanoviskem České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu v Hradci Králové, že výstavba
úpravny kameniva v lomu Předhradí bude mít negativní vliv na populaci mihule
potoční v řece Krounce.
Pokud dojde v bezprostředním okolí úpravny kameniva na dně toku k sedimentaci
prachových částic, což nelze s jistotou předpokládat, protože tok má v těchto místech
rychlý průtok, sedimentovaly by pouze kamenné částice větších rozměrů. Pouze
v letním období při minimálních průtocích může docházet k sedimentaci jemnějších
částic (vznik náplavů), podobným náplavům písčitým. Ani to by nebyl problém. Písčité
náplavy jsou potřebné pro život a vývoj minoh před metamorfózou. Podzimní a jarní
zvýšené průtoky opět tyto náplavy znivelují a transportují do nižších částí toku a
zabraňují tímto dalším sukcesním dějům. Tyto jevy jsou běžné jevy spojené s vývojem
morfologie toku s omezenými (nebo bez) zásahu lidské činnosti do morfologie toku.
Právě v tocích kde v minulosti docházelo k necitlivým úpravám koryt a odstraňování
jemných naplavenin nastal úbytek nebo vymizení celých populací mihulí. Na tento
aspekt, který se týká přímo východních Čech upozorňoval opět Lohnický (1984) a
podobně Žitňan (1985).
Je potřebné si dále uvědomit, že larvy mihulí díky skrytému způsobu života
v naplaveninách dokáží přečkat krátkodobé havárie v kvalitě vody. Dále mocnost
naplavenin má vliv na trofické podmínky, která se odráží na včasné metamorfóze.
V oligotrofním prostředí dochází k metamorfóze později. Zjednodušeně lze říci, že
larvy mihulí metamorfují v eutrofním prostředí ve čtvrtém roce, kdežto v oligotrofním
prostředí až v šestém roce.
Dále je třeba upozornit, že před vtokem vody do Krounky bude vybudována
sedimentační jímka, ve které se budou kamenné částice usazovat a nebudou dále
převáděny do vodoteče, kde v průběhu zvětšených průtoků jsou unášeny částice ze
zemědělských půd horního toku a vytvářejí sedimenty, které udržují současně
dochovaný stav populace mihule potoční v uvedeném vodním toku.
Celkově zpracovatel posudku souhlasí se závěry zpracovatelů dokumentace, že
záměr by neměl znamenat významnější ovlivnění populace mihule potoční a vranky
obecné. V rámci tohoto konstatování je zohledněno vydané vodoprávní rozhodnutí
č.j. OŽPZ/17009/04/VT, které je uvedeno v příloze č. 18 posuzované dokumentace, a
kterým je povoleno v rámci záměru „Úpravna kameniva lomu Předhradí“ vypouštět
důlní vodu v množství Qmax 0,5 – 2,0 l/s, Qměsíční 1296 m3/měsíc, Qroční = 52 552 m3/rok
a s emisními limity : NEL 3 mg/l a NL 40 mg/l.
Protože mezi názorem ČIŽP a zpracovatelem posudku v uvedeném bodě neexistuje
soulad, protože ČIŽP nesouhlasí se studiemi uvedenými v dokumentaci, které se
týkají vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na mihuli potoční a vranku obecnou a
zpracovatel posudku a přizvaní experti se přiklánějí k názoru, že negativní vliv
nenastane z důvodů uvedených jak v posudku, tak v podkladech dokumentace
(přičemž žádný jiný z orgánů ochranu přírody v tomto bodě závěry dokumentace
nerozporuje), považuje zpracovatel posudku za účelné pro další projektovou přípravu
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doporučit, aby již před zahájením provozu byl zahájen pravidelný monitoring výskytu
vranky obecné a mihule potoční pod výústním objektem srážkových vod z úpravny
kameniva a tento průzkum pokračoval i po zahájení provozu.
Odborné studie a podmínky v návrhu stanoviska zajišťují neovlivnění minimálního
průtoku, sedimentační jímka by měla zajistit zachycení problematických frakcí
kamene, vody budou vypouštěny v rámci platného vodoprávního rozhodnutí, čímž by
nemělo dojít k významnějšímu ovlivnění charakteru toku a tudíž by nemělo dojít ani
k ovlivnění populace výše uvedených vodních živočichů.
V případě, že bude po zahájení provozu prokázán vliv na populace mihule potoční a
vranky obecné, bude provoz úpravny pozastaven a bude pokračováno v dalším
monitoringu výskytu monitorovaných vodních živočichů.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou pro další přípravu záměru formulována
následující doporučení:
•

zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což významně negativně
ovlivní přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí v posuzované lokalitě; je proto
nezbytné přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly zachovány, což znamená
prověření variantního umístění technologie týkající se SO 04 (Finální třídírna a expedice),
SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné plochy)

•

v případě zachování zadní části lomu znemožnit jednosměrnou zábranou migraci
obojživelníků a mladých užovek k účelové komunikaci (možnost přejetí automobilem)

•

pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy (v rámci SO 04, 17,18) v navrhované dispozici
využít, protože projektant prokáže, že jiné dispoziční řešení není možné, potom je nezbytné
pro silně a kriticky ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro
ohrožené živočichy s příslušným orgánem ochrany přírody takový návrh kompenzačních
opatření, představovaných v předstihu vytvořenými plošně srovnatelnými mokřadními
mikrolokalitami v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního pramene od
centrální části stěny, aby mohl být případně vysloven souhlas s realizací záměru při
rovnocenném zachování charakteristických biotopů

•

do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních mikrolokalit nebude
v zájmovém území zahájena žádná příprava na plochách stávajících mokřadních
mikrolokalit; potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních mokřadních
stanovišť bez jiných zásahů v souvislosti se záměrem bude respektovat požadavek
příslušných orgánů ochrany přírody

•

případné nové lokality mokřadů jako kompenzační opatření řešit tak, aby jejich hloubka
nepřesáhla po dokončení 30 cm; do nových mikrolokalit přenést část dnového sedimentu
ze zaniklých mikrolokalit (maximální vrstva sběru do 10 cm) z důvodu přenosu vývojových
stadií bezobratlých

•

pod mostek na řece Krounce instalovat hnízdní podložky pro skorce vodního a konipase
horského

•

z hlediska eliminace vlivů na flóru a faunu se doporučuje v projektu rekultivace provést
následnou rekultivaci těžebního prostoru ponecháním samovolnému vývoji (sukcesi), ve
spodních partiích zvážit možnost vybudování tůní pro vodní a mokřadní organismy

•

zajistit pravidelný monitoring ohrožených a cenných druhů živočichů; v případě zjištění
významných vlivů zajistit realizaci nápravných a kompenzačních opatření

•

součástí další projektové přípravy bude podrobný dendrologický průzkum spolu
s inventarizací kácených prvků dřevin rostoucích mimo les

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin
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•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

případné skrývky pro přípravu ploch úpravny kameniva realizovat nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů
ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin;
zabránit uchycení a šíření
nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

•

do doby zahájení zemních prací bude zajištěn doplňující biologický průzkum z hlediska
jarního a časně letního aspektu s tím, že tento průzkum bude neprodleně předán AOPK
ČR, správa CHKO Železné hory a příslušnému orgánu ochrany přírody; ze strany
oznamovatele budou respektovány všechny případné návrhy opatření vyplývajících
z tohoto doprůzkumu pro minimalizaci negativních vlivů na zjištěné rostliny a živočichy

•

před zahájením jakýchkoliv přípravných prací pro realizaci záměru úpravny kameniva lomu
Předhradí bude zahájen pravidelný monitoring výskytu mihule potoční a vranky obecné
pod výústním objektem srážkových vod do Krounky; v případě, že bude po zahájení
provozu prokázán vliv na populace mihule potoční a vranky obecné, bude provoz úpravny
pozastaven a bude pokračováno v dalším monitoringu z hlediska výskytu monitorovaných
vodních živočichů

Vlivy na ÚSES

Z podkladů předkládané dokumentace vyplývá, že na základě zpracované rozptylové
a hlukové studie lze dokladovat, že v hodnocením území nedojde překročení imisních
nebo hlukových limitů na plochách ekosystémů a prvků ÚSES.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatel posudku konstatuje, že dokumentace sice obsahuje popis jednotlivých
prvků územního systému ekologické stability a následně i přílohu č.11 ÚSES, avšak
z doložených podkladů není patrné, zda-li mapový podklad představuje oficiální,
v územním plánu schválný územní systém ekologické stability krajiny. Zpracovatel
posudku tudíž není schopen posoudit, zda-li záměr úpravny je lokalizován v nějakém,
dle územního plánu schváleném, prvku územního systému ekologické stability.
Zpracovatel posudku vychází z předpokladu, že záměr je lokalizován v území, dle
územního plánu zahrnutém do území pro těžbu a zpracování kamene. Pokud platí
tento předpoklad (který je zároveň nezbytným předpokladem vydání územního
rozhodnutí), potom záměr neznamená přímé ovlivnění ÚSES a je třeba se věnovat
nepřímým vlivům na ÚSES. Pokud tento předpoklad neplatí, a záměr je realizován
v prvcích ÚSES, potom je jeho realizace dle názoru zpracovatele posudku nepřijatelná
(a zároveň nelze k záměru vydat územní rozhodnutí). Platí-li předpoklad, že záměr je
situován mimo skladebné prvky ÚSES, potom se z hlediska vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ÚSES zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry dokumentace.
Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy dokladovat vztah posuzovaného záměru k prvkům ÚSES
dle platného územního plánu; záměr nesmí být realizován v žádném z prvků existujícího
územního systému ekologické stability
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Vliv na lokality Natura 2000

Dokumentace konstatuje, že v blízkosti posuzované lokality Předhradí je jediná
lokalita Natura 2000, kterou je Evropsky významná lokalita Anenské údolí. Vzhledem
k hlavním předmětům ochrany a vzdálenosti se nepředpokládá vliv záměru úpravny
kameniva v Předhradí na tuto Evropsky významnou lokalitu.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným závěrem lze vyslovit souhlas.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace konstatuje, že dle „Posouzení vlivu variant umístění technologie úpravy
kameniva v dobývacím prostoru Předhradí na krajinný ráz (Hendrych J., 2004)“ bude
mít umístění úpravny kameniva podle varianty 2, tedy v lomové jámě DP Předhradí
středně silný vliv na většinu identifikovaných hodnot a charakteristik krajinného rázu.
Navrhovaný záměr podle varianty 2 umístění úpravny neovlivní významněji pohledové
vazby na dominanty a nesníží tím silněji jejich význam a charakter. I přes zahrnutí
lomové jámy DP Předhradí do ochranného pásma hradu Rychmburk nedojde
k závažnému narušení chráněných kulturně historických památek.
Navrhovaný záměr podle varianty 2 se bude středně silně uplatňovat v krajinné scéně
a nenaruší tak nepřijatelným způsobem přítomné harmonické vztahy a měřítko krajiny.
Navrhovaný záměr bude z hlediska § 12, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění středně významným způsobem ovlivňovat ráz krajiny
v dotčeném území.
Vizuální uplatnění posuzovaného záměru není dle výše uvedeného podkladu nad
míru konfliktní s žádnou z jedinečných ani význačných identifikovaných hodnot
krajinného rázu.
Ve variantě 3 (v prostoru DP Hněvětice) bude technologie primárního drcení v přímém
vizuálním koridoru od hradu Rychmburk a obce Předhradí. Záměr bude v případě
umístění v prostoru DP Hněvětice z hlediska § 12, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění kriticky negativním a nepřijatelným způsobem
ovlivňovat ráz krajiny v dotčeném území. Vizuální uplatnění stavby a negativní vliv na
většinu identifikovaných hodnot krajinného rázu přesahuje míru stanovenou zákonem.
Realizace záměru ve variantě 3 neznamená umístění celého záměru v DP Hněvětice,
ale pouze technologie primárního drcení, přesto však lze předpokládat nutnost
vyřízení výjimky z ochrany krajinného rázu (§ 12, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění).
Je zřejmé, že výše uvedené hodnocení předpokládá vizuální postižitelnost
uvažovaného záměru v krajině.
Při detailním pohledu a prostudování reliéfu terénu a prostorového a výškového
návrhu technologie a veřejnosti přístupných pohledových bodů a os lze dojít
k následujícímu závěru pro variantu 2:
- Průměrná hloubka lomové jámy je 40 m. Na jejím dně se uvažuje s instalací
technologie třídění kamenivy s nejvyššími body 20 m vysoko nad dnem lomové
jámy. Z tohoto pohledu je technologie třídění při pohledech od severu, západu a
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jihu zcela skryta a vizuální vlivy a tím pádem i vlivy na krajinu nenastávají, resp.
jsou nulové.
- Pohled od východu z veřejnosti přístupné cesty procházející lomem v ose
uvažované vstupní komunikace (veřejně nepřístupné) do prostoru technologie
(komunikace podél stávající provozní budovy). V současné době je pohled do
vytěžené lomové jámy zakryt náletovou zelení. Z tohoto místa není vzhledem ke
konfiguraci terénu vizuálně dosažitelná žádná část siluety hradu nebo jiné kulturní
památky.
- Před 40 m vysokou a cca 200 m širokou lomovou stěnou se předpokládá instalace
20 m vysoké a 40 m široké třídírny, dvou drtičů podstatně drobnějšího měřítka a
spojujících dopravníků. Vzhledem k zatáčce přístupové komunikace lze jednak
zachovat stávající krycí náletovou zeleň (viz fotodokumentace), jednak je možné
terénní úpravou nebo stálezeleným ozeleněním okolí této komunikace zcela
vyloučit jakoukoli možnost vizuálního vlivu nebo vnímání technologie. Z veřejně
přístupného místa nebude kromě začátku přístupové komunikace vlastní
technologie viditelná. Vizuální vlivy budou srovnatelné se stávajícím stavem.
- Pohled z horní hrany lomové jámy. Po horní hraně lomové jámy nevede žádná
veřejně přístupná cesta. Při přístupu z okolních pozemků bude v dostatečné
vzdálenosti od horní hrany umístěna signální páska a budou zde umístěny
výstražné tabule s upozorněním na nebezpečí úrazu v důsledku pádu do lomové
jámy a zároveň zákaz vstupu do blízkosti horní hrany. Veřejnost respektující
bezpečnostní opatření nebude vystavena žádným významným vizuálním vlivům.
Z tohoto pohledu lze hodnotit vliv na krajinu ve variantě 2 jako nepatrný až nulový.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz nutno podotknout, že v rámci realizace záměru bude
k termínu jeho kolaudace odstraněn objekt stávající technologické linky a prostor
bude rekultivován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K provedenému vyhodnocení vlivů záměru na krajinu a krajinný ráz je nezbytné ze
strany zpracovatele posudku vznést několik formálních připomínek.
V doplněné dokumentaci z října 2007 je odkazováno na studii „Posouzení vlivu variant
umístění technologie úpravy kameniva v dobývacím prostoru Předhradí na krajinný
ráz“, zpracovaný J.Hendrychem, Dipl.L.A. v roce 2004. Tato studie však v doplněné
dokumentaci z října 2007 uvedena není (byla částečně uvedena v původní
dokumentaci z ledna 2007). V posuzované doplněné dokumentaci z října 2007 je
uvedena příloha č.12, nazvaná „Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz“. Tato příloha
však zcela nepochybně nesplňuje požadavky studie ve vztahu k §12 zákona č. 114/92
Sb. v platném znění. Kromě toho na úvodní stránce této přílohy je sice uvedeno
schéma prostorového působení a vizuálních dopadů variant 2 a 3 záměru, v dalších
podkladech se však bohužel hovoří o variantách č-1 a č.2.
Proto byla tato studie vyžádána k prostudování jako další podklad v rámci vypracování
posudku. Z oznamovatelem předané studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá,
že v této studii byly řešeny následující varianty:
Varianta I: která vychází z toho, že areál úpravny je umístěn v prostoru vytěženého
lomu Předhradí a provozně navazuje na lom Hněvětice, kde bude probíhat hornická
činnost
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Varianta II: Umístění areálu úpravny je uvažováno v jižním cípu DP Hněvětice, který je
však pohledově zcela otevřen k objektu hradu Rychmburk a obci Předhradí.
Celkově z vyžádané studie vyhodnocující vlivy na krajinný ráz vyplývá, že navrhovaný
záměr umístění podle varianty I. neovlivní významněji pohledové vazby na dominanty
a nesníží tím silněji jejich význam a charakter. Varianta II bude mít na velkou většinu
identifikovaných i jedinečných charakteristik krajinného rázu silný a kritický negativní
vliv.
Zpracovatel posudku konstatuje, že jak „výtah“ z této studie v doplněné dokumentaci,
tak i původní studie z větší části uvedená v dokumentaci z ledna 2007
nekoresponduje s uvažovanými variantami uváděnými v dokumentaci, avšak závěr o
nevhodnosti umístění technologie v DP Hněvětice je patrný. Z hlediska vlivů na
krajinný ráz tedy, v případě realizace záměru, připadá jako výhodnější její umístění
v lokalitě vytěženého dobývacího prostoru lomu Předhradí.
Zpracovatel posudku konstatuje, že vypracování této kapitoly lze označit za poněkud
nepřehledné a na hranici akceptovatelnosti, na straně druhé lze předpokládat, že vlivy
na krajinný ráz budou méně významné, než při případném umístění technologie
primárního drcení v prostoru dobývacího prostoru Hněvětice. Vzhledem
k doporučením zpracovatele posudku týkajících se případných změn v dispozici
úpravny kamení je ve vztahu k problematice krajinného rázu formulováno v návrhu
stanoviska odpovídající doporučení.
Ve vztahu k variantě 3 zpracovatel dokumentace konstatuje, že „záměr bude
v případě umístění v prostoru DP Hněvětice z hlediska § 12, zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění kriticky negativním a nepřijatelným
způsobem ovlivňovat ráz krajiny v dotčeném území. Realizace záměru ve variantě 3
neznamená umístění celého záměru v DP Hněvětice, ale pouze technologie
primárního drcení, přesto však lze předpokládat nutnost vyřízení výjimky z ochrany
krajinného rázu (§ 12, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění). Zpracovatel posudku konstatuje (i přes skutečnost, že variantu 3 nedoporučuje
k realizaci), že k podle §12 zákona o ochraně přírody a krajiny je nezbytný souhlas,
nikoliv uváděná výjimka.
Z hlediska vlivů na krajinu a krajinný ráz jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• vyloučit používání reflexních materiálů v exteriérech, navrhnout střízlivé barevné pojetí
areálu v kombinaci zelených, hnědých a okrových tónů
• v případě realizace záměru odstranit objekt stávající třídící linky a její prostor ohumusovat a
ozelenit původními druhy rostlin
• přístupovou cestu do prostoru lomové jámy řešit s oboustrannými ozeleněnými násypy,
resp. s výsadbou oboustranné stálezelené krycí zeleně tak, aby bylo zcela znemožněno
vizuální vnímání technologie z veřejně přístupné cesty procházející lomem
• v případě rekonstrukce stávající provozní budovy plně respektovat požadavky ochranného
pásma nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny Předhradí;
architektonický návrh bude vycházet z místní architektury s použitím přírodě blízkých
materiálů
• součástí další projektové přípravy v rámci varianty 2 bude vypracování řezů terénem a
technologiemi v hlavních pohledových osách spojujících kulturní památky a možné
pohledové body pro potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie
v prostoru ochranného pásma; uvedený materiál bude sloužit k tomu, aby ve fázi územního
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řízení mohlo dojít k projednání v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu zapracování dalších
konkrétních zásad projektu úpravny kameniva

