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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Chrtníky – zahloubení lomu
Kapacita (rozsah) záměru:
Předložená dokumentace počítá s aktuální a budoucí těžbou cca 25 000 m3 ročně z
lomu Kozí kopec a cca 26 000 m3 ročně z lomu Mariánka (dle odbytových
podmínek). Při průměrné objemové hmotnosti 2,9 t/m3 jde o celkovou roční těžbu
150 000 tun.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
KÚ:

Pardubický
Chrtníky, Choltice (část Ledec)
Chrtníky, Ledec

Obchodní firma oznamovatele:
EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice

IČ oznamovatele:
45 27 49 24
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice
Brožíkova 564
530 09 Pardubice
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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 Ing. Janem Blažkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
3591/576/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 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
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál je řešen
jednovariantně.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
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Jako přílohy jsou uvedeny:
H1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu z hlediska územně plánovací
dokumentace
H2 Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
H3: Rozptylová studie
H4: Hluková studie
H5: Biologické hodnocení
H6: Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
H7: Kopie vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti k oznámení
dokumentovaného záměru
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě bez podstatnějších připomínek. Z hlediska úplnosti dokumentace
posuzovaný materiál obsahuje všechny požadované informace pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Obsahová náplň je potom komentována v příslušných částech předkládaného
posudku. K přílohové části lze konstatovat několik připomínek.
Ø S výjimkou str.21 není v celé posuzované dokumentace podrobnější mapový
podklad týkající se posuzovaného záměru pro jeho konkrétnější dokladování,
jakož i mapový podklad z hlediska dokladování širších územních vztahů. Za
situaci širších územních vztahů rozhodně nelze považovat obrázek u kapitoly
B.I.3 na straně 19
Ø Posuzovaná dokumentace nepracuje s jednotným názvem záměru. V materiálu
se vyskytují následující názvy posuzovaného záměru: Lom Chrtníky (lomy
Mariánka a Kozí Kopec), zahloubení lomů, Zahloubení lomu Chrtníky, Chrtníky
– zahloubení lomu. Pro proces dalšího posuzování vlivů na životní prostředí je
používán dále název „Chrtníky – zahloubení lomu“.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Chrtníky – zahloubení lomu“ 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 za respektování
doporučení, formulovaných v návrhu stanoviska předkládaného posudku.
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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 „Chrtníky – zahloubení
lomu“.
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 kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení):
Ø 2.5. Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na
ploše do 150 ha
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 maximální roční těžbou
150 000 t/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Udávaná kapacita odpovídá zařazení záměru a ze strany zpracovatele posudku není
připomínek. Uvedená kapacita je chápána jako maximální a od ni se odvíjí maximální
možné vyvolané pohyby související s přepravou těženého materiálu. Uvedené
vyvolané přepravní kapacity jsou tudíž taktéž považovány jako limitní z hlediska
vyhodnocení hlukové a imisní zátěže a v tomto smyslu jsou také formulována
odpovídající doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Pardubickém kraji, v obcích
Chrtníky a Choltice, a v katastrálních územích Chrtníky a Ledec.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že rozšíření těžby nevyžaduje žádné nové komunikace
nebo jinou infrastrukturu.
Z dokumentace dále vyplývá, že z hlediska možných vlivů lze očekávat kumulativní
vlivy výhradně se stávající dopravou vedenou přes obec Chrtníky a méně přes
Choltice a Svojšice a doprovodným hlukem z dopravy. Jiné záměry, které by byly v
uvedených obcích provozovány nebo se připravovaly, nejsou zpracovateli
dokumentace ani oznamovateli známy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V zásadě lze konstatovat, že předpokládané možné synergické vlivy, které nastávají
v souvislosti s uvažovaným záměrem, jsou ve výše uvedené kapitole specifikovány.
Lze pouze připomenout, že se nejedná o novou aktivitu, ale o pokračování těžby.
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