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že prostor vytěžené těžební jámy se nachází v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny
Předhradí. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím ve formě veřejné vyhlášky
č.j. RK/819/96/MM referátu kultury Okresního úřadu v Chrudimi ze dne 12.08.1996.
Mimo jiné se zde stanoví, že při výstavbách a rekonstrukcích je nutno dodržovat
tradiční hmoty a tvary místní architektury. Zejména je třeba dodržovat tradiční tvary
střech a velikost okenních otvorů. Při opravách fasád zachovávat jejich stávající
tektonické členění a vyvarovat se použití skleněných cihel, plechových či keramických
obkladů a odhalených ocelových konstrukcí. Při umisťování reklamních a
informačních zařízení včetně označení provozoven v blízkosti kulturních památek je
nutno dbát na jejich estetické působení.
Zpracovatel dokumentace konstatuje, že z dikce podmínek a rozsahu ochranného
pásma, jakož i logiky věci vyplývá, že podmínky ochrany se vztahují na viditelné
objekty, přesněji na objekty, které se mohou vizuálně projevit v kontextu s vizuální
siluetou nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny
Předhradí.
Z dokumentace dále vyplývá, že záměr bude realizován v prostoru vytěženého
dobývacího prostoru Předhradí a zároveň v ochranném pásmu nemovité kulturní
památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny Předhradí. Zároveň bude
realizován v prostoru, který je v návrhu územního plánu obce Předhradí funkčně
určen k těžbě a zpracování kamene. Tento návrh územního plánu přitom plně
respektuje uvedené ochranné pásmo.
Dále jsou v dokumentaci komentovány jednotlivé pohledy a diskutovány možné
vizuální vlivy navrhované technologie ve 40 m hluboké lomové jámě. K eliminaci
uvedených vlivů jsou navržena odpovídající opatření.
Závěrem dokumentace konstatuje, že v případě realizace záměru bude vliv na hmotný
majetek a kulturní památky nepatrný až nulový. Za významný pozitivní vliv lze dle
dokumentace označit odstranění stávající staré třídící linky a ozelenění jejího
prostoru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska podkladů, dostupných v době procesu posuzování vlivů na životní prostředí
lze podmínečně s uvedeným konstatováním vyslovit souhlasit. Podmínkou tohoto
konstatování však je již v předcházející kapitole prezentovaný požadavek, že součástí
další projektové přípravy v rámci varianty 2 bude vypracování řezů terénem a
technologiemi v hlavních pohledových osách spojujících kulturní památky a možné
pohledové body pro potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie
v prostoru ochranného pásma. Zpracovatel posudku soudí, že podmiňující souhlas je
možný, protože pokud by se naplněním již formulované podmínky případně naplnil
předpoklad vlivů na krajinný ráz, potom vzhledem k situování záměru v již
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specifikovaných ochranných pásmech by nebyl orgánem ochrany přírody nepochybně
vysloven souhlas k umístění stavby.
V této fázi procesu EIA jsou pro další projektovou přípravu formulována v souladu se
zpracovatelem dokumentace doporučení, která již vyplývají z posouzení vlivů na
krajinu a krajinný ráz.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru ve variantě 2 se nadlimitní vlivy
neprojeví. Ve variantě 3 lze očekávat významné vlivy na krajinný ráz.
Za jistou formu kompenzace vlivů lze považovat podmiňující předpoklad zahájení
činnosti nové úpravny kameniva odstraněním stávající technologické linky pro úpravu
kameniva a následnou rekultivaci plochy.
Umístění nové třídící linky v dobývacím prostoru Předhradí a její provoz včetně
navazující dopravy nebude mít negativní vliv na faunu a flóru zájmové oblasti.
Nebudou dotčeny žádné chráněné druhy rostlin a živočichů v žádné z uvažovaných
variant.
Jako podlimitní a málo významné lze hodnotit vlivy hluku a imisí, které se mohou
projevit v nejbližším okolí záměru, rozdíly mezi variantami jsou nevýznamné.
Ostatní vlivy budou nevýznamné až nulové.
Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí tak
rozsahem, kromě vlivů na krajinný ráz ve variantě 3, které lze považovat za
významné.
Z hlediska ovlivnění populace lze očekávat, že k vnímatelnému a podlimitnímu
zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí záměru.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu
navrhovanou oznamovatelem v území, dle územního plánu zahrnutém do území těžby
a zpracování kamene. Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí lze v zásadě vyslovit souhlas se závěry
dokumentace. Výjimku z tohoto konstatování činí oblast vlivů na faunu, kde
zpracovatel posudku zastává názor, že k vlivům dochází, v návrhu stanoviska jsou
formulována doporučení, směřující ke snížení negativních dopadů na faunu
zájmového území. Zpracovatel posudku zastává názor, že v případě, budou-li
navržená doporučení převzata do územního rozhodnutí, lze záměr považovat
z hlediska vlivů na faunu za akceptovatelný.
Ve vztahu k problematice hlukové zátěže související s předkládaným záměrem je sice
patrné, že z hlediska průmyslových zdrojů hluku je mírně výhodnější varianta 3 proti
variantě 2 (změna se pohybuje cca v rozpětí 1 dB) avšak i přes tuto skutečnost
nedochází v žádném ze zvolených výpočtových bodů k překračování hygienického
limitu pro denní dobu. Zpracovatel posudku bere v úvahu i vyjádření příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví, který se záměrem vyslovuje souhlas. Přesto
zpracovatel posudku pro další přípravu jakož i zkušební provoz stanovuje několik
doporučení ve vztahu k hlukové problematice související s posuzovaným záměrem.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Během provozu navrhované úpravny kameniva v bývalém lomu Předhradí připadají
dle dokumentace v úvahu následující havárie a nestandardní stavy:
-

požár technického zázemí,

-

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

-

havárie v dopravě a související rizika (ropné látky, rizika úrazů apod.)

Dokumentace konstatuje, že se jedná o krajinu již značně antropogenně přeměněnou,
používání nebezpečných látek v provozu je celkově nízké, pohonné hmoty nebudou
v areálu skladovány a jde zejména o ropné látky, které lze převážně biologicky
degradovat, jeví se celkově výše environmentálních rizik nízká za předpokladu
dodržování všech ochranných opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. V tomto smyslu
jsou formulována i doporučení pro další projektovou přípravu záměru v zásadě
shodně se zpracovatelem dokumentace:
•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
provozní řád

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že pro potřebu posuzování vlivů na životní prostředí na
základě požadavku příslušného úřadu byly zvažovány 2 aktivní varianty:
ü VARIANTA 2 – představuje aktivní variantu umístění úpravny kameniva do
prostoru vytěžené lomové jámy lomu Předhradí
ü VARIANTA 3 - se od varianty 2 liší umístěním primárního drtiče v těžební jámě
dobývacího prostoru Hněvětice a dopravou materiálu od primárního drtiče
k vlastní třídící lince pomocí pásových dopravníků.
V případech, kdy to bylo účelné bylo provedeno porovnání s variantou 0, která
představuje stávající stav.
Dokumentace konstatuje, že v rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru ve
variantě 2 se nadlimitní vlivy neprojeví. Ve variantě 3 lze očekávat významné vlivy na
krajinný ráz. Za jistou formu kompenzace vlivů lze považovat podmiňující předpoklad
zahájení činnosti nové úpravny kameniva odstraněním stávající technologické linky
pro úpravu kameniva a následnou rekultivaci plochy. Umístění nové třídící linky
v dobývacím prostoru Předhradí a její provoz včetně navazující dopravy nebude mít
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negativní vliv na faunu a flóru zájmové oblasti. Nebudou dotčeny žádné chráněné
druhy rostlin a živočichů v žádné z uvažovaných variant.
Z hlediska ovlivnění populace lze dle dokumentace očekávat, že k vnímatelnému a
podlimitnímu zvýšení vlivů ve formě zvýšení hladin hluku dojde v nejbližším okolí
záměru v obou variantách.
Z dokumentace dále vyplývá, že stavba úpravny svým umístěním v prostoru stávající
těžební jámy ve variantě 2 bude zcela ukryta, čímž dojde k minimalizaci možného
vlivu na krajinný ráz lokality, vlivů na obyvatelstvo, především vlivu hluku a vlivu na
ovzduší. Výpočet hlukové situace po realizaci záměru vykazuje navýšení hladin hluku
oproti stávajícímu stavu (varianta 0) u nejbližší obytné zástavby obce Předhradí o 0,4
– 6,1 dB. V žádném posuzovaném referenčním bodě nedochází k překročení zde
platného hlukového limitu pro denní dobu 45 dB(A). Z vypočtených hodnot je rovněž
patrné minimální navýšení hladin hluku v řádech desetin decibelu (0,2 – 0,3 dB)
v referenčních bodech umístěných u obytných objektů v bezprostřední blízkosti silnice
II/358. Toto zvýšení hladin hluku vzniklé v důsledku dopravy navazující na provoz
úpravny kameniva je velmi malé a prakticky neměřitelné.
Realizace záměru ve variantě 3 s umístěním technologie primárního drcení v DP
Hněvětice a pásovou dopravou předpokládá nutnost vyřízení výjimky z ochrany
krajinného rázu (§ 12, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění). Ostatní vlivy jsou srovnatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již vyplývá z předcházejících částí předkládaného posudku, v rámci
předkládaného posudku je z hlediska předložených aktivních variant doporučena
varianta 2. Důvody jsou patrné z předcházejících částí předkládaného posudku. Ve
vztahu k náplni předložené kapitoly lze formulovat odlišný názor ve vztahu k jasnému
konstatování zpracovatele dokumentace o absenci vlivů na faunu jakož již jednou
uvedené konstatování, že z ochrany krajinného rázu není dle zákona č.114/92 Sb.
v platném znění není udělována výjimka.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rozhodující aspekty technického řešení záměru lze charakterizovat následovně:
§ Linka bude navržena jako stabilní, skládající se z jednotlivých technologických
uzlů, propojených pásovými dopravníky.
§ Pro umístění jednotlivých technologických uzlů bude využito stávající terénní
situace (existující první etáže původního lomu) s cílem optimalizovat délky a
stoupání pásových dopravníků.
§ Výrobní stroje budou umístěny na ocelových konstrukcích semi-mobilního
charakteru s cílem minimalizovat rozsah stavebních prací, zejména betonových
konstrukcí.
§ Linka bude navržena se 4 stupni drcení.
§ Pro primární drcení bude vzhledem k mechanickým vlastnostem zpracovávané
horniny aplikován dvouvzpěrný čelisťový drtič.
§ Oddělení zahliněné frakce před primárním drtičem je dvoustupňové s prvním
tříděním na vibračním podavači s roštovou třídící plochou a separací zahliněné
frakce na samostatném třídiči. Předpokládá se odtřídění frakce 0/20 mm jako
odpadu. Samostatný třídič umožní snadno a operativně měnit hranici odhlinění
v závislosti na momentálním stavu zpracovávané suroviny.
§ Pro výrobu tvarových drtí bude zařazen 4. stupeň drcení.
§ Z hlediska dosažení požadovaného tvaru zrn finálních produktů je žádoucí, aby se
do finálních frakcí nedostávala zrna vyhovující sice svou velikostí, která ale
pocházejí z produktů sekundárního, nebo dokonce primárního drtiče. Navíc je
nutné, aby byly dodrženy podmínky pro tvorbu tvarově vyhovujících zrn ve finálním
drtiči, tj. jeho práce se zaplněným drtícím prostorem, nepříliš vysoký stupeň
zdrobnění ve finálním stupni a provozní štěrbina zhruba uprostřed intervalu
velikosti nejdůležitějších produktů.
§ Pro splnění uvedených podmínek se předpokládá zpracování veškeré suroviny na
velikost do 32 mm v sekundárním drtiči a to tak, aby do finálního drtiče přicházela
veškerá surovina, určená pro výrobu finálních produktů, upravená na velikost 4/32
mm.
§ Produkty primárního a sekundárního drtiče budou směšovány na jednom
dopravníku a vedeny na třídič umístěný na etáži původního lomu. Třídič, přestože
bude vyrábět jen tři produkty – nadsítné + 32 mm do sekundárního drtiče, frakci
4/32 do finálního drtiče a propad 0/4, musí být třísítný s prostřední sítovou plochou
odlehčovací, neboť na dolním sítě by jinak vznikla nezpracovatelně vysoká vrstva
materiálu. Pro toto prostřední síto je navrhována hranice třídění 16 mm, nadsítná
prostředního a dolního síta se spojují. Pro tento třídič je doporučeno použití
polyuretanových sít kvůli vysokému namáhání hrubozrnným a abrasivním
materiálem.
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§ Pro roztřídění finálních frakcí je zapotřebí šesti hranic třídění (sítových ploch). Je
zřejmé, že finální třídění nebude realizovatelné na jednom finálním třídiči. Z finální
třídírny bude nutné vracet k dalšímu zpracování nadsítné nad 22 mm a je žádoucí
mít k dispozici možnost zpracovat i případný přebytek frakcí 16/22 a 11/16.
§ Frakce 0/4, vytříděná před finálním drcením, bude podle momentálních
surovinových a klimatických podmínek buď splňovat požadavky plnohodnotného
finálního produktu, nebo může představovat produkt mírně snížené kvality
v případě, že odhlinění před primárním drtičem nebude zcela dokonalé. Frakce
bude skladována v samostatném zásobníku, který by měl být dopravně přístupný,
nebo by mohl být propojen pásovým dopravníkem s expedičním dopravníkem.
§ Na finální třídírnu bude přiváděn pouze produkt finálního drtiče. Nadsítné nad 22
mm a případné přebytky frakcí 16/22 a11/16 budou vraceny jedním pásovým
dopravníkem do zásobníku před finální drtič. Tento pásový dopravník bude mít jen
malý sklon, neboť bude spojovat zařízení na horních plošinách zásobníků.
§ Oba finální třídiče jsou trojsítné a stejné velikosti. Navržená velikost umožňuje
aplikovat jak ocelová, tak polyuretanová síta. Skladování finálních produktů bude
realizováno v zásobnících v jednořadém uspořádání s předpokládaným mícháním
úzkých frakcí na sběrném expedičním dopravníku.
§ Velikost vyrovnávacích zásobníků bude volena tak, aby jejich kapacita zajistila
alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu finální části úpravny.
§ Dále jsou v dokumentaci popsány obě uvažované aktivní varianty
§ Návrh odprašování: Technologická linka je pro účely odprašování rozdělena na tři
základní části:
- část č.1 primárního drtič (PS 01)
- část č.2 sekundární drtič provozní třídírna (PS 02 a PS 03)
- část. č.3 třídírna (PS 04)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že jak v rámci popisu stavebního řešení záměru,
tak i navrhovaných opatření pro omezení nepříznivých vlivů, je posuzovaný materiál
prezentován často v obecnější poloze, bez některých konkrétnějších podkladů, které
by však bylo vhodné znát pro detailnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí:
ü určitým problémem celé posuzované dokumentace je určitý nesoulad mezi
přílohami uváděnými v doplněné dokumentaci a odkazy na přílohy ve vlastním
textu dokumentace, což místy činí materiál poněkud nepřehledný
ü není jasný konečný objem navrhované retenční nádrže
ü vzhledem ke skutečnosti, že nejsou v dokumentaci podrobnější informace o
způsobu případného deponování frakce 0/4 ve vztahu k sekundární prašnosti (je
pouze zmíněn zásobník o kapacitě 125 m3) , považuje zpracovatel posudku za
nezbytné požadovat v další projektové přípravě specifikovat podrobnější popis
jejího skladování v zásobníku způsobem, který bude eliminovat sekundární
prašnost této frakce
ü hluková studie obsahuje akustické parametry uvažovaných průmyslových zdrojů
hluku s tím, že „uvedené hodnoty představují akustické parametry zdrojů hluku
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včetně projekčně zpracovaných podkladů“. Zpracovatel posudku však soudí, že
uvedené parametry uvažovaných zdrojů hluku po realizaci navrhovaných
protihlukových opatření je nutno ověřit v rámci zkušebního provozu a trvalý provoz
následně podmínit tím, že bude dosaženo shody mezi předpokládanými hlukovými
parametry po realizaci protihlukových úprav
ü z hlediska charakteru záměru zpracovatel posudku soudí, že veškeré bilance
uváděné v kapitole vlivů na vody musí být podmíněny podrobným
hydrogeologickým průzkumem, tak jak je konstatováno v posledním závěru
zpracovatele posudku. Je zjevné, že veškeré bilance uváděné v dokumentaci
většinově vycházejí z různých archivních údajů, a jejich aktualizace by měla být
součástí podrobného hydrogeologického průzkumu
ü zpracovatel posudku soudí, že základním podkladem, od kterého se může vyvíjet
případný odběr vody z řeky Krounky (a tím i celková koncepce zajištění potřebného
objemu vody pro zkrápění), musí být vodohospodářské rozhodnutí příslušného
vodohospodářského orgánu o přípustném množství odebírané vody z řeky Krounky
a o podmínkách tohoto odběru z hlediska stanovení minimálního průtoku, při
kterém již nebude možné vodu z řeky odebírat. Současně je nezbytné, aby místo
odběru bylo opatřeno takovým systémem, který umožní odběr vody pouze
v případě, že průtoky v řece budou právě nad stanoveným minimálním průtokem
ü zpracovatel posudku soudí, že z hlediska zájmů ochrany přírody je zásadně
nevhodné, aby v rámci předkládaného záměru došlo k likvidaci malých vodních
ploch v pravé části lomu, protože v souladu se zpracovatelem biologického
hodnocení soudí, že zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné
likvidaci, což by významně negativně ovlivnilo přítomnost organismů vázaných na
vodní prostředí v posuzované lokalitě. Oznamovatel, má-li zájem realizovat
posuzovaný záměr, musí přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly
zachovány. Je proto formulován požadavek pro další projektovou přípravu prověřit
v rámci variantního řešení jiné dispoziční rozmístění technologie týkající se SO 04
(Finální třídírna a expedice), SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné
plochy) tak, aby byl vyloučen zásah do mokřadních lokalit popisovaných
v dokumentaci
ü pouze pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy využít protože projektant prokáže,
že jiné dispoziční řešení není možné, potom je nezbytné pro silně a kriticky
ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro ohrožené
živočichy s příslušným orgánem ochrany prostředí takový návrh kompenzačních
opatření, představovaných v předstihu vytvořenými
plošně srovnatelnými
mokřadními mirkolokalitami v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního
pramene od centrální části stěny tak, aby mohl být případně těmito orgány ochrany
přírody vysloven souhlas s realizací záměru. Do doby vybudování plněhodnotných
srovnatelných mokřadních mikrolokalit nebude v zájmovém území zahájena žádná
příprava v souvislosti se samotnou úpravnou. Potřebná doba pro vytvoření
plnohodnotných náhradních mokřadních stanovišť bude konzultována s příslušnými
orgány ochrany přírody a bude respektovat požadavek těchto orgánů ochrany
přírody
ü zpracovatel posudku konstatuje, že v předložené dokumentaci dále postrádá
lokalizaci prvků dřevin, rostoucích mimo les (s výjimkou inventarizace uvedené
v rámci botanických průzkumů). Vzhledem k charakteru lokality lze považovat za
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jisté (a z biologického hodnocení to i vyplývá), že se záměrem bude spojeno kácení
prvků dřevin rostoucích mimo les. V tomto smyslu je taktéž formulováno doporučení
do návrhu stanoviska příslušného úřadu
ü zpracovatel posudku obecně považuje za účelné, aby byl před zahájením stavby
v rámci celého zájmového území byl proveden aktuální doprůzkum fauny a flory
zájmového území v jarním aspektu v prostoru navrhované úpravny kameniva.
V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
ü zpracovatel posudku považuje za účelné pro další projektovou přípravu doporučit,
aby již před zahájením provozu byl zahájen pravidelný monitoring výskytu vranky
obecné a mihule potoční pod výústním objektem srážkových vod z úpravny
kameniva a tento průzkum pokračoval i po zahájení provozu
ü zpracovatel posudku konstatuje, že podmínkou souhlasící s nevýznamným vlivem
na krajinný ráz je požadavek, že součástí další projektové přípravy v rámci varianty
2 bude vypracování řezů terénem a technologiemi v hlavních pohledových osách
spojujících kulturní památky a možné pohledové body pro potvrzení predikovaného
nulového vizuálního vlivu technologie v prostoru ochranného pásma. Zpracovatel
posudku soudí, že podmiňující souhlas je možný, protože pokud by se naplněním
již formulované podmínky případně naplnil předpoklad vlivů na krajinný ráz, potom
vzhledem k situování záměru v již specifikovaných ochranných pásmech by nebyl
orgánem ochrany přírody nepochybně vysloven souhlas k umístění stavby.

V tomto smyslu jsou proto formulována doporučení pro další projektovou přípravu
záměru tak, aby mohly být eliminovány respektive dále minimalizovány vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí.

58

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností
a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci
Ø byly požadovány v rámci vyjádření
zpracovatelem posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku

k dokumentaci

a

byly

akceptovány

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
•

kapacita záměru 180 000 tun/rok úpravny kameniva bude současně limitním objemem roční
těžby lomu Hněvětice; do úpravny kameniva nebude dovážen žádný jiný kámen mimo lom
Hněvětice

•

doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 90
pohyby v denní době (a to včetně případné dopravy vody pro zkrápění), a to maximálně po
dobu 8 hodin; oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu úpravny kameniva
předávat obci Předhradí u Skutče a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na
jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do úpravny; tak
bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu úpravny
kameniva

•

zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což významně negativně
ovlivní přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí v posuzované lokalitě; je proto
nezbytné přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly zachovány, což znamená
prověření variantního umístění technologie týkající se SO 04 (Finální třídírna a expedice),
SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné plochy)

•

v případě zachování zadní části lomu znemožnit jednosměrnou zábranou migraci
obojživelníků a mladých užovek k účelové komunikaci (možnost přejetí automobilem)

•

pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy (v rámci SO 04, 17,18) v navrhované dispozici
využít, protože projektant prokáže, že jiné dispoziční řešení není možné, potom je nezbytné
pro silně a kriticky ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro
ohrožené živočichy s příslušným orgánem ochrany přírody takový návrh kompenzačních
opatření, představovaných v předstihu vytvořenými plošně srovnatelnými mokřadními
mikrolokalitami v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního pramene od
centrální části stěny, aby mohl být případně vysloven souhlas s realizací záměru při
rovnocenném zachování charakteristických biotopů

•

do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních mikrolokalit nebude
v zájmovém území zahájena žádná příprava na plochách stávajících mokřadních
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mikrolokalit; potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních mokřadních
stanovišť bez jiných zásahů v souvislosti se záměrem bude respektovat požadavek
příslušných orgánů ochrany přírody
•

případné nové lokality mokřadů jako kompenzační opatření řešit tak, aby jejich hloubka
nepřesáhla po dokončení 30 cm; do nových mikrolokalit přenést část dnového sedimentu
ze zaniklých mikrolokalit (maximální vrstva sběru do 10 cm) z důvodu přenosu vývojových
stadií bezobratlých

•

před zahájením jakýchkoliv přípravných prací pro realizaci záměru úpravny kameniva lomu
Předhradí bude zahájen pravidelný monitoring výskytu mihule potoční a vranky obecné
pod výústním objektem srážkových vod do Krounky; v případě, že bude po zahájení
provozu prokázán vliv na populace mihule potoční a vranky obecné, bude provoz úpravny
pozastaven a bude pokračováno v dalším monitoringu z hlediska výskytu monitorovaných
vodních živočichů

•

pod mostek na řece Krounce instalovat hnízdní podložky pro skorce vodního a konipase
horského

•

z hlediska eliminace vlivů na flóru a faunu se doporučuje v projektu rekultivace provést
následnou rekultivaci těžebního prostoru ponecháním samovolnému vývoji (sukcesi), ve
spodních partiích zvážit možnost vybudování tůní pro vodní a mokřadní organismy

•

součástí další projektové přípravy bude podrobná hydrogeologický a hydrologický
průzkum; v rámci uvedených průzkumů bude vyhodnocen podíl akumulovaných vod
získávaných z různých zdrojů, kdy budou monitorovány průtoky a přítoky povrchových a
mělce podpovrchových vod; současně bude monitorován stav vody v nejbližších vodních
zdrojích a studnách, nebo pomocí poloprovozních čerpacích zkoušek bude imitován
předpokládaný stav odběru; uvedené průzkumy budou realizovány v dostatečném
předstihu před zahájením provozu úpravny kameniva tak, aby bylo možné zejména u
nejbližších vodních zdrojů a studnách vyhodnotit případné změny související s těžbou

•

součástí další projektové přípravy bude detailní projekt odběru říční vody z vodního toku
Krounka, projekt odběru vody bude navržen takovým způsobem, že místo odběru z řeky
bude realizováno pod místem výtoku vod z provozu lomu do řeky; místo odběru bude
opatřeno indikačním systémem, který znemožní odběr vody při limitním průtoku; součástí
navrhovaného řešení musí být i grafický záznam odběrů ve vztahu k limitním průtokům,
který bude garantovat plnění příslušného vodohospodářského rozhodnutí

•

podmínkou vydání stavebního povolení pro úpravnu kameniva lomu Předhradí musí být
doložení rozhodnutí příslušného vodohospodářského orgánu o přípustném množství
odebírané vody z řeky Krounky a o stanovení limitního průtoku v této vodoteči

•

součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailní bilance výpočtu 15
minutové přívalové srážky ze zpevněných ploch a tomu odpovídající objem retence; zvážit
možnost zvýšení retenčního prostoru pro vytvoření minimálního objemu vody
použitelného pro zkrápění s cílem eliminovat sekundární prašnost jakož i výšku retence
pro zajištění řádné sedimentace zejména hrubších a ostřejších úlomků; v rámci konečného
řešení retenční nádrže navrhnout a doložit řešení, vylučující únik sedimentu z retenční
nádrže do vodního toku

•

retenční nádrž navrhnout tak, aby ji obojživelníci a plazi mohli bezpečně opustit (pozvolný
výlez s hrubým povrchem)

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací

•

parkoviště před provozní budovou bude vybaveno odlučovačem ropných látek;
garantované hodnoty na výstupu z odlučovače ropných látek musí splňovat požadavek na
plnění emisního limitu pro vypouštěné důlní vody do vodoteče dle vydaného vodoprávního
rozhodnutí č.j. OŽPZ/17009/04/VT
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•

v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování těžebních mechanismů a
nákladních automobilů pohonnými hmotami

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis způsobu skladování frakce
0/4mm v zásobníku tak, aby byla eliminována sekundární prašnost ze skladování této
frakce

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis nakládání s odtříděnou frakcí
0/20 mm, která je uváděna jako odpad; specifikovat maximální objem dočasně
skladovaného množství, způsob omezování sekundární prašnosti jakož i způsob
konečného odstranění této frakce

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

veškeré komunikace a zpevněné plochy vybavit zpevněnými příkopy nebo kanalizací;
vypouštění srážkových vod do toku řešit přes výústní objekty s možností osazení norné
stěny

•

na staveništi a v areálu úpravny kameniva nebudou skladovány PHM

•

součástí další projektové přípravy bude podrobný dendrologický průzkum spolu
s inventarizací kácených prvků dřevin rostoucích mimo les

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat vztah posuzovaného záměru k prvkům ÚSES
dle platného územního plánu; záměr nesmí být realizován v žádném z prvků existujícího
územního systému ekologické stability

•

vyloučit používání reflexních materiálů v exteriérech, navrhnout střízlivé barevné pojetí
areálu v kombinaci zelených, hnědých a okrových tónů

•

v případě realizace záměru odstranit objekt stávající třídící linky a její prostor ohumusovat
a ozelenit původními druhy rostlin

•

přístupovou cestu do prostoru lomové jámy řešit s oboustrannými ozeleněnými násypy,
resp. s výsadbou oboustranné stálezelené krycí zeleně tak, aby bylo zcela znemožněno
vizuální vnímání technologie z veřejně přístupné cesty procházející lomem

•

v případě rekonstrukce stávající provozní budovy plně respektovat požadavky ochranného
pásma nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové zóny Předhradí;
architektonický návrh bude vycházet z místní architektury s použitím přírodě blízkých
materiálů

•

součástí další projektové přípravy v rámci varianty 2 bude vypracování řezů terénem a
technologiemi v hlavních pohledových osách spojujících kulturní památky a možné
pohledové body pro potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie
v prostoru ochranného pásma; uvedený materiál bude sloužit k tomu, aby ve fázi
územního řízení mohlo dojít k projednání v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu zapracování
dalších konkrétních zásad projektu úpravny kameniva
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•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace z prostoru úpravny včetně návrhu zařízení na
očistu vozidel

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

počáteční akustická situace v zájmovém území bude dokladována měřením, přičemž u
zvolených výpočtových bodů, které jsou situovány podél komunikací, doplnit měření hluku
taktéž o dopravně inženýrský průzkum pro následné vyhodnocení změn po realizaci
záměru v porovnání se stávajícím stavem; výběr měřících míst bude konzultován
s orgánem ochrany veřejného zdraví, měření počáteční akustické situace bude provedeno i
v rekreační oblasti Oborský Mlýn

•

podkladem pro ověření změn v imisní situaci frakce PM10 bude měření koncentrací PM10 u
nejbližších objektů obytné zástavby; měření bude realizováno v rámci zkušebního provozu
způsobem, kdy měřící zařízení bude umístěno s předstihem před zahájením provozu tak,
aby byly patrné případné změny v imisní situaci; místo měření a dobu měření s předstihem
konzultovat s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví (vzhledem k hodnocení vlivů
na veřejné zdraví) a ochrany ovzduší

Opatření pro fázi výstavby
•

do doby zahájení zemních prací bude zajištěn doplňující biologický průzkum z hlediska
jarního a časně letního aspektu s tím, že tento průzkum bude neprodleně předán AOPK
ČR, správa CHKO Železné hory a příslušnému orgánu ochrany přírody; ze strany
oznamovatele budou respektovány všechny případné návrhy opatření vyplývajících
z tohoto doprůzkumu pro minimalizaci negativních vlivů na zjištěné rostliny a živočichy

•

případné skrývky pro přípravu ploch úpravny kameniva realizovat nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů
ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném
znění, tj. zejména omezení hlučných prací během výstavby na dobu od 7 do 21 hod a
respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru úpravny a při převozu
materiálu z těžebny do úpravny musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je
kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna
pravidelně, vždy před
zahájením pracovní směny; v mimo pracovní dobu budou
mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude vybavena odlučovačem ropných
látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení 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; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin;
zabránit uchycení a šíření
nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách
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Opatření pro fázi provozu
•

v rámci provozu bude respektováno rozhodnutí vodohospodářského orgánu ze dne
9.11.2004 pod č.j. OŽPZ/17009/04/VT; po dobu prvního roku provozu na rozdíl od
vodoprávního rozhodnutí provádět rozbor NL 4 x ročně; bude-li dokladováno plnění
stanoveného emisního limitu, dále pokračovat v souladu s platným vodoprávním
rozhodnutím

•

maximální skladovací množství mazacích tuků (v obchodních obalech) bude 200 kg, olejů
(v sudech) bude 600 l

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
provozní řád

•

provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co
do četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak
co do způsobu tohoto čištění (zametání, kropení); součástí provozního řádu bude i
požadavek, že v případě nedostupnosti technologické vody na skrápění k omezení
prašnosti bude provoz úpravny zastaven

•

v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem
minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů

•

pro technologickou linku úpravny kameniva tvořenou primárním drtičem, sekundárním
drtičem provozní třídírny a vlastní třídírny bude vypracován provozní řád z hlediska
navrhovaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska
jejich utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu stavu a upevnění
klapek panelu regenerace, kontrolu opotřebení vyprazdňovacího zařízení a kontrolu
těsnosti filtru

•

součástí provozního řádu navrhovaných filtrů bude požadavek, aby v případě poruchy
jakéhokoliv filtru v rámci technologie odprášení bylo celé zařízení odstaveno

•

podmínkou zahájení zkušebního provozu musí být realizace navrhovaných tlumících prvků
u technologických celků úpravny

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby „Plán opatření pro případ havárie“, který bude
zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovače ropných látek

•

veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech nově budovaných
jímek, zejména pro skladování mazacích tuků a olejů

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení
požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě
požáru

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u jednotlivých utlumených
technologických celků úpravny, jakož i dalších těžebních mechanismů, které budou
v rámci úpravny a manipulace s jednotlivými frakcemi používány

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro
ověření závěrů hlukové studie (a to včetně analýzy třetinooktávového spektra za účelem
vyloučení přítomnosti výrazných tónových složek a vyhodnocení případného podílu
nízkofrekvenčního hluku) a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro
ověřující měření shodný jako měřící místa pro měření počáteční akustické situace
v zájmovém území
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•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a zpevněných ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

během provozu úpravny kameniva bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech
vodohospodářských objektů

•

zajistit pravidelný monitoring ohrožených a cenných druhů živočichů; v případě zjištění
významných vlivů zajistit realizaci nápravných a kompenzačních opatření

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu –Krajského úřadu Zlínského kraje
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Obvodní báňský úřad v Trutnově
zn.: 4644/07/Po/Lá ze dne: 7.12. 2007
Podstata vyjádření:

Obvodní báňský úřad nemá k uvažovanému záměru námitek
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č.j.: 5709/07/HOK-CR/213 ze dne: 19.12. 2007
Podstata vyjádření:

Ze strany KHS nebyl shledány žádné důvody, pro které by bylo nutno vydat zamítavé
vyjádření či požadovat další doplnění dokumentace. Pouze na straně 102 je asi
omylem uvedeno již neplatící nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V rámci posudku jsou ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci s ohledem na celkový kontext vyjádření orgánu ochrany veřejného
zdraví formulována pro další projektovou přípravu doporučení k posouzení akustické
situace v zájmovém území.
3) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
č.j.: 45/ŘI/089502/07 ze dne: 19.12. 2007
Podstata vyjádření:

Oddělení ochrany ovzduší
a) Za předpokladu minimalizace prašnosti, jak je uvedeno v dokumentaci, není
z hlediska ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínek. V případě
nedostupnosti technologické vody na skrápění k omezení prašnosti je nutno činnosti
vyvolávající vznik prašnosti omezit či zastavit.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas, požadavek na zastavení provozu při
nedostupnosti technologické vody je zapracován do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
Oddělení ochrany vod
b) Příprava, vlastní realizace a následný provoz předmětného záměru musí být
zajištěn v souladu s platnou legislativou a souvisejícími právními předpisy v oblasti
ochrany vod tak, aby nedošlo k ohrožení vod předmětného území. Způsob nakládání
s vodami, především pak využití technologické vody z dílčích zdrojů vod pro
předpokládané skrápění a mlžení zajišťující omezení prašnosti úpravy kameniva
v lomu a jeho dopravu musí být zabezpečen dle odsouhlaseného provozního řádu
lomu v souladu s legislativou platnou v oblasti vodního hospodářství tak, aby byl
s ohledem na místní podmínky území zajištěn dostatečný průtok povrchové vody
v řece Krounka. V případě nedostatku technologické vody především pak v období