Dokumentace konstatuje, že pokračováním těžby je pokrývána poptávka po
kvalitním drceném kamenivu v zájmové oblasti, prohloubením lomu dobývacího
prostoru dojde k hospodárnému využití nerostného bohatství.
Důvodem potřeby a umístění záměru a výběru navrhované varianty je existence
prozkoumaného a již dlouhodobě těženého ložiska stavebního kamene
s dostatečnými nedotěženými zásobami suroviny, dostupnost dopravních systémů a
pracovních sil v území, a v neposlední řadě možnost zvýšeného odbytu kameniva
pro stavby realizované v blízkém okolí.
Dokumentace konstatuje, že záměr se nenachází v žádné z exponovaných
specifických oblastí, v jeho okolí není provozována jiná obdobná těžba a záměr není
ani v kolizi s vodohospodářskými zájmy ani se zájmy ochrany přírody, a tak se jedná
o oblast s vyřešenými střety zájmů.
Z hlediska variant dokumentace konstatuje, že záměr je předkládán jednovariantně a
je veden hospodárným využitím nerostného bohatství ložiska. Postup těžby ložiska
je do značné míry určován a omezován definitivním uložením skrývkového materiálu
a výklizu.
Dokumentace dále konstatuje, že v krajní, velmi málo pravděpodobné, variantě
vyvezení cca 110 000 m3 skrývek mimo ložisko dojde k nárůstu přepravy suroviny z
lomu nad rámec běžné těžby, která činí až 51 000 m3 za rok. V každém případě by
dle dokumentace šlo o vyvezení max. 20 000 m3 ročně dle odbytových možností. V
případě relativně krátkého časového období expedice skrývek by došlo k časově
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přechodnému zvýšenému zatížení obyvatel (Chrtníky, Choltice nebo Svojšice dle
situování stavby) hlukem a emisemi.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předmětem záměru
je pokračování těžby v lomu Chrtníky navrhovaným
zahloubením těžby. Zdůvodnění vychází z existence ložiska a ze schváleného
výpočtu zásob. Z uvedeného důvodu je tedy dle názoru zpracovatele posudku
logické, že není smysluplné v rámci záměru se zabývat lokalizačními variantami.
Zpracovatelský tým posudku však konstatuje, že nastíněná možnost případného
vyvezení 100 000 m3 skrývek mimo ložisko a s tím související možnost navýšení
odbytu suroviny je podmínkami posudku vyloučena, protože vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na hlukovou a imisní situaci je provedeno pouze na roční objem
těžby 150 000 tun a s tím související vyvolanou dopravou představující 40 pohybů
TNA v denní době.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace uvádí, že v rámci přehodnocení zásob výhradního ložiska vedoucí k
prohloubení obou lomů byly nově bilancovány bloky 11 a 12 jako prozkoumané
bilanční volné zásoby, které zasahují do původního bloku 13 nebilančních vázaných
zásob pilíře centrální části ložiska mezi lomy Kozí kopec a Mariánka. Využití zásob
celého pilíře bloku 13 je vázáno ochranou potoka Struha, silnice, inženýrských sítí a
existencí technologické linky.
Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem etážovými jámovými lomy Kozí kopec (3
etáže) a Mariánka (4 etáže). Mocnost skrývek se pohybuje od 0 m do 9 m, výška
etáží 1 m až 25 m, sklon těžebních stěn je stanoven na 65° až 75°, sklon závěrných
svahů potom na 60° až 70°, generální svah na 50° až 55°.
Primárně je hornina rozpojována clonovými nebo plošnými odstřely odvrtáním vrtu
pro trhavinu, sekundární rozpojování je prováděno rozbíjecím kladivem nebo
trhacími pracemi malého rozsahu. Rozpojená surovina je nakládána hydraulickými
rypadly nebo nakladači a odvážena nákladními automobily do centrální části lomu k
technologické lince u silnice v lomu Kozí kopec. Nákladními auty je surovina
odvážena k násypce, následně je drcena čelisťovým drtičem. Podrcený materiál jde
pasovým transportérem na technologickou linku, kde jsou umístěna třídící síta a
drtiče pro požadované zdrobnění. Úpravárenský proces je suchý, bez propírání
drceného kameniva, z důvodů minimalizace prašnosti se používá zkrápění a mlžení.
Po roztřídění a sekundárním drcení kuželovými drtiči a opětném roztřídění jsou
jednotlivé frakce dopravovány pasovými dopravníky do expedičních zásobníků. Část
vyrobeného kameniva je deponována ve volných prostorách obou lomů. Nevhodné
materiály těžby (břidlice, kvarcity, hlíny) jsou zahrnuty ve skrývkách či výklizech.
Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd pro
nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a
pozemní komunikace, dále pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
Dle plánu rekultivace bude tvar vytěženého ložiska včetně závěrných svahů
proveden těžební činností. Generelní sklon závěrných svahů bude 50° až 55°, šířka
bermy max. 3 m. Tento generelní sklon zajišťuje bezpečné svahy lomu bez vzniku
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zátrhů nebo sesuvů. Sanační práce budou sestávat především z dodatečných úprav
a dolamování stěn podle požadavku k zajištění bezpečnosti a požadavku na budoucí
využití vytěženého prostoru. Řešení vychází ze snahy o vytvoření nového přírodně
hodnotného ekosystému.
Skrývkový a výklizový materiál bude rozprostřen tak, aby vytvořil rovnoměrnou
stabilizovanou plochu dna budoucí vodní plochy. Upravené plochy berem budou
ponechány volnému náletu. Východní strana lomu Kozí kopec, která je otevřená k
technologické lince bude po ukončení těžby sesvahována tak, aby umožňovala
pozvolný přístup k vodní hladině. V důsledku ukončení čerpání důlních vod dojde k
velmi pozvolnému (v řádu vyšších desítek let) zatápění lomu dešťovou, povrchovou
a podzemní vodou na předpokládanou konečnou úroveň erozní báze cca 260 m n.
m., danou úrovní potoka Struha v místě lomu. Vodní plocha bude obklopena kulisou
závěrných svahu, které budou postupně zarůstat náletovou zelení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technologie těžby dle zpracovatele posudku prezentuje základní technologické
kroky a lze ho pro potřeby procesu posuzování vlivů označit za akceptovatelný.
V rámci prezentovaného charakteru těžební činnosti jsou prezentovány provozní
kapacity, které jsou z hlediska předpokládané plochy skrývky převzaty do podmínek
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
K rekultivacím pokládá zpracovatelský tým posudku za potřebné konstatovat, že
popis v uvedené kapitole neobsahuje bližší informace o způsobech provádění
rekultivace, není dokladována žádná výkresová část týkající se popisované
rekultivace jakož i postup průběžného provádění rekultivace.
V této části dokumentace mohly být uvedeny taktéž údaje o provozní době lomu a
předpokládaném počtu zaměstnanců.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:

2010

ü termín dokončení: ukončení těžby se předpokládá při roční těžbě 150 000
tun kolem roku 2040; prohloubením lomu dojde k prodloužení doby těžby
ložiska cca o 11 let; oznamovatel bude respektovat požadavek, že platnost
rozhodnutí vydaných v následných správních řízeních a platnost stanoviska k
posuzování vlivu na životní prostředí bude omezena na dobu 20 let, a v tomto
časovém horizontu (pokud nebude těžba na ložisku do té doby ukončena)
zajistí nové posouzení vlivu na životní prostředí. Ukončení rekultivačních
prací se předpokládá do 2 let od ukončení těžby, s průběžně prováděnou
rekultivací podle postupu těžby v míře, v jaké to dispoziční řešení lomu
umožní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Termín rekultivace nebude
ukončen současně s ukončením těžby. Lze zdůraznit správnost konstatování
zpracovatelského týmu dokumentace ve vztahu k Informaci MŽP vydané dne 12.7.
2002 pod zn. 3264a/OPVŽP/02, které uvádí, že záměry těžby předkládané na více
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jak 20 let nelze dostatečně kvalitně z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotit
vzhledem ke skutečnosti, že nejsou jasné těžební technologie, dopravní záležitosti,
stav jednotlivých složek životního prostředí a priority jejich ochrany, posun
v legislativě ani koncepce státu z hlediska těžeb. Proto je doporučeno, aby doba, na
kterou je souhlasné stanovisko EIA vydáváno, nepřekračovala 20 let. V případě
pokračování těžby je nezbytné znovu celý záměr vyhodnotit v procesu EIA a upravit
či stanovit nové podmínky na základě posunu v legislativě a aktuální situace
v životním prostředí.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Pardubický
kraj a obce Chrtníky a Choltice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.
Výčet dotčeně územně samosprávných celků se odvíjí od situování posuzovaného
záměr a volba obce Chrtníky a městyse Choltice je korektní.