65

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

velmi suchých letních měsíců je nezbytné provoz úpravy popř. jej úplně omezit dle
aktuálního stavu lokality. Podmínky a opatření navržené z hlediska ochrany vod
k prevenci, eliminaci a minimalizaci vlivu předmětného záměru na životní prostředí
uvedené v předložené dokumentaci a hydrogeologickém posouzení lokality musí být
plně respektovány v následujících stupních PD a návazných správních řízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle zpracovatele posudku je výše uvedené vyjádření zcela v souladu se závěry
zpracovatele posudku. Lze vyslovit názor, že všechny v tomto vyjádření uvedené
aspekty jsou ve formě podmínek zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
Oddělení odpadového hospodářství
c) V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné upřesnit (pro fázi přípravy,
výstavby a provozu) množství vznikajících odpadů, stanovit konkrétní místa a
shromažďovací nádoby na tříděný odpad a systém dalšího nakládání se vznikajícími
odpady, a to nejen pro odpady kategorie nebezpečný odpad, ale i pro odpady
kategorie ostatní odpad tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Z textu dokumentace ani z přehledu jednotlivých druhů odpadů, jejichž vznik je
předpokládán, není zřejmý způsob třídění využitelných složek z odpadu podobnému
komunálnímu (jednotlivé vznikající odpady – odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) a
následný způsob nakládání s nimi.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, že uvedené požadavky jsou legitimní z hlediska
naplňování složkového zákona a souvisejících předpisů v oblasti odpadového
hospodářství, nemohou však být seriozně naplněny v průběhu procesu EIA, jejímž
smyslem je pouze posoudit realizovatelnost či nerealizovatelnost záměru. Na úrovni
zpracované dokumentace nemá většinou zpracovatel dokumentace seriozní podklady,
ze který by byly patrné byť odhady bilancí vznikajících odpadů. Požadavek na
odpovídající zajištění vznikajících odpadů před jejich konečným odstraněním je jako
jedna z podmínek zapracován do návrhu stanoviska příslušnému úřadu, obdobně
jsou do návrhu stanoviska zapracovány požadavky pro etapu výstavby. Ostatní
požadavky vyplývající z výše uvedeného vyjádření vyplývají jednoznačně z legislativy
odpadového hospodářství a není nutné je formulovat do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
Oddělení ochrany přírody
d) V rámci doplnění dokumentace bylo předloženo původní řešení (varianta 2) a dále
zpracované další možné řešení (varianta 3), které se liší od varianty 2 umístěním
technologie primárního drcení v JZ rohu dobývacího prostoru Hněvětice, přičemž byla
surovina k třídírně umístěné v lomu Předhradí dopravována pásovými dopravníky.
V kapitole D.1.7. doplněné dokumentace hodnotící vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
je v části zabývající se srovnáním možných variant naopak uvedeno, že záměr není
navrhován ve variantách řešících ve shodném území jiné uspořádání technologických
částí. Rovněž v dalším textu není vliv varianty 3 na faunu, flóru a ekosystémy
hodnocen s výjimkou negativního vlivu této varianty na krajinný ráz. Uvedený text je
prakticky totožný s textem dokumentace předložené v březnu 2007 a zjevně se
vztahuje pouze k variantě 2.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku souhlasí se skutečností, že způsob prezentace variant
v předložené dokumentaci je poněkud zmatečná. Lze souhlasit i se skutečností, že
varianta 3 neobsahuje žádný popis a ani vyhodnocení vlivů na přírodní složky
ekosystémů s výjimkou krajinného rázu. Protože tímto posudkem není varianta 3
doporučena, lze absenci výše uvedených skutečností akceptovat.
e) V kapitole D.1.8. zabývající se vlivy na krajinu (a dalších) zpracovatel doplněné
dokumentace upozorňuje v případě realizace záměru ve variantě 3, na potřebu
vyřízení „výjimky z ochrany krajinného rázu“. Konstatujeme, že podle § 12 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. k umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, nikoli výjimka.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené konstatování je skutečností, která vyplývá jasně z příslušného zákona. Ze
strany zpracovatele bez připomínek s tím, že na tento fakt je v příslušné části posudku
upozorněno.
f) Ve stanovisku ČIŽP, oddělení ochrany přírody k dokumentaci vlivů záměru (č.j.
45/ŘI/018899/07 ze dne 19.3. 2007) jsme upozornili, že dokumentace neobsahuje
hodnocení vlivů záměru na ÚSES. Doplněné hodnocení zpracovatele v předložené
doplněné dokumentaci, že „na základě zpracované rozptylové a hlukové studie lze
dokladovat, že v hodnoceném území nedojde k překročení imisních nebo hlukových
limitů na plochách ekosystémů a prvků ÚSES“ není hodnocením ovlivnění prvků
ÚSES a konstatujeme, že zpracovatel dokumentace tuto výhradu ignoroval.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Již v příslušné části předkládaného posudku je konstatováno, že zpracovatel posudku
tudíž není schopen posoudit, zda-li záměr úpravny je lokalizován v nějakém, dle
územního plánu schváleném, prvku územního systému ekologické stability.
Zpracovatel posudku vychází z předpokladu, že záměr je lokalizován v území, dle
územního plánu zahrnutém do území pro těžbu a zpracování kamene. Pokud platí
tento předpoklad (který je zároveň nezbytným předpokladem vydání územního
rozhodnutí), potom záměr neznamená přímé ovlivnění ÚSES a je třeba se věnovat
nepřímým vlivům na ÚSES. Pokud tento předpoklad neplatí, a záměr je realizován
v prvcích ÚSES, potom je jeho realizace dle názoru zpracovatele posudku nepřijatelná
(a zároveň nelze k záměru vydat územní rozhodnutí). V tomto smyslu je formulováno
doporučení do návrhu stanoviska tak, že záměr nesmí být realizován v žádném
z prvků existujícího územního systému ekologické stability krajiny Platí-li předpoklad,
že záměr je situován mimo skladebné prvky ÚSES, potom se z hlediska vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na ÚSES zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry
dokumentace z hlediska vyhodnocení nepřímých vlivů na ÚSES.
g) ČIŽP, oddělení ochrany přírody nesouhlasí se závěry Mgr. Jiřího Rejla, uvedenými
v přílohách doplněné dokumentace, že se neočekává negativní vliv lomového prachu
na mihuli potoční a vranku obecnou. Mgr. Rejl uvádí, že jemný lomový prach usazující
se na dně bude vytvářet jemné bahnité náplavy potřebné pro vývoj larev mihulí a
jemné náplavy, podobné písečným náplavům, ve kterých dochází k vývoji larválních
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stádií některých druhů bezobratlích, kteří jsou hlavní potravní nabídkou vranek.
Z uvedeného by vyplynulo, že právě v úsecích toků v blízkosti lomů lze očekávat
největší výskyt uvedených zvláště chráněných druhů, což se nezakládá na pravdě.
Kromě toho zpracovatel ignoruje synergické působení jednotlivých vlivů, např.
znečištění vody jemnými ostrohrannými a prachovými částicemi a nízkých průtoků,
ovlivnění potravní základny mihulí, apod. Úroveň zpracování příloh doplněné
dokumentace hodnotící vliv lomového prachu na mihuli potoční a vranku obecnou
nesplňuje účel dokumentace EIA (tedy posouzení možných negativních vlivů) a není
zárukou toho, že nebudeme v budoucnu nuceni takový provoz na základě zákazových
ustanovení zakázat.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku se nedomnívá, že v dokumentaci je konstatováno „že právě
v úsecích toků v blízkosti lomů lze očekávat největší výskyt uvedených zvláště
chráněných druhů“. V materiálu, který byl předán pro vypracování posudku, je pouze
konstatováno, že odpadní vody z lomu, které obsahují lomový prach, nemají negativní
vliv na výskyt mihule, což je poněkud jiná formulace, než je ve vyjádření ČIŽP.
Protože mezi názorem ČIŽP a zpracovatelem posudku v uvedeném bodě neexistuje
soulad, protože ČIŽP nesouhlasí se studiemi uvedenými v dokumentaci, které se
týkají vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na mihuli potoční a vranku obecnou a
zpracovatel posudku a přizvaní experti se přiklánějí k názoru, že negativní vliv
nenastane z důvodů uvedených jak v posudku, tak v podkladech dokumentace
(přičemž žádný jiný z orgánů ochranu přírody v tomto bodě závěry dokumentace
nerozporuje), považuje zpracovatel posudku za účelné pro další projektovou přípravu
doporučit, aby již před zahájením provozu byl zahájen pravidelný monitoring výskytu
vranky obecné a mihule potoční pod výústním objektem srážkových vod z úpravny
kameniva a tento průzkum pokračoval i po zahájení provozu.
Odborné studie a podmínky v návrhu stanoviska zajišťují neovlivnění minimálního
průtoku, sedimentační jímka by měla zajistit zachycení problematických frakcí
kamene, vody budou vypouštěny v rámci platného vodoprávního rozhodnutí, čímž by
nemělo dojít k významnějšímu ovlivnění charakteru toku a tudíž by nemělo dojít ani
k ovlivnění populace výše uvedených vodních živočichů.
V případě, že bude po zahájení provozu prokázán vliv na populace mihule potoční a
vranky obecné, bude provoz úpravny pozastaven a bude pokračováno v dalším
monitoringu výskytu monitorovaných vodních živočichů.
Ve vztahu k ovlivnění „potravní základny mihulí“ zpracovatel posudku konstatuje, že
pouze larvy mihule se živí řasami a drobnými živočichy. Během vývoje v dospělce
zakrňuje trávicí trakt, a proto dospělec potravu nepřijímá.
h) Mlžení a zkrápění má být dle textu doplněné dokumentace použito v případě
nebezpečí zvýšené prašnosti, zejména v delším suchém a teplém období.
V dokumentaci je uvedeno, že „přímým odběrem z nově vybudované retenční nádrže
bude pokryta spotřeba technologické vody ke zkrápění a mlžení. V případě nízkých
průtoků a nedostatku vody v retenční nádrži bude technologická voda zajišťována
z mobilních cisteren. Tyto budou rovněž zajišťovat zkrápění komunikací v případě
zvýšené prašnosti“. V
„Doplnění a posouzení hydrogeologických
a
vodohospodářských poměrů území pro zpracování úvodní dokumentace EIA“
(zpracovaného v říjnu – listopadu 2006 Ing. Petrem Čihákem), které je přílohou
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doplněné dokumentace, se však v kapitole B.2.2.5. uvádí, že pro technologické účely
se uvažuje především s odběrem vody z řeky Krounky. Zde je uvedeno, že v době
extrémních dlouhodobějších suchých období klesá průtok v tomto toku odhadem na
Q = 0,05 – 0,1 m3/s. Konstatujeme, že zejména v takovémto období by bylo nutné
zamezení zvýšené prašnosti mlžením a zkrápěním. Logicky lze předpokládat, že
v suchém období by byl zároveň nedostatek vody v retenční nádrži a nelze vyloučit,
že by v takovém případě byla využita voda z Krounky, což by mělo na organismy a na
předmětné zvláště chráněné druhy žijící v toku, významně negativní vliv. Zajišťování
technologické vody z cisteren při předpokládané denní spotřebě 40 m3 na den, za
uvedeného předpokladu zkrápění po dobu 80 dnů, se jeví nereálné. Uvedené údaje
týkající se zajišťování technologické vody jsou neakceptovatelné, neboť si vzájemně
odporují.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, že v příslušných pasážích předkládaného posudku
jsou k uvedené problematice dokladovány následující komentáře:
ü

ü

ü

ü

Z hlediska charakteru záměru zpracovatel posudku soudí, že veškeré bilance uváděné
v této kapitole musí být podmíněny podrobným hydrogeologickým průzkumem, tak jak je
konstatováno v posledním závěru zpracovatele posudku. Je zjevné, že veškeré bilance
uváděné v dokumentaci většinově vycházejí z různých archivních údajů, a jejich
aktualizace by měla být součástí podrobného hydrogeologického průzkumu.
Dále zpracovatel posudku soudí, že základním podkladem, od kterého se může vyvíjet
případný odběr vody z řeky Krounky (a tím i celková koncepce zajištění potřebného
objemu vody pro zkrápění), musí být vodohospodářské rozhodnutí příslušného
vodohospodářského orgánu o přípustném množství odebírané vody z řeky Krounky a o
podmínkách tohoto odběru z hlediska stanovení minimálního průtoku, při kterém již
nebude možné vodu z řeky odebírat. Současně je nezbytné, aby místo odběru bylo
opatřeno takovým systémem, který umožní odběr vody pouze v případě, že průtoky
v řece budou právě nad stanoveným minimálním průtokem.
Je tudíž patrné, že rozhodujícím požadavkem podmiňujícím případnou realizaci záměru
musí být zajištění dostatečného objemu vody pro eliminaci sekundární prašnosti, avšak
takovým způsobem, aby nedošlo k ovlivnění minimálních průtoků ve vodoteči. Částečně
by mohla být tato otázka řešena i v souvislosti s retenční nádrží.
Zpracovatel posudku dále soudí, že je zcela nezbytné, aby do provozního řádu byl
zahrnut požadavek, že v případě nedostupnosti technologické vody na skrápění
k omezení prašnosti bude provoz zastaven.

Ve smyslu výše uvedených komentářů jsou formulována i odpovídající doporučení do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu s tím, že t těchto již v posudku formulovaných
doporučení jednoznačně vyplývá, že nebude možné odebírat vodu z řeky Krounky při
vodohospodářským orgánem stanoveném minimálním průtoku v řece.
i) Přestože zpracovatel v úvodu doplněného oznámení deklaruje vypořádání se
s podmínkami a připomínkami, uvedenými v došlých vyjádřeních, doplněná
dokumentace vlivů záměru byla oproti dokumentaci z ledna 2007 v problematice
související s ochranou přírody a krajiny rozšířena pouze o podmínky rozhodnutí
vodohospodářského orgánu, zhodnocení vlivu na vodní organismy, bylo
přepracováno zhodnocení vlivu záměru na krajinu v kapitole D.1.8., byly doplněny
návrhy opatření týkající se nakládání s vodami a doplněno porovnání variant řešení
záměru v části E. Připomínky z hlediska ochrany přírody uvedené ve stanovisku ČIŽP
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č.j. 45/ŘI/018899/07 ze dne 19.3. 2007, týkající se četných zvláště chráněných druhů
živočichů, nežádoucího dotčení toku Krounky, hodnocení vlivu záměru na ÚSES,
včetně hodnocení kumulativních vlivů s navazujícím lomem Předhradí – Hněvětice,
zůstávají dále v platnosti. Současně zdůrazňujeme, že naprosto nesouhlasíme
s desetihodinovou pracovní dobou, která je ještě rušivější pro okolí než pracovní doba
osmihodinová.
Na základě výše uvedeného dále nesouhlasíme se závěrem uvedeným v kapitole 2.
části D, že „umístění nové třídící linky v dobývacím prostoru Předhradí a její provoz
včetně navazující dopravy nebude mít negativní vliv na faunu a flóru zájmové oblasti a
nebudou dotčeny žádné chráněné druhy živočichů v žádné z uvažovaných variant“,
neboť z údajů uvedených v doplněné dokumentaci a jejich přílohách vyplývá pravý
opak.
Jsme nuceni konstatovat, že nadále nepovažujeme zájem na výstavbě areálu úpravny
kameniva v Předhradí za veřejný zájem výrazně převyšující nad veřejným zájmem
ochrany přírody, kterým je zejména ochrana zvláště chráněných druhů, systému
ekologické stability, ochrana krajinného rázu a ochrana významným krajinných prvků.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Otázka vlivů na ÚSES již byla komentována v předcházející části posudku. Z hlediska
vlivů na faunu jsou z posudku patrné zejména následující skutečnosti:
ü

zpracovatel posudku soudí, že z hlediska zájmů ochrany přírody je zásadně nevhodné,
aby v rámci předkládaného záměru došlo k likvidaci malých vodních ploch v pravé části
lomu, protože v souladu se zpracovatelem biologického hodnocení soudí, že zavezením
mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což by významně negativně
ovlivnilo přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí v posuzované lokalitě.
Oznamovatel, má-li zájem realizovat posuzovaný záměr, musí přijmout taková opatření,
aby tyto plochy zůstaly zachovány. Je proto formulován požadavek pro další projektovou
přípravu prověřit v rámci variantního řešení jiné dispoziční rozmístění technologie týkající
se SO 04 (Finální třídírna a expedice), SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18
(zpevněné plochy) tak, aby byl vyloučen zásah do mokřadních lokalit popisovaných
v dokumentaci. Pouze pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy využít protože
projektant prokáže, že jiné dispoziční řešení není možné, potom je nezbytné pro silně a
kriticky ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro ohrožené
živočichy s příslušným orgánem ochrany přírody takový návrh kompenzačních opatření,
představovaných v předstihu vytvořenými
plošně srovnatelnými mokřadními
mirkolokalitami v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního pramene od
centrální části stěny tak, aby mohl být případně těmito orgány ochrany přírody vysloven
souhlas s realizací záměru. Do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných
mokřadních mikrolokalit nebude v zájmovém území zahájena žádná příprava
v souvislosti se samotnou úpravnou. Potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných
náhradních mokřadních stanovišť bude konzultována s příslušnými orgány ochrany
přírody a bude respektovat požadavek těchto orgánů ochrany přírody.

ü

zpracovatel posudku konstatuje, že v předložené dokumentaci dále postrádá lokalizaci
prvků dřevin, rostoucích mimo les (s výjimkou inventarizace uvedené v rámci botanických
průzkumů). Vzhledem k charakteru lokality lze považovat za jisté (a z biologického
hodnocení to i vyplývá), že se záměrem bude spojeno kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. V tomto smyslu je taktéž formulováno doporučení do návrhu stanoviska
příslušného úřadu.
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ü

zpracovatel posudku obecně považuje za účelné, aby byl před zahájením stavby v rámci
celého zájmového území byl proveden aktuální doprůzkum fauny a flory zájmového
území v jarním aspektu v prostoru navrhované úpravny kameniva. V tomto smyslu je
formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu

ü

zpracovatel posudku soudí, že na základě výše uvedených faktů nelze předběžně
souhlasit se stanoviskem České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu
v Hradci Králové, že výstavba úpravny kameniva v lomu Předhradí bude mít negativní
vliv na populaci mihule potoční v řece Krounce

ü

protože mezi názorem ČIŽP a zpracovatelem posudku v uvedeném bodě neexistuje
soulad, protože ČIŽP nesouhlasí se studiemi uvedenými v dokumentaci, které se týkají
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na mihuli potoční a vranku obecnou a
zpracovatel posudku a přizvaní experti se přiklánějí k názoru, že negativní vliv nenastane
z důvodů uvedených jak v posudku, tak v podkladech dokumentace (přičemž žádný jiný
z orgánů ochranu přírody v tomto bodě závěry dokumentace nerozporuje), považuje
zpracovatel posudku za účelné pro další projektovou přípravu doporučit, aby již před
zahájením provozu byl zahájen pravidelný monitoring výskytu vranky obecné a mihule
potoční pod výústním objektem srážkových vod z úpravny kameniva a tento průzkum
pokračoval i po zahájení provozu

ü

odborné studie a podmínky v návrhu stanoviska zajišťují neovlivnění minimálního
průtoku, sedimentační jímka by měla zajistit zachycení problematických frakcí kamene,
vody budou vypouštěny v rámci platného vodoprávního rozhodnutí, čímž by nemělo dojít
k významnějšímu ovlivnění charakteru toku a tudíž by nemělo dojít ani k ovlivnění
populace výše uvedených vodních živočichů

Ve smyslu uvedených konstatování jsou formulována doporučení do návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
j) ČIŽP, oddělení ochrany přírody konstatuje, že nadále nepovažuje zájem na
výstavbě areálu úpravny kameniva v Předhradí za veřejný zájem výrazně převyšující
nad veřejným zájmem ochrany přírody, kterým je zejména ochrana zvláště chráněných
druhů, systému ekologické stability, ochrana krajinného rázu a ochrana významným
krajinných prvků.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku se pokusil v příslušných kapitolách předkládaného materiálu
poskytnout rozbor jednotlivých problematických aspektů předkládaného záměru
z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystému. Konečné rozhodnutí v tomto aspektu
v rámci procesu EIA nepřísluší zpracovateli posudku, ale příslušnému úřadu na
základě vypracovaného posudku a veřejného projednání. Zpracovatel posudku však
soudí, že v uvedeném konkrétním případě při respektování navrhovaných opatření
záměr možný je.
Oddělení ochrany lesa
k) Dle předložených podkladů si záměr vyžádá zásah do ochranného pásma pozemků
určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL). Jedná se o ochranné pásmo lesních
pozemků: p.p.č. 619/8, 619/2 v k.ú. Hněvětice, vlastník M-Silnice, a.s. a p.p.č.
226,277,228 v k.ú. Předhradí u Skutče, vlastník ČR – Lesy ČR, s.p. Souhlasíme
s předkladatelem dokumentace v kapitole D – 1.5 – Vlivy na půdu. V celé
dokumentaci však chybí posouzení o vlivu při zásahu do ochranného pásma lesů.
K tomuto zásahu investor nesděluje žádné podrobnosti a v celé dokumentaci není
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uveden souhlas příslušné státní správy lesů ani vlastníků lesních majetků k umístění
stavebního záměru v ochranném pásmu lesů. S ohledem na zásah záměru do
PUPFL, případně ochranného pásma lesa, je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (v
tomto případě Městský úřad Chrudim), který může svůj souhlas vázat na splnění
stanovených podmínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z doplněné dokumentace, která byla předložena k vypracování posudku nevyplývá
žádní informace, ze které by vyplývalo, že si záměr vyžádá zásah do ochranného
pásma pozemků určených pro plnění funkce lesa (PUPFL) – viz str. 17. Ani z textu na
straně 33 doplněné dokumentace není patrná existence ochranného pásmo lesa.
Kromě toho zpracovatel posudku soudí, požadované souhlasy rozhodně nejsou náplní
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale souvisí, v případě realizace stavby,
s následnými správními řízeními.
4) Obec Předhradí
vyjádření ze dne 21.12. 2007
Podstata vyjádření:

a) Mlžení – je konstatováno, že bude, ale není řešeno, kde se bude zkrápět a chybí
technická dokumentace čerpadla (výkon), nádrže na zkrápění a rozvodů
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak v rámci dokumentace, tak v rámci předkládaného posudku je rozhodující, aby
všechny plochy a místa, která jsou potenciálním zdrojem prašnosti, byly zkrápěny a
mlženy. V rámci posudku jsou jednak formulována doporučení, týkající se
problematiky vody pro tyto účely, jakož i požadavek na eliminaci prašnosti kropením a
mlžením, jakož i požadavek, aby provoz byl zastaven, pokud nebude k těmto
činnostem dostatek technologické vody.
Požadavek na technickou dokumentaci čerpadla a rozvodů není náplní procesu EIA.
Otázka retenční nádrže je komentovány v jiných částech předkládaného posudku
b) Frakce 0/4 – v případě dobré kvality se prodává, ale při špatné kvalitě se skládkuje
– kde bude skládka (zásobník), jak se bude likvidovat neprodejný materiál tzv.
neprodejná skládka? Při manipulaci s tímto materiálem bude vznikat následný hluk od
nakladače a prašnost; Odprašky 0/2 – není uveden způsob likvidace. Odhlinění – kde
se bude skládkovat materiál vzniklý odhliněním?
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenými připomínkami zpracovatel posudku souhlasí. Ve vztahu k uvedeným
připomínkám jsou v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulována odpovídající
doporučení.
c) Kropení komunikace – není řešeno čím, kapacita a stálá obsluha
Stanovisko zpracovatele posudku:

Problematika dostatečného objemu vody respektive požadavek na odstavení výroby
při nedostatku vody jsou komentovány v příslušných částech předkládaného posudku.
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Zpracovatel posudku soudí, že zkrápění a mlžení bude zajišťováno v rámci
specifikovaného počtu zaměstnanců.
d) Údržba komunikace – v zimě není řešena údržba komunikace, posyp nebo sůl?
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace tento problém řeší podmínkou na str. 90 dokumentace.
Zpracovatel posudku v návrhu stanoviska doporučuje, aby zabezpečení úklidu sněhu
z obslužných komunikací a zpevněných ploch bylo zabezpečováno především
mechanickým způsobem a bylo minimalizováno použití likvidačního chemického
posypu. V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
e) Rozpojování nadměrných kusů v drtiči – není řešen způsob rozpojování, v případě
hydraulického bouracího kladiva chybí technická dokumentace
Stanovisko zpracovatele posudku:

V dokumentaci je konstatováno, že pro primární drcení bude vzhledem
k mechanickým vlastnostem zpracovávané horniny aplikován dvouzpěrný čelisťový
drtič. V další části jsou uvedeny akustické parametry tohoto zdroje hluku.
f) Tankování mechanizace – není řešen způsob tankování mechanizace a technická
dokumentace
Stanovisko zpracovatele posudku:

Na straně 89 posuzované doplněné dokumentace je uvedeno, že v areálu úpravny
kameniva nebudou skladovány PHM. Zpracovatel posudku kromě toho požaduje, aby
v rámci další projektové byl dokladován způsob zásobování těžebních mechanismů a
nákladních automobilů pohonnými hmotami.
g) Mobilní drtič – v případě delší odstávky a neplnění výroby není řešeno použití
mobilního drtiče
Stanovisko zpracovatele posudku:

V doplněné dokumentaci, která byla předložena k posouzení, se o mobilním drtiči
nehovoří v rámci posuzovaného záměru. Protokol o zkoušce č. F 176/2004, který je
součástí dokumentace, je významný pouze proto, že dokladuje, že při provozu drtiče
nelze vyloučit tónové složky, což ovlivňuje hygienický limit pro posuzovanou denní
dobu, který činí 45 dB, právě pro přítomnost hluku s tónovými složkami, v jehož
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně
i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech o více než 5 dB
vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových pásmech.
h) Odstřely – není zde zmínka o odstřelech
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace na str. 86 konstatuje, že vlivy hluku a vibrací z clonových odstřelů těžby,
které nelze kumulativně sčítat s vlivy uvažovaného záměru, jsou minimalizovány
v rámci platného POPD dobývacího prostoru Hněvětice. Ostatní kumulativní vlivy
těžby jsou započítány v rámci hodnocení vlivů.
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5) Městský úřad Chrudim
č.j.: CR 048321/2007 ze dne: 23.11. 2007
Podstata vyjádření:

Ochrany přírody
a) Je požadováno, aby byla realizována všechna opatření uvedená v kapitole 1.7
dokumentace, zejména by měly být vybudovány nové mokřadní mikrolokality v zadní
části lomu a aby v dalším stupni projektové dokumentace byla rozpracována i další
navržená opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že opatření v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
v oblasti vlivů na přírodu korespondují s doporučeními orgánu ochrany přírody.
b) Je upozorněno na to, že orgán ochrany přírody podle §12 odst. 2 zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevydává „výjimku
z ochrany krajinného rázu“ (jak je uvedeno v kapitole 1.8 Vlivy na krajinu a v části G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru), ale souhlas nebo
nesouhlas k umístění stavby, který bude v tomto případě nutný pro obě varianty
navrženého umístění úpravny kameniva. Podle předložené dokumentace předběžně
je konstatováno, že z hlediska krajinného rázu se jako přijatelnější jeví varianta 2. Pro
vydání definitivního stanoviska je však nutné na MěÚ Chrudim, Odbor životního
prostředí předložit žádost, jejíž součástí budou i
pohledové studie stavby.
Problematika vlivu na krajinný ráz by měla být řešena před vydáním rozhodnutí o
umístění stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve shodě s výše uvedeným vyjádřením zpracovatel posudku doporučuje k realizaci
variantu 2. Otázka týkající se vyhodnocení vlivů na krajinný ráz při realizaci varianty 2
je dle názoru zpracovatele posudku ošetřena v návrhu stanoviska odpovídajícím
doporučením.
c) Z hlediska ZPF, vodního hospodářství a z hlediska ekologie prostředí – nejsou
k doplňku připomínky, platí stanovisko ze 30.3. 2007, uvedené pod č.j.:
OŽP/7510/2007/Ry
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že rozhodující připomínky, které byly uvedeny ve
stanovisku ze 30.3. 2007, uvedené pod č.j.: OŽP/7510/2007/Ry jsou zapracovány ve
formě doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

6) O.S. O nás
Mgr. Hana Kyrianová
Na žertvách 40, 180 00 Praha 8
vyjádření ze dne: 22.12. 2007
Podstata vyjádření:
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a) Doplněnou verzi považujeme za nedostatečnou. Obsahuje chybné údaje, výpočty...
Zdá se, že realizátoři jednotlivých studií pouze doplňovali původní materiály a tak se
stalo, že některé části zůstaly v původní podobě a neodpovídají skutečnosti ani
posuzovaným variantám. Doplnění aktivní varianty záměru tak, jak bylo požadováno
v závěru zjišťovacího řízení čj. OŽPZ/19735/05/FE ze dne 29.11. 2005 (text
dokumentace hodnotí variantu 0 – stávající stav a variantu 1 – aktivní varianta, ale
příloha hodnotící krajinný ráz pracuje s variantou 0,1,2). V dokumentu se objevuje
varianta 3, ovšem některé pasáže zahrnují varianty 0 a) 0 b), které nejsou nikde
vedeny a vysvětleny. Materiál je díky tomu nepřehledný a nekonzistentní.
Požadujeme opravu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze souhlasit s vyjádřením, že v některých pasážích je materiál poněkud nepřehledný
právě z důvodů výše uvedených. Současně je však skutečností, že se jedná o chyby
závěrečné redakce materiálu, které však principielně neovlivňují závěry z hlediska
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů právě v těch složkách, kde jsou tyto
poněkud zmatečně uváděné varianty prezentovány.
b) Hodnocení vlivů na podzemní a povrchové vody - nebyla provedena hydrologická
studie s posouzením vlivu na studny po proudu ani zjišťování skutečného průtoku
řeky v letních měsících. Chybí chemicko-geologická studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku v návrhu stanoviska doporučuje, aby součástí další projektové
přípravy byl podrobný hydrogeologický a hydrologický průzkum; v rámci uvedených
průzkumů bude vyhodnocen podíl akumulovaných vod získávaných z různých zdrojů,
kdy budou monitorovány průtoky a přítoky povrchových a mělce podpovrchových vod;
současně bude monitorován stav vody v nejbližších vodních zdrojích a studnách, nebo
pomocí poloprovozních čerpacích zkoušek bude imitován předpokládaný stav odběru;
uvedené průzkumy budou realizovány v dostatečném předstihu před zahájením
provozu úpravny kameniva tak, aby bylo možné zejména u nejbližších vodních zdrojů
a studnách vyhodnotit případné změny související s těžbou.
Z hlediska ovlivnění jakosti povrchových vod dokumentace konstatuje, že pokud dojde
k používání především povrchových a mělce podpovrchových vod, které budou
s daným horninovým prostředím reprezentovaným vytěženým kamenivem pouze
v relativně krátkodobém kontaktu, je možné tento vliv na změnu chemismu vod
hodnotit jako nevýrazný až zcela zanedbatelný.
V rámci tohoto konstatování je zohledněno vydané vodoprávní rozhodnutí č.j.
OŽPZ/17009/04/VT, které je uvedeno v příloze č. 18 posuzované dokumentace, a
kterým je povoleno v rámci záměru „Úpravna kameniva lomu Předhradí“ vypouštět
důlí vodu v množství Qmax 0,5 – 2,0 l/s, Qměsíční 1296 m3/měsíc, Qroční = 52 552 m3/rok a
s emisními limity : NEL 3 mg/l a NL 40 mg/l. Lze předpokládat, že v případě
pochybností z hlediska ovlivnění jakosti povrchových vod by příslušný vodoprávní
úřad rozsah stanovených emisních limitů rozšířil.
c) Hodnocení kumulativních vlivů záměrů úpravny kameniva a těžby v lomu –
Hodnocení kumulativního vlivu se sice uvádí, ale při podrobnějším studiu materiálu
zjišťujeme, že provoz lomu se neodrazil do nových referenčních bodů pro hluk a

75

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Úpravna kameniva lomu Předhradí

emise, že referenční body nejsou umístěny tak, aby skutečně zjišťovali zátěž
v ohrožených oblastech a také se některé studie nezabývají hlukem ze silnice třetí
třídy z Hněvětic.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Hluková studie se opravdu nezabývá hlukem ze silnice třetí třídy z Hněvětic, a to
z toho důvodu, že jsou vyhodnocovány pouze komunikace, které budou využívány
v rámci předkládaného záměru.
Na rozdíl od dokumentace z ledna 2007, kde je uvažováno s 12 výpočtovými body jak
v hlukové, tak rozptylové studie (vybrané body v rámci zvolené sítě) v doplněné
dokumentaci z října 2007 je již pracováno celkem s 19 výpočtovými body s tím, že
nově hodnocené body právě zahrnují vlivy související i těžbou v lomu (okraj zástavby
Hněvětice, rekreační oblast).
Přes uvedené skutečnosti je posudkem doporučeno ověřit měřením u vybraných
výpočtových bodů nejen situaci po uvedení stavby do zkušebního provozu, ale taktéž
počáteční akustickou situaci. Současně je doporučeno v rámci zkušebního provozu
provést proměření hluku jednotlivých technologických celků v rámci úpravny
kameniva.
7) Mgr. Hana Kyrianová
Na žertvách 40, 180 00 Praha 8
Poznámka zpracovatele posudku:

U dále vypořádávaného vyjádření není patrné, zda-li je podáno občanským sdružením
O nás nebo paní Mgr. Kyriánovou
Podstata vyjádření:

a) Povolení těžby v lomu podle našeho názoru proběhlo, aniž dostali dotčení
účastníci příležitost vyjádřit svůj nesouhlas. Naše občanské sdružení se stále snaží o
zrušení tohoto, podle našeho názoru neoprávněného, povolení. Dále jsou citovány
odkazy na soudní řízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovateli posudku nepřísluší
hodnotit stav, který nesouvisí s procesem
posuzování vlivů na životní prostředí, proto úvodní část tohoto vyjádření ponechává
bez komentáře.
b) Povolení těžby v lomu podle našeho názoru proběhlo, aniž dostali dotčení
účastníci příležitost vyjádřit svůj nesouhlas. Naše občanské sdružení se stále snaží o
zrušení tohoto, podle našeho názoru neoprávněného, povolení. Dále jsou citovány
odkazy na soudní řízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedná se o totožné vyjádření jako v předcházejícím vyjádření O.S. O nás
c) Předkladatel dokumentace ve svých materiálech udává odlišné informace o
plánovaném rozsahu těžby, v dokumentaci související s EIA se drží nižších údajů,
které ale neodpovídají podkladům v další dokumentaci. Proto se domníváme, že
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předkladatel plánuje vyšší těžbu a později počítá s tím, že těžba a úprava kamene už
nebude zastavena, pouze pokutována.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V návrhu stanoviska příslušnému úřadu je uvedeno jako úvodní podmínka, že
kapacita záměru 180 000 tun/rok úpravny kameniva bude současně limitním objemem
roční těžby lomu Hněvětice; do úpravny kameniva nebude dovážen žádný jiný kámen
mimo lom Hněvětice.
d) Investor do této chvíle stále nepožádal o výjimku ze zákona kvůli výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Místo toho se pokusil, přes soudní předběžné opatření, zahájit těžbu bez
ohledu na možné ekologické dopady a nadále, bez dostatečného zohlednění ochrany
těchto živočichů žádá o schválení záměru v rámci EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nekomentuje otázku těžby, protože ta není předmětem
předkládaného posudku, tudíž ani nekomentuje otázku zvláště chráněných druhů
živočichu v těžebně. Těžba souvisí s existujícím povolením Obvodního báňského
úřadu v Trutnově zn. 3545/02Kub/So z 29.11.2002. Co se týká vlivů na faunu v rámci
předkládaného záměru, je v příslušné pasáži posudku této problematice věnována
pozornost včetně odpovídajících doporučení pro další přípravu záměru.
e) Je zdůrazněn že naprostý nesouhlas s desetihodinovou pracovní dobou, která je
ještě rušivější pro okolí než pracovní doba osmihodinová.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V uvedeném případě je nutno postupovat v rámci platné právní úpravy, která rozlišuje
ve vztahu k hygienickým limitům denní a noční dobu. Provozní doba může tedy být
z hlediska procesu EIA limitována denní dobou, nikoliv stanovením počtu hodin, po
kterou by měla být realizována pracovní doba.
f) Zdůvodnění potřeby záměru – na str. 9 investor tvrdí, že záměr bude umístěn do
oblasti už narušené těžbou. Je třeba připomenout, že těžba v tomto lomu skončila
před 14 lety a jak vyplývá z předložené studie dr. Lemberka, vytvořil se tam specifický
biotop s mnoha chráněnými živočichy a rostlinami (na jejich devastaci už investor, i
když těžba ještě neprobíhá, začal pracovat).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace konstatuje, že zdůvodnění umístění je dáno využitím
prostoru narušeného hornickou činností. Je-li těžba v lomu Hněvětice realizována na
základě povolení Obvodního báňského úřadu zn. 3545/02Kub/So z 29.11.2002.a je-li
další zdůvodnění dáno potřebou kvalitního kameniva v popisovaných frakcích, potom
se zdůvodnění umístění záměru jeví jako logické.
Jiná je otázka týkající se dopadů záměru na citovaný specifický biotop, který se
vyskytuje na části lokality. Zpracovatel posudku nepovažuje na rozdíl od zpracovatele
dokumentace tento vliv za malý a nevýznamný, na straně druhé se domnívá, že lze
formulovat podmínky, které by měly minimalizovat dopady na faunu v prostoru
úpravny kameniva. Objektivně je třeba připomenout, že podmínkou vzniku tohoto
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biotopu byla právě minulá hornická činnost, což vytváří předpoklad, že při dobrém
managementu ochrany přírody mohou být, za respektování určitých podmínek, vlivy
na přírodu malé a nevýznamné.
g) Stále trvají i argumenty k předchozí dokumentaci, tedy přítomnost kulturní památky,
DD se zvláštním režimem (pro psychiatrické pacienty), výskyt chráněných živočichů
v řece, bývalém lomu i okolí a výskyt chráněných rostlin. Není ani pravdou, že stavba
bude zcela ukryta. Je velmi viditelná z hradu Rychmburk a budou kolem ní muset
projít všichni turisté sledující červenou turistickou značku. Otázkou je, jestli investor
průchod vůbec umožní v době těžby, či zda průchod bude možný. Investor ve
zpracované dokumentaci zaujme pasáží na str. 59, kde hovoří o chránění kulturních
památek a sám uznává, že dle veřejné vyhlášky č.j. RK/819/96/MM referátu kultury
Okresního úřadu v Chrudimi ze dne 12.8. 1996 je při výstavbách a rekonstrukcích
nutno dodržovat tradiční hmoty a tvary místní architektury. Zejména je třeba dodržovat
tradiční tvary střech a velikost okenních otvorů. Při opravách fasád zachovávat jejich
stávající tektonické členění a vyvarovat se použití skleněných cihel, plechových či
keramických obkladů a odhalených ocelových konstrukcí. Z dokumentace zatím
nevyplývá, jak chce investor tuto vyhlášku dodržet. Celý záměr stavby je totiž s touto
vyhláškou v příkrém rozporu. V téže pasáži se investor věnuje také povinnostem o
oznámení archeologického naleziště, které investor při započetí skrývky zcela
ignoroval. Ve výčtu dotčených územně samosprávných celků chybí obec Hněvětice a
Lhota u Skutče.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace současně kromě výše uvedených skutečností konstatuje,
že:
ü

ü

ü

Z dikce podmínek a rozsahu ochranného pásma (viz grafická příloha), jakož i logiky věci
vyplývá, že podmínky ochrany se vztahují na viditelné objekty, přesněji na objekty, které
se mohou vizuálně projevit v kontextu s vizuální siluetou nemovité kulturní památky
hradu Rychmburk a městské památkové zóny Předhradí
Průměrná hloubka lomové jámy je 40 m. Na jejím dně se uvažuje s instalací technologie
třídění kamenivy s nejvyššími body 20 m vysoko nad dnem lomové jámy. Z tohoto
pohledu je technologie třídění při pohledech od severu, západu a jihu zcela skryta a
vizuální vlivy a tím pádem i vlivy na krajinu nenastávají, resp. jsou nulové
Záměr bude realizován v prostoru vytěženého dobývacího prostoru Předhradí a zároveň
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové
zóny Předhradí. Zároveň bude realizován v prostoru, který je v návrhu územního plánu
obce Předhradí funkčně určen k těžbě a zpracování kamene. Tento návrh územního
plánu přitom plně respektuje uvedené ochranné pásmo

Ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem zpracovatel posudku požaduje, aby
součástí další projektové přípravy v rámci varianty 2 bylo vypracování řezů terénem a
technologiemi v hlavních pohledových osách spojujících kulturní památky a možné
pohledové body pro potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie
v prostoru ochranného pásma; uvedený materiál bude sloužit k tomu, aby ve fázi
územního řízení mohlo dojít k projednání v předběžné otázce podle § 12 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu
zapracování dalších konkrétních zásad projektu úpravny kameniva.
Co se týká obcí dotčených předkládaných záměrem, jsou uváděny ty, kde je
předpokládáno, že se může vliv záměru významně projevit. Katastrální území
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Hněvětice a Lhota u Skutče nejsou obcemi, ale částmi obce náležející pod město
Skuteč. Z vyhodnocení vlivů záměru není patrné, že by ve variantě 2 byla tato
katastrální území významněji záměrem ovlivněna.
Problematikou archeologického naleziště se zpracovatel posudku nezabývá, protože
povinnosti vyplývají ze smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a jeho
novely č. 242/92 Sb., a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
h) V dokumentaci postrádáme informaci o tom, že lom by sice měl být v chráněném
ložiskovém území, ale toto území je obkrouženo Přírodním parkem, do kterého nebylo
zahrnuto z obav úředníků, že stejně přírodní park na tomto území neobhájí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato informace je uvedena v dokumentaci na str. 17, str. 33. Poznámku týkající „obav
úředníků“ ponechává zpracovatel posudku bez komentáře.
i) Navrhovaná koncepce řešení technologie – Investor na žádost KÚ uvedl variantu 3,
která se příliš neliší od varianty 2. Jde jen o to, že jednu část umístí do těžebního
prostoru a zbytek technologie stejně postaví na plánované místo. Nevnímáme tuto
variantu 3, ale spíš „2b“. Ve svých důsledcích jsou vlivy stejné. Investor v porovnání
variant zapomíná na variantu 1 – tedy „nechat v současném stavu“, která je pro
obyvatele, rekreanty i přírodu nejméně zatěžující. Navíc umožňuje další turistický
rozvoj oblasti, který je z hlediska ekonomického i ekologického přínosnější.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovateli posudku nepřísluší hodnotit zadání variant. Je skutečností, že v doplněné
dokumentaci jsou řešeny varianty 0, 2 a 3, a tyto varianty v podstatě nejsou v rámci
procesu EIA dotčenými orgány státní správy rozporovány. Z původní dokumentace
z ledna 2007 je patrné, že varianta 1 představuje aktivní variantu umístění úpravny
kameniva do prostoru vytěžené lomové jámy lomu Předhradí- tato varianta tudíž
nepředstavuje situaci „nechat v současném stavu“. Tento stav je náplní varianty 0,
představující stávající stav.
j) V dokumentaci postrádáme dopracování hydrologické studie, která by byla založena
na empirickém měření hladiny řeky. V posledních letech se doba sucha prodlužuje.
Kdyby tuto studii investor realizoval, nemohl by uvést jako plánované období sucha
80 dnů v roce.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedná se o obdobné vyjádření jako pod bodem 6, písmeno b). Zpracovatel posudku
pouze upřesňuje, že obdobím sucha je v dokumentaci míněn odhad počtu dnů, kde se
očekává nutnost zkrápění. Problematika technologické vody jakož i úprava provozního
řádu směřující k zastavení provozu při nedostatku technologické vody je zapracována
do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
k) Požadujeme, aby investor doporučil vhodné množství srážek, od které výše už není
nutné skrápění a mlžení, a k tomuto postupu se zavázal. Odmítáme jakékoliv zásahy
do řečiště Krounky. Investor nám musí zajistit dovoz vody pro skrápění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku nevidí důvod, proč by měl být omezen odběr vody pro
technologické účely z řeky vyjma období s minimálními průtoky. Tato problematika je
ošetřena odpovídajícími doporučeními do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
l) Při řešení prostřednictvím retenční nádrže požadujeme stavbu tak velké nádrže, aby
zachytila veškerou vodu z lomu a úpravny (která neprojde přes čističku) a tam se
mohly kaly dostatečně dlouho usazovat. Požadujeme, aby investor zpracoval projekt
retenční nádrže s ohledem na odborné posouzení doby potřebné k usazení kalů a
tedy určení takového objemu nádrže, který pojme uvažované množství vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Požadavek na realizaci nádrže zachycující 15 min. přívalovou srážku ze všech
zpevněných ploch je s ohledem na chybný údaj v dokumentaci EIA zapracován do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
m) Na str. 87 v odrazech 11, 13 se píše o krátkodobém kontaktu s kamenivem, při
kterém nedojde ke změně chemismu vody. Voda ale pohltí všechen prach, který při
plánovaných opatřeních (lapače splavenin jsou pro jemné prachové částice zcela
nedostatečné) steče do řeky. Voda by se mohla zbavit prachu pouze kvalitní
sedimentační nádrží, jejíž stavbu v areálu lomu požadujeme. Otázkou ale zůstává, jak
investor dokáže zajistit splavení znečištěné vody do sedimentační nádrže –
požadujeme takové řešení, které by zajistilo maximální čistotu vody odtékající do řeky.
Na str. 263 autor studie uvádí průtoky, ale není jasný zdroj těchto dat. Na str. 87 –
bod 3 – tvrzení: „...je pouhou 1/50 až 1/200 předpokládaného minimálního průtoku
v extrémně suchých obdobích (50-100 l/sec)“
Stanovisko zpracovatele posudku:

Otázka sedimentační nádrže již byla posudkem komentována. Otázka zabezpečení
toho, aby investor zbavil vodu odtékající do řeky prachu je věcí technického řešení
projektu, protože provozovatel se musí vypořádat s emisními limity stanovenými v již
citovaném vodohospodářském rozhodnutí. Na rozdíl od tohoto vodohospodářského
rozhodnutí, které předepisuje provádět analýzu na NL jednou ročně, doporučuje
zpracovatel posudku zvýšit četnost prováděných kontrolních měření na NL. Otázka
minimálního průtoku, při kterém nebude povoleno odebírat vodu z řeky, je taktéž
obsahem jedné z podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
n) Na str. 10 investor zdůvodňuje umístění záměru i tím, že silnice z lomu přímo
navazuje na státní silnici. Tento údaj je nepravdivý, jak je vidět z přiložené mapky.
Doprava bude prováděna i po silnici vedoucí z Hněvětic na zmiňovanou silnici 358
Stanovisko zpracovatele posudku:

Takovéto konstatování v dokumentaci na straně 10 uvedeno není. Dokumentace zde
konstatuje, že na státní silniční síť je lokalita napojena stávající přístupovou
komunikací do lomu.
o) Na str. 19 investor uvádí, že místní doprava (tedy z lomu do úpravny) bude
zanedbatelná. Toto tvrzení se zdá nepravděpodobné, neboť se z lomu musí dopravit
tolik suroviny, kolik se ji potom bude odvážet. Není tedy možné, aby jí bylo méně.
Požadujeme, aby investor tuto dopravu korektně kalkuloval a uvažoval s ní v emisní a
hlukové studii. V nové dokumentaci investor potvrzuje jízdy 190 nákladních aut
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denně (což je stále ještě o 25% nižší číslo, protože údaj o plánované těžbě není
dobře spočítaný). Jen uvádí, že provoz bude v rámci 8 hodin. Frekvence průjezdů se
ještě zvýší. Navíc převoz materiálu v lomu předpokládá, že nákladní auta budou
v provozu se stále zapnutými motory a stále se budou rozjíždět, což bude mít na hluk
a emise ještě horší dopad.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V dokumentaci na str.19 je uvedena maximální intenzita dopravy stanovená
oznamovatelem:
-

expedice – 45 nákladních automobilů
navážení – 50 nákladních automobilů

Není patrné, proč by uvedená doprava nebyla pravděpodobná. Prostou bilancí lze
dovodit, že bilance odpovídá udávaným objemům těžby a úpravny (200 000 tun/251
pracovních dní = 797 tun/den : průměrná tonáž TNA 16,5 t = 48 jízd x 2 = 96 pohybů,
180 000 tun/251 pracovních dní = 717 tun/den : průměrná tonáž TNA 16,5 t = 43 jízd
x 2 = 86 pohybů).
Tudíž uváděné pohyby mezi lomem a úpravnou jakož i mezi úpravnou a vnějším
komunikačním systémem lze označit za korektní.
Každopádně v podmínkách v návrhu stanoviska příslušnému úřadu je uvedeno
doporučení v tom smyslu, že doprava na veřejném komunikačním systému v rámci
řešeného záměru bude limitována 90 pohyby v denní době (a to včetně případné
dopravy vody pro zkrápění), a to maximálně po dobu 8 hodin; oznamovatel záměru
bude od okamžiku zahájení provozu úpravny kameniva předávat obci Předhradí u
Skutče a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o
počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do úpravny; tak bude zajištěna
kontrola počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu úpravny kameniva.
Problematika emisí souvisejících s provozem nákladních automobilů je ošetřena
použitými emisním faktory tak, jak jsou uvedeny v rozptylové studii na straně 7.
p) Rozptylová studie vychází z nepřesných údajů o množství těžby. Proto její výsledky
nemohou být odpovídající. Pracuje s těžbou 180 tis. tun, podle opravených výpočtů
bude roční těžba min. 235 tis. tun, tedy o asi 25% víc. Navíc se zdá , že autor zcela
nepochopil, kudy budou vozidla projíždět. Výpočet provedl pro silnici, kde se jich
většina ani neobjeví, za to pominul oblast, kde budou.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovateli posudku není známo, proč by rozptylová studie vycházela z nepřesných
údajů. Kromě toho zpracovávané objemy uvedené v dokumentaci EIA jsou v rámci
zpracování EIA označeny jako limitní.
q) Na str. 152 se nachází tabulka s lokalizací referenčních bodů, které ovšem opět
nezahrnují provoz lomu (i když to autor tvrdí).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Referenční body, reprezentující těžbu v lomu , jsou v dokumentaci spolu s výsledky
výpočtů uvedeny na straně 81 dokumentace.
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r) Investor na str. 75 uvádí, že posuzovaná lokalita je nyní zatížena hlukem z dopravy.
Z tohoto tvrzení vyplývá, že se autor zřejmě nebyl na místě vůbec podívat a je tedy
málo pravděpodobné, že by tam prováděl jakákoliv měření. Kdyby to udělal, zjistil by,
že v okolí lomu a plánované úpravny je minimální hluková zátěž, je tam Přírodní park
a tedy oblast určená pro rekreaci obyvatelstva. Autor studie pracuje s daty o silnici na
Litomyšl a pomíjí zcela místní komunikace. Znovu musíme zopakovat, že postrádáme
součet hlukové zátěže při provozu lomu, úpravny i těžké dopravy v lomu a okolo něj.
Vyhodnocení hluku stále vnímáme jako nedostatečné . Na str. 81 sice investor uvedl
nadpis o hodnocení hluku, ale v tabulkách se uvádí měření emisí. Dále sice měření
hluku uvedeno je, ale jako referenční body nejsou uvedeny všechny oblasti, které
pravděpodobně budou hlukem zatíženy. Z tabulky na str. 83 jasně nevyplývá, co
přesně bylo zahrnuto pod sloupec průmysl (zda pouze předpokládaný provoz úpravny
nebo také provoz lomu a doprava v lomu, nárůst dopravy na hlavní silnici na Litomyšl
není možná zásadní , ale na dalších komunikacích zásadní je). Požadujeme doplnění
vysvětlivek. Pokud nebyl do sloupce „průmysl“ zahrnut i lom a chybí i další doprava,
měl by investor studii doplnit.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z dokumentace je patrné, že autor žádná měření neprováděl. Autor dokumentace
prováděl výpočet s využitím výpočtového programu HLUK+. Z výsledků výpočtů
vyplývá – konkrétně z varianty 0, která představuje stávající stav – že zvolené
výpočtové body 1 až 12 jsou zatížené hlukem z dopravy. Ve výsledném stavu
v preferované variantě 2 jsou u doplněných výpočtových bodů (13 až 19) dosahovány
výsledné hladiny akustického tlaku do 38,2 dB.
Dále je nezbytné uvést, že autor neopomíjí komunikaci, kterou bude realizována těžba
a která se napojuje na komunikaci č. II/358.
Na straně 81 zpracovatel dokumentace neuvedl nadpis o hodnocení hluku, jak uvádí
vyjadřovatelka, ale uvedl nadpis vliv imisí na rekreační oblast.
Z tabulky na straně nikoliv 83, ale 84 sice nevyplývá, co bylo zahrnuto pod sloupec
průmysl, je to však patrné nejen ze zadání, ale i z výstupů výpočtů. Vše, co
představuje dopravu na veřejném komunikačním systému, je zahrnuto ve sloupci
doprava. Ostatní zdroje uvnitř lomu a na neveřejných komunikacích jsou zahrnuty
v kolonce průmysl. To, že je doprava uvnitř lomu je zahrnuta v průmyslových zdrojích
hluku je patrné při porovnání variant 2 a 3, kdy je patrné, že pásová doprava vykazuje
nižší hlučnost než doprava automobilová, což se odráží i v příslušných výpočtech.
s) V tabulce na straně 85-86 postrádáme porovnání s variantou jedna. Bylo by potom
jasně patrné, že hluk se v této oblasti radikálně zvýší. Nepostačuje opatření formou
dodatečného měření hluku, ale solidní posouzení zátěže před stavbou.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Význam má porovnání s variantou nula, nikoliv jedna, což vyplývá ze specifikace
varianty 1 v rámci dokumentace z ledna 2007. Vstupy do výpočtu hlukové studie pro
výhledový stav lez považovat za korektní. Přesto, jak již bylo uvedeno, jsou uvedena
doporučení v tom smyslu, aby i počáteční akustická situace v zájmovém území byla
ověřena měřením.
t) K protokolu o zkoušce...str. 227: V protokolu postrádáme přehlednou mapku (ta,
která je uvedena, je rozmazaná a nepřehledná). Z protokolu však vyplývá, že při
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měření byla linka umístěna do prostoru lomu , nikoliv do prostoru plánované úpravny.
Potom ale není možné zjistit, jaká hluková zátěž by byla u hradu nebo v jiných
relevantních referenčních bodech. Navíc mobilní drtička nemá stejné parametry jak
plánovaná stavba. Lze pouze konstatovat, že někde poblíž plánované úpravny
proběhlo měření něčeho podobného tomu, co se má postavit. Z tohoto důvodu
považujeme protokol za naprosto neprůkazný, spíš matoucí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Protokol o zkoušce č. F 176/2004, který je součástí dokumentace, je významný pouze
proto, že dokladuje, že při provozu drtiče nelze vyloučit tónové složky, což ovlivňuje
hygienický limit pro posuzovanou denní dobu, který činí 45 dB, právě pro přítomnost
hluku s tónovými složkami, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku
v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku
v obou sousedících třetinooktávových pásmech.
u) Pochybnosti máme i o dokumentu „hodnocení zdravotních rizik...“ str. 235. I tato
studie vychází z chybných výchozích dat (o rozsahu těžby) a nelze ji tedy považovat
za relevantní. V hlukové studii nebyly stanoveny relevantní referenční body – většina
je u silnice procházející obcí Rychmurk, dvě jsou zřejmě u hradu a některé bez
zřejmého smyslu rozmístěné po okolí. Zcela chybí směr Hněvětice, směr rekreační
oblast Oborský mlýn. Studie uvádí varianty 0a a 0b, které se v nové dokumentaci
neuvádějí, není jasné, proč se zde objevují. Za to postrádáme variantu 3. Zdá se, že
studie ani zde nepracuje s aktuálními a reálnými daty. Přesto se zdá, že na rozdíl
mezi současným stavem a variantou 2 je nárůst až o 40 dB, při nedostatečných
referenčních bodech. Přesto autorka uvádí, že „se realizací záměru prakticky
nezmění“ str. 249. Autorka překvapivě uvádí, že z hlediska minimalizace hlukové
zátěže je nejlepší varianta 2, což je překvapivé, když sama uznává, že proti variantě
„bez provozu“ je nárůst až o 40 dB. Bylo by zajímavé zjistit více o argumentaci, proč je
takto hlučná varianta ta nejvhodnější a pro koho? Srovnání s variantou 3 úplně chybí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Studie nevychází z chybných vstupních dat. Vstupní data jsou dána a jsou limitována i
návrhem stanoviska příslušnému úřadu jako závazná. Volba výpočtových bodů
reprezentuje zástavbu Předhradí, Hněvětic a rekreační oblasti. Není patrné, proč by
nebyly stanoveny relevantní výpočtové body. Varianty 0a a 0b se objevují v doplněné
dokumentaci proto, protože zpracovatel dokumentace použil v doplněné dokumentaci
studii zdravotních rizik z původní dokumentace z ledna 2007, a to z toho důvodu, že
rozdíl mezi variantou 2 a variantou v hlukové zátěži je minimální, a na hodnocení
zdravotní rizik by se tato změna nijak významněji neprojevila.
Zpracovatelka studie zdravotních rizik standardně porovnává varianty aktivní. Tudíž
správně konstatuje, že „z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku lze
jednoznačně vyhodnotit z aktivních variant jako nejvhodnější variantu 2, to je umístění
úpravny kameniva do prostoru vytěžené lomové jámy Předhradí. Autorka připomínek
dává odbornému posouzení jiný smysl. Tvrzení, že se realizací záměru prakticky nic
nezmění bylo vytrženo z kontextu. Zpracovatelkou studie bylo vztaženo pouze
k okomentování demografických dat, respektive počtu dotčených obyvatel: Možné
kvantitativní zhodnocení míry zdravotního rizika hlukové zátěže obyvatel vychází
z demografických údajů. Zpracovateli nebyly tyto údaje k dispozici pro jednotlivá čísla
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popisná exponovaných objektů, ale souhrnně pro celou obec Předhradí. Vzhledem
k tomu, že hluk z dopravy bude v případě obnovení úpravny kameniva bez
prokazatelných změn, není nutné s demografickými daty pracovat podrobněji. Situace
se realizací záměru prakticky nezmění. Jinými slovy to znamená, že hlukem z dopravy
budou dotčeni pouze obyvatelé, kteří jsou hlukem z dopravy exponováni již nyní.
v) Pro faunu řeky je dle biologické studie nutné, aby se zabránilo kontaminaci vody
prachovými a jinými kalovými částicemi. Tato otázka dokumentací není řešena.
Uvažované množství vody se nevsákne a neodpaří (jak je uváděno) a z velké části
poteče zpět. Dle dokumentace tento problém bude řešit retenční nádrž.
V dokumentaci je však uveden chybný výpočet objemu. Skutečný objem je pak
nedostatečný pro odkalení a retenční nádrž také nezachytí veškerou vodu, která bude
vytékat z lomu. Požadujeme přepracování projektu retenční nádrže tak, aby řešila
celkový problém odpadní vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Není pravda, že otázka zabránění kontaminace řeky není v dokumentaci řešena.
Platné vodoprávní rozhodnutí týkající se povoleného vypouštění důlních vod do
vodního toku již taktéž byla komentována v předcházející části předkládaného
posudku. Otázka retenční nádrže již byla taktéž komentována v předcházející části
posudku.
w) Investor už v dokumentaci počítá s tím, že dojde k zasypání jezírek, která slouží
pro rozmnožování živočichů vázaných na vodu. Doporučuje rovnou, že se jezírka
případně dodatečně zbudují na jiném místě. To je z našeho pohledu přístup naprosto
neakceptovatelný. Požadujeme preventivní opatření, která zajistí, že k zasypání ani
jakémukoliv ohrožení živočichů nedojde.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené konstatování není v rozporu s názorem zpracovatele posudku. V tomto
smyslu je v návrhu stanoviska navržen určitý postup z hlediska vlivů na faunu.
Konečné řešení nezávisí na názoru zpracovatele posudku (ten může pouze navrhnout
opatření), ale na příslušných orgánech ochrany přírody.
x) Investor uvádí, že důkazem, že lom nemá vliv na výskyt mihule potoční, mihule je
to, že se nyní v řece nachází. Chceme zdůraznit, že od ukončení činnosti uplynulo 14
let a populace se obnovila. To ale není důvodem pro její vyhubení v této lokalitě
znovu. Investor nejprve uvádí, že živočichům splachy z lomu nemohou vadit a potom
argumentuje sedimentační nádrží (jak je už uvedeno nedostatečnou), která částice
z vody odstraní.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že výše uvedené konstatování neodpovídá celkovému
kontextu formulací, uvedených v dokumentaci. Zpracovatel posudku k této
problematice formuluje v příslušné části posudku odpovídající doporučení s tím, že
objektivně konstatuje, že v tomto aspektu se neztotožňuje s názorem ČIŽP. Není ani
zájmem zpracovatele posudku, aby došlo k vyhubení mihule – tomu odpovídá i jedno
z doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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z) Hodnocení kumulativních vlivů záměrů úpravny kameniva a těžby v lomu –
Hodnocení kumulativního vlivu se sice uvádí, ale při podrobnějším studiu materiálu
zjišťujeme, že provoz lomu se neodrazil do nových referenčních bodů pro hluk a
emise, že referenční body nejsou umístěny tak, aby skutečně zjišťovali zátěž
v ohrožených oblastech a také se některé studie nezabývají hlukem ze silnice třetí
třídy z Hněvětic. Zdá se, jakoby byly jen povrchně doplněny původní studie bez
seznámení se záměrem. V tabulkách i v hodnocení variant jsou chyby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedná se o shodné vyjádření jako pod bodem 6), písmenem c), na které na tomto
místě odkazujeme.