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

Dokumentace konstatuje, že změnu dobývacího prostoru a následující povolení
hornické činnosti ve změněném dobývacím prostoru vydává OBÚ Trutnov.
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 nad rámec informací uvedených
v posuzované dokumentaci.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že záměr pokračování těžby diabasu prohloubením lomu
Kozí kopec a Mariánka nepředstavuje žádné nároky na půdu. Těžba bude
pokračovat v dobývacím prostoru Chrtníky, skrývky a hlušina budou ukládány v
dobývacím prostoru nebo budou prodány a odvezeny na místa jejich dalšího využití.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou charakteristikou nelze vyslovit ze strany zpracovatelů posudku souhlas.
Se záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond. Ve vztahu k PUPFL již ve
vypořádání dokumentace v rámci provedeného zjišťovacího řízení na straně 11 je
uvedeno, že záměrem bude dotčen PUPFL (k. ú. Ledec, p. p.č. 249/1), nacházející
se v dobývacím prostoru. Jak uvádí dokumentace, pozemek bude nutno dle § 13
lesního zákona trvale odejmout z PUPFL. Ostatní PUPFL nejsou co do vzdálenosti k
prostoru plánované těžby dle dokumentace přímo zasaženy, je však uvedeno, že u
některých z nich je zasaženo 50 m široké ochranné pásmo lesa. Taktéž na stranách
39 a 40 dokumentace je řešen zásah do PUPFL. V žádné části posuzované
dokumentace není uveden plošný rozsah nutného záboru PUPFL, nejsou ani
specifikovány lesní pozemky v ochranném pásmu lesa, které budou záměrem
dotčeny. V tomto smyslu jsou v další části posudku formulována doporučení do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že nároky na vodu zůstávají v současném režimu - záměr
je pokračováním stávající těžby na ložisku a neklade nové nároky na zajištění pitné
vody. Provoz záměru bude zajištěn stávající obsluhou, z tohoto důvodu nedojde ke
změně stávající potřeby pitné vody.
Taktéž nároky na užitkovou vodu zůstávají nezměněny. Zásobování užitkovou
vodou je zajištěno z vlastní studny a odběrem povrchových důlních vod pro potřebu
lomu z přírodní jímky v lomu. Pro oba uvedené odběry jsou citována příslušná
rozhodnutí vodoprávního úřadu a současně jsou doloženy aktuální údaje o
skutečných nárocích na technologickou vodu z těchto dvou zdrojů, které jsou menší,
než je povolené odebírané množství.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace předkládá informace ve vztahu k nárokům na technologickou vodu a
ze strany zpracovatele posudku nejsou připomínky, neboť není předpoklad, že by
mělo dojít k podstatnějším změnám v nárocích na technologickou vodu. Podstatná je
však skutečnost, že v rámci předkládaného záměru nesmí dojít k vyšším odběrům
vody nad vodoprávním úřadem povolené objemy odběrů.
Metodicky by bylo vhodné prezentovat nároky na pitnou vodu, nejedná se však o
informaci, která by mohla podstatněji ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na
životní prostředí.
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B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace bilancuje nároky na elektrickou energii, zemní plyn, trhaviny, pohonné
hmoty a provozní náplně.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Není předpoklad podstatnější změn v nárocích na prezentované surovinové a
energetické zdroje. Vzhledem k vyloučení potenciálních rizik mohla dokumentace
alespoň v této kapitole (protože tomu tak není v popisu technologie) stručně popsat
způsob skladování zejména látek škodlivých vodám.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že uvažovaný záměr je pokračováním dlouholeté těžební
činnosti. Nároky na dopravní infrastrukturu jsou bilancovány z předpokládané roční
těžby, přepravní kapacity používaných nákladních automobilů a fondu provozní
doby. Z těchto předpokladů potom vyplývají nároky na 40 pohybů TNA v denní době.
Dále je předpokládáno se 40 pohyby osobních automobilů.
Uvažovaný záměr nepředpokládá užívání nových přepravních tras nebo budování
nových komunikací mimo ložisko lomu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku formuluje pro další přípravu záměru požadavek v tom smyslu,
že roční objem těžby bude zásadně limitován uváděnými 40 pohyby TNA, protože
tento vstup je jedním ze vstupů pro rozptylovou studii a zejména jedním
z významných vstupů pro hlukovou studii.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že mezi rozhodující zdroje znečišťování ovzduší patří:
ü bodové zdroje – linka úpravy kameniva, složená z:
§
§
§
§
§

primárního čelisťového drtiče
sekundárního kuželového drtiče
pásových dopravníků a přesypů
třídícího síta
výsypky, deponie

ü liniové zdroje znečišťování ovzduší
ü plošné zdroje znečišťování ovzduší
Pro uvažované zdroje jsou v rozptylové studii uvedeny vstupní údaje pro výpočet.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Lze pouze upozornit, že z hlediska emisí tuhých znečišťujících látek je rozptylová
studie počítána na aktuální a výhledovou kapacitu výroby kameniva ve výši 150 000
tun ročně. Není zohledněna emise související se skrývkovými pracemi.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že odvádění splaškových vod ze sociálních zařízení
zůstane na úrovni současného stavu, to je po předčištění na BČOV SRB 20 budou
tak jako dosud vypouštěny do potoka Struha.
Dále dokumentace uvádí, že pro vypouštění důlních vod z lomu Chrtníky vydal
referát životního prostředí Okresního úřadu v Pardubicích pod č.j. 161/97/SI/vod
specifikované podmínky k vypouštění důlních vod s tím, že toto rozhodnutí je platné
do 31.12.2020.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z dokumentace je patrný způsob nakládání s důlními vodami jakož i jakostní
parametry
vypouštěné důlní vody. U navrhovaného záměru není doložen
předpoklad změny objemu vypouštěných důlních vod kolem v m3/rok. Není ani
uveden povolený objem vypouštěných důlních vod.
B.III.3 Odpady