8) Krajský úřad Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
zn.:19735/2005/OŽPZ ze dne: 22.12. 2007
Podstata vyjádření:

Oddělení odpadového hospodářství
a) Z hlediska oddělení odpadového není k uvažovanému záměru připomínek
Orgán ochrany přírody
b) Trvá předchozí požadavek OOP ve smyslu respektování regionálního biokoridoru
Údolí Krounky zejména ve vztahu k čistotě odpadních vod (splavování mechanických
a chemických látek), případně vypouštěných do této řeky a vlivu na zjištěné živočichy.
V tomto duchu jsou v doplněné Dokumentaci uvedena potřebná kompenzační
opatření, která doporučujeme k rozpracování v dalším stupni přípravy záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že výše uvedená doporučení jsou zapracována do
podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
c) Na základě potvrzeného výskytu zvláště chráněných živočichů dle Přílohy č. III
Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, v platném
znění (dále jen vyhláška), který vyplývá z doplněné Dokumentace, upozorňujeme na
navazující nutnost udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle § 56
zákona z ochranných podmínek uvedených v § 50 zákona (v kategorii ohrožených
živočichů vydává na základě žádosti OOP, v kategorii silně a kriticky ohrožených
živočichů je to Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Železné hory)
pro záměr stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že v uvedeném případě nelze pravděpodobně výjimku
udělit, a to již z dikce odstavce 3) § 56, který říká:
(3) Výjimku

a)
b)
c)

ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen
v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,
v zájmu obrany státu,
v zájmu bezpečnosti leteckého provozu nebo provozu na dopravně významné vodní
cestě, nebo v zájmu stavby dálnice a rychlostní silnice,
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d)
e)
f)
g)

h)

i)

v zájmu předcházení závažným škodám na úrodě, domácích zvířatech či lesích nebo
závažným škodám v rybářském nebo vodním hospodářství,
za účelem ochrany živočichů, rostlin nebo jejich stanovišť nebo ochrany přírodních
stanovišť,
pro účely výzkumu nebo vzdělávání,
pro účely opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného
vysazení v původním areálu druhu nebo pro chov v zajetí pro tyto účely, včetně
umělého rozmnožování rostlin,
z ostatních naléhavých důvodů s výrazně převažujícím veřejným zájmem včetně těch,
které jsou sociální a ekonomické povahy, jež mají příznivé důsledky pro životní
prostředí, nebo
v zájmu využívání určitých ptáků pro sokolnické účely podle zvláštního právního
předpisu.

tudíž v rámci posuzovaného záměru pravděpodobně nenastává žádná z výše
uvedených možností, kdy lze výjimku udělit (v úvahu snad přichází pouze písmeno e)
výše uvedeného odstavce 3) §56 zákona). Udělení výjimky je však věcí návazných
správních řízení vyplývajících z příslušného složkového zákona o ochraně přírody a
krajiny, a proto není nezbytné tento správní akt zapracovávat do podmínek procesu
EIA.
Má-li být v zájmovém záměr realizován, potom pouze za předpokladu, že
nedojde k ovlivnění ohrožených nebo silně či kriticky ohrožených živočichů, což
vyvolává nutnost zachování jim přirozeného biotopu.
Zpracovatel posudku soudí, že z hlediska zájmů ochrany přírody je zásadně
nevhodné, aby v rámci předkládaného záměru došlo k likvidaci malých vodních ploch
v pravé části lomu, protože v souladu se zpracovatelem biologického hodnocení
soudí, že zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což by
významně negativně ovlivnilo přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí
v posuzované lokalitě. Oznamovatel, má-li zájem realizovat posuzovaný záměr, musí
přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly zachovány. Je proto formulován
požadavek pro další projektovou přípravu prověřit v rámci variantního řešení jiné
dispoziční rozmístění technologie týkající se SO 04 (Finální třídírna a expedice), SO
17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné plochy) tak, aby byl vyloučen
zásah do mokřadních lokalit popisovaných v dokumentaci. Pouze pokud bude
nevyhnutelné uvedené plochy využít protože projektant prokáže, že jiné dispoziční
řešení není možné, potom je nezbytné pro silně a kriticky ohrožené živočichy
konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro ohrožené živočichy s příslušným
orgánem ochrany přírody takový návrh kompenzačních opatření, představovaných
v předstihu vytvořenými
plošně srovnatelnými mokřadními mirkolokalitami
v nezasažených částech lomu včetně svedení vodního pramene od centrální části
stěny tak, aby mohl být případně těmito orgány ochrany přírody vysloven souhlas
s realizací záměru. Do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních
mikrolokalit nebude v zájmovém území zahájena žádná příprava v souvislosti se
samotnou úpravnou. Potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních
mokřadních stanovišť bude konzultována s příslušnými orgány ochrany přírody a bude
respektovat požadavek těchto orgánů ochrany přírody.
d) Je požadováno, aby byla realizována a dále rozpracována všechna navrhovaná
kompenzační a monitoringová opatření vyplývající z biologického hodnocení a
dalších podkladů v doplněné Dokumentaci. Měly by být kromě jiného zejména
nahrazeny případně zaniklé mikrolokality (tůně) a celková rekultivace by měla
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spočívat v ponechání území samovolnému vývoji. Upozorňujeme, že orgánem
ochrany přírody příslušným k hodnocení vlivu na krajinný ráz (zejména rozdíl mezi
variantou 2 a 3 záměru) a na přilehlý národní park Údolí Krounky a Novohradky a
k vyjádření ke kompenzačním vlivům na krajinu je orgán ochrany přírody obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku soudí, že výše uvedený požadavek orgánu ochrany přírody je
plně respektován v podmínkách v doporučení příslušnému úřadu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Pardubickém kraji, v obci Předhradí u
Skutče a v katastrálním území Předhradí u Skutče.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na faunu a akustickou
situaci v zájmovém území.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Úpravna kameniva lomu Předhradí
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Vladimírem Ludvíkem, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5278/850/OPV/93.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona, z hlediska vypovídací schopnosti však na
hranici akceptovatelnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro
přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou ze strany
zpracovatele posudku podmiňující pro realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Úpravna kameniva lomu Předhradí
ve variantě číslo 2
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících ze
stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice
___________________________________________________________________
V Pardubicích dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

Úpravna kameniva lomu Předhradí

I.2. Kapacita záměru:

Vlastní areál úpravny kameniva je navržen v prostoru
vytěženého lomu Předhradí. Provozně pak navazuje na
lom Hněvětice, kde je prováděna hornická činnost
(otvírka, příprava a dobývání) a který se nachází
přibližně 300 m severovýchodně od plánované
úpravny. Celkové zásoby (prozkoumané i vyhledané)
v lomu Hněvětice jsou v množství 1 661 539 m3 (4 320
000 t) a životnost lomu je při roční těžbě 180 000 t za
rok 24 roků.

Předpokládaný objem výroby drceného kameniva
Předpokládaná těžba (v DP Hněvětice)
Předpokládaná navážka materiálu

I.3. Umístění:

kraj:
obec:
KÚ:

90 t/hod
180 000 t/rok
150 ÷ 200 000 t/rok
100 t/hod
200 000 t rok

Pardubický
Předhradí u Skutče
Předhradí u Skutče

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

M - SILNICE a.s.

I.5. IČO oznamovatele:

42 19 68 68

I.6. Sídlo oznamovatele:

Ing. Miloš Matějů, ředitel a.s.
M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
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tel.: 495 862 211

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v květnu 2005 oprávněnou osobou RNDr. Vladimírem Ludvíkem, který
je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 5278/850/OPV/93.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v lednu 2007, doplněná dokumentace potom v říjnu 2007 oprávněnou
osobou RNDr. Vladimírem Ludvíkem, který je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 5278/850/OPV/93.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657 /
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v dubnu 2008.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v listopadu
2005
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13.10.2005
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 29.11.2008 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, č.j. OŽPZ/19735/05/FE, a to s následujícím závěrem:
Záměr stavby „Úpravna kameniva lomu Předhradí“ naplňuje dikci bodu 6.2. Výroba
stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě
s kapacitou nad 25 000 t/ro, kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu. Dle § 7
cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významné vlivy na životní prostředí a zda bude posuzován podle
citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2
k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv
na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona č.100/2001 Sb.
Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo zahájeno
21.02.2007
Ø Vrácení dokumentace „Úpravna kameniva lomu Předhradí bylo provedeno
30.03.2007
Ø Zveřejnění doplněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bylo
zahájeno 19.11.2007
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne 04.01.2008
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Ø Žádost o prodloužení lhůty ke zpracování posudku byla zaslána v řádném termínu
dne 07.03.2008
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 07.04.2008
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování
podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
ü Obvodní báňský úřad v Trutnově
zn.: 4644/07/Po/Lá ze dne: 7.12. 2007
ü Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
č.j.: 5709/07/HOK-CR/213 ze dne: 19.12. 2007
ü Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové
č.j.: 45/ŘI/089502/07 ze dne: 19.12. 2007
ü Obec Předhradí
vyjádření ze dne 21.12. 2007
ü Městský úřad Chrudim
č.j.: CR 048321/2007 ze dne: 23.11. 2007
ü O.S. O nás
Mgr. Hana Kyrianová
Na žertvách 40, 180 00 Praha 8
vyjádření ze dne: 22.12. 2007
ü

Mgr. Hana Kyrianová
Na žertvách 40, 180 00 Praha 8

ü

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
zn.:19735/2005/OŽPZ ze dne: 22.12. 2007
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy přírodní složky
ekosystémů a na akustickou situaci v zájmovém území. Ve vztahu k uvedeným
aspektům je také formulováno těžiště doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Rozhodující aspekty technického řešení záměru lze charakterizovat následovně:
§ Linka bude navržena jako stabilní, skládající se z jednotlivých technologických
uzlů, propojených pásovými dopravníky.
§ Pro umístění jednotlivých technologických uzlů bude využito stávající terénní
situace (existující první etáže původního lomu) s cílem optimalizovat délky a
stoupání pásových dopravníků.
§ Výrobní stroje budou umístěny na ocelových konstrukcích semi-mobilního
charakteru s cílem minimalizovat rozsah stavebních prací, zejména betonových
konstrukcí.
§ Linka bude navržena se 4 stupni drcení.
§ Pro primární drcení bude vzhledem k mechanickým vlastnostem zpracovávané
horniny aplikován dvouvzpěrný čelisťový drtič.
§ Oddělení zahliněné frakce před primárním drtičem je dvoustupňové s prvním
tříděním na vibračním podavači s roštovou třídící plochou a separací zahliněné
frakce na samostatném třídiči. Předpokládá se odtřídění frakce 0/20 mm jako
odpadu. Samostatný třídič umožní snadno a operativně měnit hranici odhlinění
v závislosti na momentálním stavu zpracovávané suroviny.
§ Pro výrobu tvarových drtí bude zařazen 4. stupeň drcení.
§ Z hlediska dosažení požadovaného tvaru zrn finálních produktů je žádoucí, aby
se do finálních frakcí nedostávala zrna vyhovující sice svou velikostí, která ale
pocházejí z produktů sekundárního, nebo dokonce primárního drtiče. Navíc je
nutné, aby byly dodrženy podmínky pro tvorbu tvarově vyhovujících zrn ve
finálním drtiči, tj. jeho práce se zaplněným drtícím prostorem, nepříliš vysoký
stupeň zdrobnění ve finálním stupni a provozní štěrbina zhruba uprostřed
intervalu velikosti nejdůležitějších produktů.
§ Pro splnění uvedených podmínek se předpokládá zpracování veškeré suroviny na
velikost do 32 mm v sekundárním drtiči a to tak, aby do finálního drtiče přicházela
veškerá surovina, určená pro výrobu finálních produktů, upravená na velikost 4/32
mm.
§ Produkty primárního a sekundárního drtiče budou směšovány na jednom
dopravníku a vedeny na třídič umístěný na etáži původního lomu. Třídič, přestože
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bude vyrábět jen tři produkty – nadsítné + 32 mm do sekundárního drtiče, frakci
4/32 do finálního drtiče a propad 0/4, musí být třísítný s prostřední sítovou
plochou odlehčovací, neboť na dolním sítě by jinak vznikla nezpracovatelně
vysoká vrstva materiálu. Pro toto prostřední síto je navrhována hranice třídění 16
mm, nadsítná prostředního a dolního síta se spojují. Pro tento třídič je doporučeno
použití polyuretanových sít kvůli vysokému namáhání hrubozrnným a abrasivním
materiálem.
§ Pro roztřídění finálních frakcí je zapotřebí šesti hranic třídění (sítových ploch). Je
zřejmé, že finální třídění nebude realizovatelné na jednom finálním třídiči. Z finální
třídírny bude nutné vracet k dalšímu zpracování nadsítné nad 22 mm a je žádoucí
mít k dispozici možnost zpracovat i případný přebytek frakcí 16/22 a 11/16.
§ Frakce 0/4, vytříděná před finálním drcením, bude podle momentálních
surovinových a klimatických podmínek buď splňovat požadavky plnohodnotného
finálního produktu, nebo může představovat produkt mírně snížené kvality
v případě, že odhlinění před primárním drtičem nebude zcela dokonalé. Frakce
bude skladována v samostatném zásobníku, který by měl být dopravně přístupný,
nebo by mohl být propojen pásovým dopravníkem s expedičním dopravníkem.
§ Na finální třídírnu bude přiváděn pouze produkt finálního drtiče. Nadsítné nad 22
mm a případné přebytky frakcí 16/22 a11/16 budou vraceny jedním pásovým
dopravníkem do zásobníku před finální drtič. Tento pásový dopravník bude mít jen
malý sklon, neboť bude spojovat zařízení na horních plošinách zásobníků.
§ Oba finální třídiče jsou trojsítné a stejné velikosti. Navržená velikost umožňuje
aplikovat jak ocelová, tak polyuretanová síta. Skladování finálních produktů bude
realizováno v zásobnících v jednořadém uspořádání s předpokládaným mícháním
úzkých frakcí na sběrném expedičním dopravníku.
§ Velikost vyrovnávacích zásobníků bude volena tak, aby jejich kapacita zajistila
alespoň 4 hodiny nepřetržitého provozu finální části úpravny.
§ Dále jsou v dokumentaci popsány obě uvažované aktivní varianty
§ Návrh odprašování: Technologická linka je pro účely odprašování rozdělena na tři
základní části:
- část č.1 primárního drtič (PS 01)
- část č.2 sekundární drtič provozní třídírna (PS 02 a PS 03)
- část. č.3 třídírna (PS 04)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že jak v rámci popisu stavebního řešení záměru,
tak i navrhovaných opatření pro omezení nepříznivých vlivů, je posuzovaný materiál
prezentován často v obecnější poloze, bez některých konkrétnějších podkladů, které
by však bylo vhodné znát pro detailnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí:
ü určitým problémem celé posuzované dokumentace je určitý nesoulad mezi
přílohami uváděnými v doplněné dokumentaci a odkazy na přílohy ve vlastním
textu dokumentace, což místy činí materiál poněkud nepřehledný
ü není jasný konečný objem navrhované retenční nádrže
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ü vzhledem ke skutečnosti, že nejsou v dokumentaci podrobnější informace o
způsobu případného deponování frakce 0/4 ve vztahu k sekundární prašnosti (je
pouze zmíněn zásobník o kapacitě 125 m3) , považuje zpracovatel posudku za
nezbytné požadovat v další projektové přípravě specifikovat podrobnější popis
jejího skladování v zásobníku způsobem, který bude eliminovat sekundární
prašnost této frakce
ü hluková studie obsahuje akustické parametry uvažovaných průmyslových zdrojů
hluku s tím, že „uvedené hodnoty představují akustické parametry zdrojů hluku
včetně projekčně zpracovaných podkladů“. Zpracovatel posudku však soudí, že
uvedené parametry uvažovaných zdrojů hluku po realizaci navrhovaných
protihlukových opatření je nutno ověřit v rámci zkušebního provozu a trvalý provoz
následně podmínit tím, že bude dosaženo shody mezi předpokládanými hlukovými
parametry po realizaci protihlukových úprav
ü z hlediska charakteru záměru zpracovatel posudku soudí, že veškeré bilance
uváděné v kapitole vlivů na vody musí být podmíněny podrobným
hydrogeologickým průzkumem, tak jak je konstatováno v posledním závěru
zpracovatele posudku. Je zjevné, že veškeré bilance uváděné v dokumentaci
většinově vycházejí z různých archivních údajů, a jejich aktualizace by měla být
součástí podrobného hydrogeologického průzkumu
ü zpracovatel posudku soudí, že základním podkladem, od kterého se může vyvíjet
případný odběr vody z řeky Krounky (a tím i celková koncepce zajištění
potřebného objemu vody pro zkrápění), musí být vodohospodářské rozhodnutí
příslušného vodohospodářského orgánu o přípustném množství odebírané vody
z řeky Krounky a o podmínkách tohoto odběru z hlediska stanovení minimálního
průtoku, při kterém již nebude možné vodu z řeky odebírat. Současně je
nezbytné, aby místo odběru bylo opatřeno takovým systémem, který umožní
odběr vody pouze v případě, že průtoky v řece budou právě nad stanoveným
minimálním průtokem
ü zpracovatel posudku soudí, že z hlediska zájmů ochrany přírody je zásadně
nevhodné, aby v rámci předkládaného záměru došlo k likvidaci malých vodních
ploch v pravé části lomu, protože v souladu se zpracovatelem biologického
hodnocení soudí, že zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné
likvidaci, což by významně negativně ovlivnilo přítomnost organismů vázaných na
vodní prostředí v posuzované lokalitě. Oznamovatel, má-li zájem realizovat
posuzovaný záměr, musí přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly
zachovány. Je proto formulován požadavek pro další projektovou přípravu prověřit
v rámci variantního řešení jiné dispoziční rozmístění technologie týkající se SO 04
(Finální třídírna a expedice), SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18
(zpevněné plochy) tak, aby byl vyloučen zásah do mokřadních lokalit
popisovaných v dokumentaci
ü pouze pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy využít protože projektant
prokáže, že jiné dispoziční řešení není možné, potom je nezbytné pro silně a
kriticky ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné hory a pro
ohrožené živočichy s příslušným orgánem ochrany prostředí takový návrh
kompenzačních opatření, představovaných v předstihu vytvořenými
plošně
srovnatelnými mokřadními mirkolokalitami v nezasažených částech lomu včetně
svedení vodního pramene od centrální části stěny tak, aby mohl být případně
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těmito orgány ochrany přírody vysloven souhlas s realizací záměru. Do doby
vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních mikrolokalit nebude
v zájmovém území zahájena žádná příprava v souvislosti se samotnou úpravnou.
Potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních mokřadních stanovišť
bude konzultována s příslušnými orgány ochrany přírody a bude respektovat
požadavek těchto orgánů ochrany přírody
ü zpracovatel posudku konstatuje, že v předložené dokumentaci dále postrádá
lokalizaci prvků dřevin, rostoucích mimo les (s výjimkou inventarizace uvedené
v rámci botanických průzkumů). Vzhledem k charakteru lokality lze považovat za
jisté (a z biologického hodnocení to i vyplývá), že se záměrem bude spojeno
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. V tomto smyslu je taktéž formulováno
doporučení do návrhu stanoviska příslušného úřadu
ü zpracovatel posudku obecně považuje za účelné, aby byl před zahájením stavby
v rámci celého zájmového území byl proveden aktuální doprůzkum fauny a flory
zájmového území v jarním aspektu v prostoru navrhované úpravny kameniva.
V tomto smyslu je formulováno jedno z doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
ü zpracovatel posudku považuje za účelné pro další projektovou přípravu doporučit,
aby již před zahájením provozu byl zahájen pravidelný monitoring výskytu vranky
obecné a mihule potoční pod výústním objektem srážkových vod z úpravny
kameniva a tento průzkum pokračoval i po zahájení provozu
ü zpracovatel posudku konstatuje, že podmínkou souhlasící s nevýznamným vlivem
na krajinný ráz je požadavek, že součástí další projektové přípravy v rámci
varianty 2 bude vypracování řezů terénem a technologiemi v hlavních
pohledových osách spojujících kulturní památky a možné pohledové body pro
potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie v prostoru
ochranného pásma. Zpracovatel posudku soudí, že podmiňující souhlas je možný,
protože pokud by se naplněním již formulované podmínky případně naplnil
předpoklad vlivů na krajinný ráz, potom vzhledem k situování záměru v již
specifikovaných ochranných pásmech by nebyl orgánem ochrany přírody
nepochybně vysloven souhlas k umístění stavby.
V tomto smyslu jsou proto formulována doporučení pro další projektovou přípravu
záměru tak, aby mohly být eliminovány respektive dále minimalizovány vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou podmiňující pro realizaci záměru.
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III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel dvě
aktivní varianty:
ü VARIANTA 2 – představuje aktivní variantu umístění úpravny kameniva do
prostoru vytěžené lomové jámy lomu Předhradí
ü VARIANTA 3 - se od varianty 2 liší umístěním primárního drtiče v těžební jámě
dobývacího prostoru Hněvětice a dopravou materiálu od primárního drtiče
k vlastní třídící lince pomocí pásových dopravníků.