Dokumentace uvádí produkci možných druhů odpadů vznikající v průběhu
pokračování těžby. Lze vyvodit, že předkládaným záměrem nedojde k významnější
kvantitativní, respektive kvalitativní změně v produkci odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovanou kapitolu lze v zásadě akceptovat, protože její vypovídací schopnost
nemůže v zásadě nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pokračování těžby, není jasné, proč
zpracovatelé dokumentace nevyužili evidence odpadů, kterou provozovatel musí mít
k dispozici. Metodicky mohl být uveden souhlas provozovatele k nakládání
s nebezpečným odpadem. Není patrné, proč se v tabulce na stranách 32 a 33
některé odpady podle kódu opakují, avšak v některých případech s jinými názvy
druhu odpadu.
Lze konstatovat, že nebyla reflektována připomínka odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k oznámení v rámci probíhajícího
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že v rámci posuzovaného záměru je uvažováno
s provozem technologických zdrojů hluku a hluku souvisejícího s vnější obslužnou
automobilovou dopravou. Jiné výstupy do prostředí (ionizující nebo neionizující
záření, zápach) nejsou dle dokumentace u předloženého záměru očekávány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska specifikace zdrojů hluku bez podstatnějších připomínek. Doporučení pro
další projektovou přípravu záměru jsou formulována v další části předkládaného
posudku.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace konstatuje, že jiné výstupy než v dokumentaci popsané nejsou
očekávány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku bez komentáře.
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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:
ü Územní systémy ekologické stability
ü Zvláště chráněná území
ü Území přírodních parků
ü Významné krajinné prvky a památné stromy
ü Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
ü Území historického, kulturního nebo archeologického významu
ü Území hustě zalidněná
ü Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení včetně starých zátěží
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik záměru v zásadě
bez podstatnějších připomínek.
Lze pouze připomenout, že v této kapitole v bodě C.I.4 .je řešena problematika
pozemku v kategorii PUPFL na p.č. 249/1, přičemž v příslušné části dokumentace
týkající se údajů o vstupech je uvedeno, že se záměrem není spojen žádný nárok na
trvalý respektive dočasný zábor půd.
Dále není zcela jasné, proč v kapitole C.I.8., která se týká území zatěžovaných nad
míru únosného zatížení, je uvedeno, že tímto zatížením je právě těžba
v kamenolomu Chrtníky.
Zpracovatel posudku soudí, že pokud by bylo prokázáno, že záměr překračuje
únosné zatížení území, potom by v daném území nemohl být realizován. Takovéto
skutečnosti však dokumentace nesignalizuje.
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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 nejbližší stanice AIM
sledující pozadí imisní zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice charakteristiky klimatu není ze strany zpracovatele posudku
připomínek. Údaje o větrné růžici a pozaďovém imisním zatížením lze považovat za
nadbytečné, protože pouze doslovně opakují informace z rozptylové studie.
C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplývá, že zájmové území je odvodňováno potokem Struha, který
protéká dobývacím prostorem lomu Chrtníky od jihu k severu. Poblíž jižního okraje
lomu se nachází soutok potoku Struha s Mlýnským potokem, který je jeho
levostranným přítokem. Hydrograficky náleží posuzovaná oblast do povodí potoka
Struha (číslo hydrologického pořadí 1-03-04-048, 049, 050).
Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí dvou hydrogeologických
rajonů:
Ø rajon 4310 Chrudimská křída
Ø rajon 6532 Krystalinikum Železných hor
které jsou odpovídajícím způsobem popsány v příslušné kapitole posuzované
dokumentace.
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. Vzhledem k popisovanému způsobu nakládání se vznikajícími
odpadními vodami mohla být ze strany zpracovatelů dokumentace věnována větší
pozornost kvalitativním a kvantitativním parametrům recipientu, do kterého jsou vody
z lomu odváděny.
C.2.3. Půda

Území náleží dle dokumentace do oblasti hnědozemí. Hlavním půdotvorným
procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzovaná o jílovité
součástky, jež jsou vymývány do hlubších půdních horizontů. Dokumentace
konstatuje, že realizací záměru nedojde k žádným záborům ZPF.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem ke skutečnosti, že s posuzovaným záměrem nesouvisí žádný dočasný
respektive trvalý zábor ZPF, lze s obsahovou náplní této kapitoly vyslovit souhlas.
Problematika záborů PUPFL je komentována v jiné části předkládaného posudku.
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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.
Z dokumentace je patrné, že kamenolom Chrtníky je založen ve vrcholové části
terénu, který je tvořen morfologickým valem, protaženým ve směru SZ – JV. Val je
budován paleozoickými křemenci a sericiticko-chloritickými jílovitými břidlicemi, do
kterých intrudovaly vulkanity diabasového složení. Napříč diabasovým tělesem
protéká potok Struha, jehož erozní údolí je důsledkem erozní činnosti a
pravděpodobně strukturně tektonické stavby území (příčná zlomová linie).
Na paleozoické podloží transgresně nasedá komplex svrchnokřídových sedimentů,
zastoupených cenomanskými pískovci (výchozy vymapovány severně od lomu) a
dále sedimenty spodního a středního turonu. Jedná se o horninový komplex tvořený
především slínovci a prachovci dosahující mocnosti až 120 m. V lomu je vyvinuta tzv.
příbojová facie turonsko – cenomanského stáří ve vývoji konglomerátu, biosparitu až
detritických vápenců.
Mocnost křídových sedimentů v obci Chrtníky lze odhadovat na 10 m – 30 m.
Mocnost kvartetních sedimentů se pohybuje u náplavových štěrkopískových
akumulací v intervalu 2 m – 3 m, u svahových hlín a spraší nepřevyšuje 5 m.
Kvartérní pokryv zájmového území tvoří spraše a sprašové hlíny, v blízkosti
povrchových toků se vyskytují fluviální sedimenty (štěrky, štěrkopísky). V oblasti
výchozu paleozoických intrusiv je pokryv tvořen hlinito-kamenitým eluviem, v oblasti
výchozu cenomanských sedimentu hrubozrnnými písky a sutěmi. Pokryv turonských
sedimentů tvoří jílovité hlíny až jíly při bázi se skeletem podložních hornin. Mocnost
pokryvných útvarů se pohybuje v rozmezí 1m – 8 m.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál
obsahuje z hlediska potřeby posuzování vlivů všechny podstatné informace. Ze
strany zpracovatele posudku není k popisu této složky životního prostředí
připomínek.
C.2.5. Fauna a flora

Popisná část dokumentace v kapitole flora a fauna popisuje biogeografickou
specifikaci zájmového území.
Dokumentace podává poměrně podrobný přehled o floristických a faunistických
poměrech na základě botanického a zoologického průzkumu, který byl proveden
v jarním aspektu roku 2009. Tento přehled vychází z biologického hodnocení, které
je samostatnou přílohou dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Uvedenou floristickou charakteristiku lze pokládat za komplexní, s dostatečnou
vypovídací schopností pro hodnocení vlivů na floru, bez zásadních připomínek.
Chybí charakteristika mimolesních porostů dřevin.
Pro popisy fauny lze konstatovat snahu autorů po komplexním zjištění stavu bioty
z hlediska obratlovců, absenci podrobnějšího entomologického průzkumu lze
pokládat za určité metodické pochybení, zejména ve vazbě na druhy, vázané na
biotopy vodních ploch.
Provedený biologický průzkum je možno pokládat za objektivní vklad do diskuse
ohledně vlivů na floru a faunu, text příslušné kapitoly ani biologického hodnocení
však není doložen plochami jednotlivých hodnocených segmentů jak pro zoologický,
tak pro botanický průzkum a fotodokumentací lokality (případně jednotlivých
stanovišť nebo konkrétně i druhů) s výjimkou dvou obecných fotek na lom Mariánka
a lom Kozí kopec.
Není patrný důvod, proč dokumentace v kapitole C.II.4.1 a C.II.4.2 pouze doslovně
opakuje zcela stejné pasáže z biologického hodnocení.
Problematikou ekosystémů se dokumentace nezabývá vůbec, což zřejmě souvisí
s názorem zpracovatelů dokumentace, že ekosystémy záměrem nebudou dotčeny.
Náplň této kapitoly by se měla soustředit na současný stav ekotopů, biotopů,
přítomných organismů a ekologických vztahů mezi nimi. Logika této kapitoly v rámci
dokumentace by měla předpokládat shrnutí, zda budou či nebudou dotčeny
významné či zvláště hodnotné ekosystémy či společenstva organismů (biocenózy).
C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz

Dokumentace seznamuje se situací ohledně vymezení prvků ÚSES. Je
konstatováno, že zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území
ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů. Je konstatováno, že registrovaný významný krajinný
prvek se na lokalitě nevyskytuje. Je proveden základní popis lesních porostů jako
významného krajinného prvku ze zákona.
Dokumentace v popisné části komentuje vztah k územím soustavy Natura 2000 v ČR
s tím, že řešené území není zahrnuto do soustavy lokalit Natura 2000 ani se v jeho
blízkosti žádná taková lokalita nenachází.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis prvků ÚSES lze považovat za korektní.
K popisu VKP bez zásadních připomínek, mohl být zmíněn i tok Struha jako VKP ze
zákona vzhledem k tomu, že do tohoto toku jsou vypouštěny jak vyčištěné splaškové
vody, tak dochází i k intervalovému vypouštění důlních vod.
Údaje ohledně vztahu k vyhlášeným ZCHÚ i k prezentaci vztahu k přírodním parkům
lze pokládat za korektní.
K popisu krajiny a parametrů krajinného rázu lze konstatovat, že text dokumentace
se touto problematikou v popisné části zabývá v akceptovatelné podobě vzhledem
k charakteru záměru.
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C.2.7. Ostatní charakteristiky životního prostředí

Dokumentace popisuje základní charakteristiky osídlení území. Z hlediska hmotného
majetku a kulturních památek jsou v dokumentaci uváděny základní potřebné
informace.
Dále dokumentace konstatuje, že zahloubení lomu Kozí kopec a Mariánka se přímo
nedotýká žádného objektu chráněného podle zvláštních předpisů. Po skončení těžby
územní plán předpokládá možnost využití objektu lomu pro všeobecně prospěšnou
činnost.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole obsahuje z hlediska charakteru hodnocené kapitoly
veškeré náležitosti a obsahově k ní není připomínek.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje ve vztahu k této kapitole následující nejpodstatnější
parametry životního prostředí:
Ø kvalita životního prostředí na lokální úrovni
lesnickému využití