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 8
vyjádření dotčených orgánů státní správy, obce, občanů a občanských sdružení,
která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Vyjádření orgánů státní správy s výjimkou ČIŽP k uvažované dokumentaci jsou
v zásadě bez připomínek, vyjádření občanských sdružení a občanů jsou
nesouhlasná. Z hlediska ČIŽP, oddělení ochrany přírody je taktéž vysloveno
nesouhlasné vyjádření, vyjádření ostatních oddělení jsou v zásadě neproblematická.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části
V. předkládaného posudku s tím, že na shodné připomínky je odpovídáno respektive
reagováno vždy pouze v prvním vyjádření a připomínky vyplývající z těchto vyjádření
byla buď zpracovatelem posudku komentována, respektive ve formě podmínek
navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno, proč některé
z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný úřad podle §22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí,
vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů,
zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3
téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Úpravna kameniva lomu Předhradí
ve variantě číslo 2 navržené oznamovatelem
to je umístění úpravny kameniva do prostoru vytěžené lomové jámy lomu Předhradí

za předpokladu, níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
•

kapacita záměru 180 000 tun/rok úpravny kameniva bude současně limitním objemem
roční těžby lomu Hněvětice; do úpravny kameniva nebude dovážen žádný jiný kámen
mimo lom Hněvětice

•

doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 90
pohyby v denní době (a to včetně případné dopravy vody pro zkrápění), a to maximálně
po dobu 8 hodin; oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu úpravny
kameniva předávat obci Předhradí u Skutče a příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do
úpravny; tak bude zajištěna kontrola počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do
areálu úpravny kameniva

•

zavezením mokřadních mikrolokalit dojde k jejich úplné likvidaci, což významně
negativně ovlivní přítomnost organismů vázaných na vodní prostředí v posuzované
lokalitě; je proto nezbytné přijmout taková opatření, aby tyto plochy zůstaly zachovány,
což znamená prověření variantního umístění technologie týkající se SO 04 (Finální
třídírna a expedice), SO 17 (vnitrozávodní komunikace) a SO 18 (zpevněné plochy)

•

v případě zachování zadní části lomu znemožnit jednosměrnou zábranou migraci
obojživelníků a mladých užovek k účelové komunikaci (možnost přejetí automobilem)

•

pokud bude nevyhnutelné uvedené plochy (v rámci SO 04, 17,18) v navrhované dispozici
využít, protože projektant prokáže, že jiné dispoziční řešení není možné, potom je
nezbytné pro silně a kriticky ohrožené živočichy konzultovat se Správou CHKO Železné
hory a pro ohrožené živočichy s příslušným orgánem ochrany přírody takový návrh
kompenzačních opatření, představovaných v předstihu vytvořenými
plošně
srovnatelnými mokřadními mikrolokalitami v nezasažených částech lomu včetně svedení
vodního pramene od centrální části stěny, aby mohl být případně vysloven souhlas
s realizací záměru při rovnocenném zachování charakteristických biotopů
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•

do doby vybudování plněhodnotných srovnatelných mokřadních mikrolokalit nebude
v zájmovém území zahájena žádná příprava na plochách stávajících mokřadních
mikrolokalit; potřebná doba pro vytvoření plnohodnotných náhradních mokřadních
stanovišť bez jiných zásahů v souvislosti se záměrem bude respektovat požadavek
příslušných orgánů ochrany přírody

•

případné nové lokality mokřadů jako kompenzační opatření řešit tak, aby jejich hloubka
nepřesáhla po dokončení 30 cm; do nových mikrolokalit přenést část dnového sedimentu
ze zaniklých mikrolokalit (maximální vrstva sběru do 10 cm) z důvodu přenosu
vývojových stadií bezobratlých

•

před zahájením jakýchkoliv přípravných prací pro realizaci záměru úpravny kameniva
lomu Předhradí bude zahájen pravidelný monitoring výskytu mihule potoční a vranky
obecné pod výústním objektem srážkových vod do Krounky; v případě, že bude po
zahájení provozu prokázán vliv na populace mihule potoční a vranky obecné, bude
provoz úpravny pozastaven a bude pokračováno v dalším monitoringu z hlediska výskytu
monitorovaných vodních živočichů

•

pod mostek na řece Krounce instalovat hnízdní podložky pro skorce vodního a konipase
horského

•

z hlediska eliminace vlivů na flóru a faunu se doporučuje v projektu rekultivace provést
následnou rekultivaci těžebního prostoru ponecháním samovolnému vývoji (sukcesi), ve
spodních partiích zvážit možnost vybudování tůní pro vodní a mokřadní organismy

•

součástí další projektové přípravy bude podrobná hydrogeologický a hydrologický
průzkum; v rámci uvedených průzkumů bude vyhodnocen podíl akumulovaných vod
získávaných z různých zdrojů, kdy budou monitorovány průtoky a přítoky povrchových a
mělce podpovrchových vod; současně bude monitorován stav vody v nejbližších vodních
zdrojích a studnách, nebo pomocí poloprovozních čerpacích zkoušek bude imitován
předpokládaný stav odběru; uvedené průzkumy budou realizovány v dostatečném
předstihu před zahájením provozu úpravny kameniva tak, aby bylo možné zejména u
nejbližších vodních zdrojů a studnách vyhodnotit případné změny související s těžbou

•

součástí další projektové přípravy bude detailní projekt odběru říční vody z vodního toku
Krounka, projekt odběru vody bude navržen takovým způsobem, že místo odběru z řeky
bude realizováno pod místem výtoku vod z provozu lomu do řeky; místo odběru bude
opatřeno indikačním systémem, který znemožní odběr vody při limitním průtoku; součástí
navrhovaného řešení musí být i grafický záznam odběrů ve vztahu k limitním průtokům,
který bude garantovat plnění příslušného vodohospodářského rozhodnutí

•

podmínkou vydání stavebního povolení pro úpravnu kameniva lomu Předhradí musí být
doložení rozhodnutí příslušného vodohospodářského orgánu o přípustném množství
odebírané vody z řeky Krounky a o stanovení limitního průtoku v této vodoteči

•

součástí další projektové přípravy záměru bude doložení detailní bilance výpočtu 15
minutové přívalové srážky ze zpevněných ploch a tomu odpovídající objem retence;
zvážit možnost zvýšení retenčního prostoru pro vytvoření minimálního objemu vody
použitelného pro zkrápění s cílem eliminovat sekundární prašnost jakož i výšku retence
pro zajištění řádné sedimentace zejména hrubších a ostřejších úlomků; v rámci
konečného řešení retenční nádrže navrhnout a doložit řešení, vylučující únik sedimentu
z retenční nádrže do vodního toku

•

retenční nádrž navrhnout tak, aby ji obojživelníci a plazi
(pozvolný výlez s hrubým povrchem)

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu
vibrací dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

parkoviště před provozní budovou bude vybaveno odlučovačem ropných látek;
garantované hodnoty na výstupu z odlučovače ropných látek musí splňovat požadavek
na plnění emisního limitu pro vypouštěné důlní vody do vodoteče dle vydaného
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vodoprávního rozhodnutí č.j. OŽPZ/17009/04/VT
•

v rámci další projektové přípravy dokladovat způsob zásobování těžebních mechanismů a
nákladních automobilů pohonnými hmotami

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis způsobu skladování frakce
0/4mm v zásobníku tak, aby byla eliminována sekundární prašnost ze skladování této
frakce

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis nakládání s odtříděnou frakcí
0/20 mm, která je uváděna jako odpad; specifikovat maximální objem dočasně
skladovaného množství, způsob omezování sekundární prašnosti jakož i způsob
konečného odstranění této frakce

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové
komunikace i manipulační
zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

veškeré komunikace a zpevněné plochy vybavit zpevněnými příkopy nebo kanalizací;
vypouštění srážkových vod do toku řešit přes výústní objekty s možností osazení norné
stěny

•

na staveništi a v areálu úpravny kameniva nebudou skladovány PHM

•

součástí další projektové přípravy bude podrobný dendrologický průzkum spolu
s inventarizací kácených prvků dřevin rostoucích mimo les

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat vztah posuzovaného záměru k prvkům ÚSES
dle platného územního plánu; záměr nesmí být realizován v žádném z prvků existujícího
územního systému ekologické stability

•

vyloučit používání reflexních materiálů v exteriérech, navrhnout střízlivé barevné pojetí
areálu v kombinaci zelených, hnědých a okrových tónů

•

v případě realizace záměru odstranit objekt stávající třídící linky a její prostor ohumusovat
a ozelenit původními druhy rostlin

•

přístupovou cestu do prostoru lomové jámy řešit s oboustrannými ozeleněnými násypy,
resp. s výsadbou oboustranné stálezelené krycí zeleně tak, aby bylo zcela znemožněno
vizuální vnímání technologie z veřejně přístupné cesty procházející lomem

•

v případě rekonstrukce stávající provozní budovy plně respektovat požadavky
ochranného pásma nemovité kulturní památky hradu Rychmburk a městské památkové
zóny Předhradí; architektonický návrh bude vycházet z místní architektury s použitím
přírodě blízkých materiálů

•

součástí další projektové přípravy v rámci varianty 2 bude vypracování řezů terénem a
technologiemi v hlavních pohledových osách spojujících kulturní památky a možné
pohledové body pro potvrzení predikovaného nulového vizuálního vlivu technologie
v prostoru ochranného pásma; uvedený materiál bude sloužit k tomu, aby ve fázi
územního řízení mohlo dojít k projednání v předběžné otázce podle § 12 odst. 2 zákona o
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ochraně přírody a krajiny na úrovni orgánu ochrany přírody, za předpokladu zapracování
dalších konkrétních zásad projektu úpravny kameniva
•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace z prostoru úpravny včetně návrhu zařízení na
očistu vozidel

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

počáteční akustická situace v zájmovém území bude dokladována měřením, přičemž u
zvolených výpočtových bodů, které jsou situovány podél komunikací, doplnit měření
hluku taktéž o dopravně inženýrský průzkum pro následné vyhodnocení změn po
realizaci záměru v porovnání se stávajícím stavem; výběr měřících míst bude konzultován
s orgánem ochrany veřejného zdraví, měření počáteční akustické situace bude provedeno
i v rekreační oblasti Oborský Mlýn

•

podkladem pro ověření změn v imisní situaci frakce PM10 bude měření koncentrací PM10 u
nejbližších objektů obytné zástavby; měření bude realizováno v rámci zkušebního
provozu způsobem, kdy měřící zařízení bude umístěno s předstihem před zahájením
provozu tak, aby byly patrné případné změny v imisní situaci; místo měření a dobu měření
s předstihem konzultovat s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví (vzhledem
k hodnocení vlivů na veřejné zdraví) a ochrany ovzduší

Opatření pro fázi výstavby
•

do doby zahájení zemních prací bude zajištěn doplňující biologický průzkum z hlediska
jarního a časně letního aspektu s tím, že tento průzkum bude neprodleně předán AOPK
ČR, správa CHKO Železné hory a příslušnému orgánu ochrany přírody; ze strany
oznamovatele budou respektovány všechny případné návrhy opatření vyplývajících
z tohoto doprůzkumu pro minimalizaci negativních vlivů na zjištěné rostliny a živočichy

•

případné skrývky pro přípravu ploch úpravny kameniva realizovat nejdříve ke konci
vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů
ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v platném
znění, tj. zejména omezení hlučných prací během výstavby na dobu od 7 do 21 hod a
respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru úpravny a při převozu
materiálu z těžebny do úpravny musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude
je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude
prováděna pravidelně, vždy před zahájením pracovní směny; v mimo pracovní dobu
budou mechanismy odstaveny na zpevněné ploše, která bude vybavena odlučovačem
ropných látek

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení 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; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin;
zabránit uchycení a šíření
nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách
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Opatření pro fázi provozu
•

v rámci provozu bude respektováno rozhodnutí vodohospodářského orgánu ze dne
9.11.2004 pod č.j. OŽPZ/17009/04/VT; po dobu prvního roku provozu na rozdíl od
vodoprávního rozhodnutí provádět rozbor NL 4 x ročně; bude-li dokladováno plnění
stanoveného emisního limitu, dále pokračovat v souladu s platným vodoprávním
rozhodnutím

•

maximální skladovací množství mazacích tuků (v obchodních obalech) bude 200 kg, olejů
(v sudech) bude 600 l

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude
schválení provozní řád

•

provozní řád bude zahrnovat požadavky na způsob eliminace sekundární prašnosti jak co
do četnosti čištění zpevněných ploch a komunikací (se zohledněním ročního období), tak
co do způsobu tohoto čištění (zametání, kropení); součástí provozního řádu bude i
požadavek, že v případě nedostupnosti technologické vody na skrápění k omezení
prašnosti bude provoz úpravny zastaven

•

v rámci provozního řádu budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot
s cílem minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů

•

pro technologickou linku úpravny kameniva tvořenou primárním drtičem, sekundárním
drtičem provozní třídírny a vlastní třídírny bude vypracován provozní řád z hlediska
navrhovaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska
jejich utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu stavu a
upevnění klapek panelu regenerace, kontrolu opotřebení vyprazdňovacího zařízení a
kontrolu těsnosti filtru

•

součástí provozního řádu navrhovaných filtrů bude požadavek, aby v případě poruchy
jakéhokoliv filtru v rámci technologie odprášení bylo celé zařízení odstaveno

•

podmínkou zahájení zkušebního provozu musí být realizace navrhovaných tlumících
prvků u technologických celků úpravny

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby „Plán opatření pro případ havárie“, který bude
zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovače ropných
látek

•

veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám, budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních havarijních prostředků

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech nově budovaných
jímek, zejména pro skladování mazacích tuků a olejů

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke
schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií
v případě požáru

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u jednotlivých utlumených
technologických celků úpravny, jakož i dalších těžebních mechanismů, které budou
v rámci úpravny a manipulace s jednotlivými frakcemi používány

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro
ověření závěrů hlukové studie (a to včetně analýzy třetinooktávového spektra za účelem
vyloučení přítomnosti výrazných tónových složek a vyhodnocení případného podílu
nízkofrekvenčního hluku) a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit
pro ověřující měření shodný jako měřící místa pro měření počáteční akustické situace
v zájmovém území
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•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a zpevněných
ploch zajistit
především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického
posypu

•

během provozu úpravny kameniva bude prováděna pravidelná kontrola a údržba všech
vodohospodářských objektů

•

zajistit pravidelný monitoring ohrožených a cenných druhů živočichů; v případě zjištění
významných vlivů zajistit realizaci nápravných a kompenzačních opatření
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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