odpovídá jeho zemědělskému a

Ø významným prvkem kvality životního prostředí je přírodní rezervace Choltická
obora, zařazená mezi evropsky významné lokality; je uvedeno, že těžba
diabasu v lomu Chrtníky v blízkosti přírodní rezervace Choltická obora probíhá
již několik desetiletí, zahloubením lomu Kozí kopec o konečných 15 m na úroveň
235 m n. m. nedojde k jejímu významnějšímu ovlivnění
Ø těžba diabasu a výroba drceného kameniva je v dané oblasti ojedinělá a již řadu
desetiletí zavedená - prohloubením dojde k maximálně hospodárnému využití
nerostného bohatství při současném prodloužení doby těžby ložiska přibližně o
11 let
Ø zatížení obyvatelstva imisemi z těžby, úpravy a přepravy kamene je mnoha
technickými způsoby minimalizováno; pro vyloučení nežádoucích seismických
účinků trhacích prací jsou jednotlivé nálože clonových odstřelů dimenzovány v
souladu s výsledky nejnovějších seismických měření, u clonových odstřelů byly
limitovány maximální použitelné nálože pro jeden časový stupeň
Ø zahloubením lomu o konečných 15 m na úroveň 235 m n. m. dojde k únosnému
ovlivnění podzemních vod, a k únosnému ovlivnění průtočného množství potoka
Struha
Ø prohloubením lomu Kozí kopec a Mariánka a změnou charakteru závěrných
svahů provedením jejich sanace a rekultivace dojde k únosné likvidaci biotopu
dna, svahu a berem lomu
Ø ukončením těžby dojde k významnému posílení lokálního systému ekologické
stability zájmového území
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
Záměr nepředstavuje žádné významnější navýšení vstupů do životního prostředí ve
srovnání se současným stavem. Důsledkem je pokračování těžby na stávající úrovni
a tím prodloužení těžebních aktivit na lokalitě o cca 11 let.
Z hlediska únosnosti životního prostředí lze konstatovat, že vlivy v hodnocených
složkách a charakteristikách životního prostředí jsou hodnoceny jako akceptovatelné,
nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Záměr nevyvolá překročení únosné zátěže území, ani významné trvalé změny
v dílčích charakteristikách dotčeného území. Lze však vyslovit závěr, že se záměrem
jsou spojené vlivy na přírodní složky ekosystémů, které lze označit za významné,
pouze částečně kompenzovatelné. V tomto smyslu jsou v další části posudku
formulována odpovídající doporučení.
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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 zahlubování ložiska a prodloužení jeho těžby mají vliv
na prodloužení doby působení hluku a znečištění ovzduší o cca 11 let. Dále je
uvedeno, že hluk a emise z lomu budou více tlumeny, neboť těžební činnost se bude
odehrávat až o 15 m hlouběji.
Dokumentace dále konstatuje, že hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
provedla specializovaná studie zpracovaná osobou autorizovanou pro hodnocení
zdravotních rizik, prezentovaná jako textová příloha dokumentace. Dále
dokumentace odkazuje na závěry rozptylové a hlukové studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Formální pojetí této kapitoly považuje zpracovatelský tým posudku metodicky za ne
příliš zdařilý. Smyslem této kapitoly není prezentování závěrů hlukové studie a
rozptylové studie, ale vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na obyvatelstvo a
veřejné zdraví na základě závěrů zpracovaného Hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Takovéto vyhodnocení však v posuzované dokumentaci chybí.
Současně lze upozornit, že závěry studie vlivů na veřejné zdraví vychází z podkladů
hlukové a rozptylové studie, které jsou založeny na konkrétních vstupech. Přitom
dokumentace připouští, že není vyloučena změna těchto vstupů, například variantní
možností vyvezení 110 000 m3 skrývek mimo ložisko.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti považuje zpracovatelský tým posudku za
vhodné, aby v návrhu stanoviska příslušnému úřadu byla formulována následující
doporučení:
• maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 150 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu (06.00- 14.00 hod.), pouze v pracovní dny (v sobotu a v neděli
se těžba nepovoluje)
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 40
pohyby nákladních automobilů
v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat dotčeným
obcím a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o počtech
příjezdů těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola počtu
příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny v souladu se zpracovanou
hlukovou a rozptylovou studií
• součástí projektové přípravy bude zpracování plánu monitoringu nepříznivých dopadů
provozu lomu, který by zahrnoval měření hluku (včetně vysokoenergetického impulsního
hluku při odstřelech) a měření účinnosti technických protiprašných opatření u
technologické linky; výsledky monitoringu každoročně vyhodnocovat a v případě potřeby
provést patřičná opatření
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace v této kapitole přebírá tabulku rozptylové studie, která vyhodnocuje
příspěvky k imisní zátěži bez uvažované těžby a dále v případě realizace záměru
v zadaných emisních charakteristikách. Dále jsou uvedeny závěry studie vlivů na
veřejné zdraví ve vztahu k působení imisí.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci ve vztahu ke
zpracované rozptylové studii není ze strany zpracovatele posudku podstatných
připomínek. Lze předpokládat, že rozhodující vliv na imisní situaci zájmového území
může mít sekundární prašnost a běžná činnost v lomu.
Není patrné, proč dokumentace v této kapitole neuvedla závěry rozptylové studie,
které k této kapitole jednoznačně patří a proč na základě těchto závěrů nebylo
provedeno vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší. Závěry studie vlivů
na veřejné zdraví do této kapitoly nepatří.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatel posudku následující
opatření:
• z hlediska omezování zejména sekundárních emisí
následující povinnosti:
Ø
Ø
Ø

bude provozní řád zahrnovat

potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem zvýšené
sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při nepříznivých klimatických
podmínkách
v provozním řádu bude specifikována četnost čištění komunikací v obytné zástavbě
provozní řád bude zahrnovat povinnost provádění záznamů, a to jakým způsobem, kdy a kým opatření pro
omezení sekundární prašnosti byla provedena

• 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
• v rámci provozního řádu bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti
úsypům; nebude-li toto zabezpečení prokázáno, nebude umožněno, aby nákladní
automobil mohl opustit místo nakládky na veřejné komunikace
• v rámci provozního řádu bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před
výjezdem z areálu lomu
• v rámci provozního řádu důsledně zajistit zamezení zbytečným přejezdům těžebních
mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek
• v rámci provozu udržovat všechna zařízení technologické linky na snižování prašnosti
(zkrápění, zakrytování, odsávání, filtrace, automatický pásový dopravník) v činnosti a
v řádném funkčním stavu; provádět pravidelné čištění technologické linky od usazenin
prachu
• pro technologickou linku úpravny bude vypracován aktualizovaný provozní řád z hlediska
používaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska jejich
utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu opotřebení
vyprazdňovacího zařízení a kontrolu těsnosti filtru
• součástí provozního řádu u používaných filtrů bude požadavek, aby v případě poruchy
jakéhokoliv filtru v rámci technologie odprášení bylo celé zařízení odstaveno

23

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Chrtníky – zahloubení lomu

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace v této kapitole sumarizuje zdroje hluku uvažované ve výpočtu jak
v prostoru lomu, tak na veřejných komunikacích. Dále jsou doloženy výsledky
výpočtů u zvolených výpočtových bodů ve vztahu k přepravním kapacitám
souvisejícím s posuzovaným záměrem. Je uvedeno, že v akustické studii je
uvažované dopravní zatížení počítáno na 150 000 t/r vyrobeného kameniva.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Ze zpracované hlukové studie není jednoznačně zřejmé umístění některých
uvažovaných zdrojů hluku (nákladní automobily v prostoru lomu nejsou v grafické
podobě deklarovány jako liniový zdroj). Přehled významných zdrojů hluku uvedených
na str. 8 hlukové studie (zdroje 1 až 12) nekoresponduje s celkovou specifikací
zdrojů hluku uvedených na str. 3 a 4 této studie, není jednoznačně patrné nasazení
jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku.
Na základě uvedených skutečností jsou v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
formulována následující doporučení:
•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

v rámci další přípravy záměru v souvislosti se zahloubením lomu aktualizovat projekt
seismických měření; případné rozšíření měřících míst konzultovat s dotčenými obcemi
dle zkušeností majitelů nemovitostí

•

doložit orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku ze všech bodových, plošných a
liniových zdrojů hluku v celém areálu lomu; dále bude doloženo měření hluku na veřejné
komunikaci včetně dopravně inženýrského průzkumu pro ověření závěrů hlukové studie
ve vztahu k dopravě na veřejných komunikacích a podílu dopravní zátěže provozovatele
lomu; výběr měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

•

minimalizovat následky otřesů a chvění při odstřelech tak, aby nedocházelo ke vzniku
trhlin objektů případně k sesuvům půdy

•

pro minimalizaci vlivů na faktor pohody obyvatelstva dotčených obcí v rámci provozního
řádu upravit způsob varování obyvatel před zahájením jednotlivých odstřelů

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody
dokumentace specifikuje následující skutečnosti:
Ø dešťové srážky vypadlé na plochu povrchu obou jámových lomu spolu s výtoky
podzemních vod ze svahu jámových lomu Kozí kopec a Mariánka stékají na dno
jámových lomu odkud jsou z akumulačních jímek přečerpávány do akumulační
nádrže, kde dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek a dále k sorbci ropných
látek v odlučovači ropných látek. Z odlučovače ropných látek odtékají důlní vody
přes přepouštěcí šachtu potrubím gravitačně do potoka Struha na severním
okraji lomu
Ø dokumentace uvádí, že vliv lomu Chrtníky na kvalitu povrchových vod potoka
Struha je sledována od roku 2000 v sběrných jímkách lomu Kozí kopec a
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Mariánka, na výtoku z odlučovače ropných látek a v potoku Struha ve dvou
profilech P-1 a P-2; vliv na průtočné množství povrchových toků je sledován na
profilech 1, 1A1, 1A2, 2, 3 – profily jsou dokladovány mapovým podkladem
Ø dokumentace konstatuje na základě vyhodnocení monitorovacích vrtů, že
v důsledku dosavadní těžební činnosti nedochází k výraznějšímu znečišťování
vodního toku ani nedochází ke ztrátě vody
Ø dokumentace dále konstatuje, že ve vztahu k vlivům na kvalitu podzemních vod
nebyl vzorkovacími pracemi zjištěn vliv lomu na kvalitu podzemních vod
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že vypovídací schopnost kapitoly vlivů na vodu
se především týká vyhodnocení stávajícího provozu lomu ve vztahu ke kvalitativnímu
a kvantitativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. Ve větším detailu však
není provedeno vyhodnocení předkládaného záměru, spočívajícího v prohlubování
lomu, z hlediska řešení skutečnosti, kterou dokumentace uvádí již na straně 31, a to
že vlivem zahlubování lomu z kóty současné báze lomu 250 m n.m na 235 m n.m.
dojde k nárůstu jímaných důlních vod, vyplývající z velmi nízké puklinové
propustnosti diabasu, která obecně s hloubkou klesá. Dále dokumentace uvádí, že
při prohlubování lomu z kóty 250 m n.m. na kótu 235 m n.m. dojde k přiblížení
východní paty lomu Mariánka ke korytu potoka Struha na vzdálenost cca 35 m od
horního okraje nově zahlubované konečné etáže, čímž může dojít ke zvýšení
průsaků potoční vody do lomu. Obdobně dokumentace v této pasáži nijak podrobněji
nevyhodnocuje, jak se může projevit zahloubení lomu ve vztahu k režimu
podzemních vod a případnému ovlivnění blízkých individuálních zdrojů vody (s
výjimkou konstatování, že k poklesu podzemní vody u domovních studní nedojde).
Přitom však v doporučeních dokumentace jsou ve vztahu k ochraně povrchových a
podzemních vod formulována různá doporučení, spočívající i například v návrhu
doplnění systému monitorovacích vrtů, aniž by důvody těchto opatření byly
podrobněji objasněny v příslušné části dokumentace hodnotící velikost a významnost
vlivů na vodu.
Dále v kapitole hodnotící vlivy na vodu není žádná informace o skutečnosti uváděné
v kapitole D.IV.1 týkající se problematiky likvidace podzemního úložiště nafty lomu
Chrtníky, ani není blíže popsán způsob tankování rypadel prováděného pomocí
mobilní nádrže.
Dle zpracovatele posudku jsou pro minimalizaci rizik ve vztahu k ohrožení jakosti
povrchových a podzemních vod navrhována následující opatření:
• v rámci
další přípravy záměru vypracovat v dostatečném předstihu doplňkový
hydrogeologický průzkum, který bude především řešit:
§ návrh monitoringu hladiny podzemních vod v individuálních zdrojích vody
v nejbližších dotčených obcích včetně upřesnění četnosti tohoto monitoringu; tento
návrh bude s dotčenými obcemi konzultován na základě provedeného
hydrogeologického průzkumu
§ upřesnění
četnosti provádění hydrometrických měření průtočného množství u
vodních toků Struha a Mlýnská Struha v zavedených profilech 1, 2, 3, 1A1 a 1A2
§ upřesnění rozsahu návrhu nových monitorovacích vrtů jak ve vztahu k potenciálně
dotčeným obcím, tak ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Choltická obora
• provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s navrhovaným záměrem
aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se
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zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; plán opatření bude zahrnovat jak
problematiku tankování těžební techniky na vodohospodářsky zabezpečené ploše, tak i
provoz nadzemní dvouplášťové nádrže PHM
• v rámci pokračování těžby bude pokračováno ve vzorkování vypouštěných vod na ropné
uhlovodíky (C10 – C40)
• provádět pravidelnou revizi technického stavu usazovací nádrže včetně pravidelné výměny
sorbentu v odlučovači ropných látek
• v rámci likvidace podzemního úložiště nafty lomu Chrtníky bude provedeno průzkumné
vzorkování zemin na dně jámy jakož i kontrolní vzorkování podzemních vod; rozsah a
způsob vzorkování zemin a podzemních vod bude konzultován s příslušným
vodohospodářským orgánem
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu 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 případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• 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.
• mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou
• v rámci další projektové přípravy podrobněji dokladovat způsob zásobování těžebních
mechanismů; tankování veškeré těžební techniky bude prováděno výhradně na
vodohospodářsky vybavených plochách
• veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám (včetně míst tankování
těžební techniky), budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních havarijních
prostředků

D.I.5 Vlivy na půdu

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru nemůže mít na půdu žádný vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze se ztotožnit se závěry dokumentace z hlediska vyhodnocení významnosti vlivů
na ZPF.
Tato skutečnost však zjevně neplatí ve vztahu k nárokům na PUPFL, protože z textu
jiných částí dokumentace vyplývá i nárok na PUPFL (k. ú. Ledec, p. p.č. 249/1),
nacházející se v dobývacím prostoru.
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že z posuzované dokumentace není patrné,
kde je záměr realizován v ochranném pásmu pozemků určených pro plnění funkcí
lesa. Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah trvalého záboru PUPFL, jakož i
zásahy do ochranných pásem pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další
projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a
respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v rámci předkládaného záměru nebudou mimo tento dobývací prostor umísťovány
skládky a meziskládky stavebního materiálu nebo vytěžených surovin, ani stavební dvory
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nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být
poškozovány od těžebních mechanizmů

Vlivy v důsledku ukládání odpadů v této kapitole nejsou řešeny, protože z údajů o
výstupech je patrný stávající systém nakládání se vznikajícími odpady, který by se
neměl v rámci posuzovaného záměru měnit.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k hospodárnějšímu využití
nerostného bohatství bez nároku na rozšiřování lomu a záboru půdy. Koncipovaný
plán otvírky, přípravy a dobývání řeší vytěžení všech ložiskových zásob
prohloubením obou lomů na bázi bloku zásob ložiska (nové prozkoumané bilanční
volné zásoby bloku 9PB, 10 PB, 11PB a 12 PB) z úrovně současné těžební báze
lomu 250 m n. m. na konečnou bázi lomu 235 m n. m. (nejnižší 4. etáž lomu Kozí
kopec, a nejnižší 5. etáž lomu Mariánka) s ohledem na bezpečnou konstrukci
závěrných svahů.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z v dokumentaci uvedených podkladů lze vyvodit závěr, že samotná technologie
těžby nebude vyvolávat významné vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
oproti stávajícímu stavu. Se závěry dokumentace týkající se uvedeného bodu lze
vyslovit souhlas s výjimkou problematiky záboru PUPFL, který je komentován
v příslušné pasáži předkládaného posudku.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace deklaruje, že předpokládané přímé i nepřímé vlivy dle biologického
hodnocení lokality budou vyplývat jednak z vlastní těžební činnosti (dobývání
kamene, jeho nakládka a doprava) a jednak z realizace sanačních a rekultivačních
prací.
Jako přímé vlivy lze označit činnosti nebo zásahy do území, jejichž důsledkem
budou přímo ovlivněny jednotlivé druhy rostlin a živočichů. Jako přímé vlivy jsou
specifikovány následující:
ü Likvidace biotopu
Prohlubováním nejnižších etáží dojde k zániku mělkých tůní (jezírek), které se na
dně lomu v současné době přechodně vyskytují a které slouží jako rozmnožiště
nepočetné populace obojživelníků. Dle vyjádření těžební organizace k tomuto jevu
docházelo v minulosti obnovením těžby po jejím letitém přerušení, v současné době
k tomu téměř nedochází a rovněž otvírkou nových etáží při zahlubování lomu
nebude prakticky docházet. V současném stavu je lom roztěžen na celé své ploše,
není zde proto prostor pro vznik biotopu, které by následnou těžbou byly opět
ničeny. Dalším typem likvidace biotopu bude změna charakteru závěrných svahu
provedením sanace svahu a následnou rekultivací berem.
ü Rušení v období hnízdění či rozmnožování
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k časovému období, po které je lom trvale v
provozu, je pravděpodobné, že došlo k adaptaci všech dnes se vyskytujících druhů
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živočichů i jejich lokálních populací; změna nebude představovat zvýšení intenzity
prací v obou lomech.

ü Usmrcování živočichů v období migrace
Vzhledem k pravděpodobnému rozmnožování několika druhu obojživelníků v tůních
na dně lomu a vzhledem k charakteru provozu lomu (pohyb těžké techniky) může
docházet k usmrcování jedinců obojživelníku. Tento negativní vliv souvisí nejenom
s plánovaným prohloubením lomu, ale také s již probíhajícími těžebními pracemi.
Jako nepřímé vlivy jsou označena rizika, která mohou zprostředkovaně způsobit
negativní změny v populacích vyskytujících se rostlin a živočichů. Jako hlavní
nepřímé vlivy v souvislosti s navrhovanou změnou využití území je označena změna
hydrologických poměrů v navazujících lokalitách. Vzhledem k doposud provedeným
průzkumům a monitorování hydrogeologických vztahů širšího území se negativní
vlivy nepředpokládají.
S ohledem na popsané souvislosti je možné dle dokumentace jednotlivé vlivy
hodnotit následujícím způsobem:
ü
ü
ü

Likvidace biotopu – středně silný negativní vliv
Rušení živočichů v období rozmnožování – zanedbatelný negativní vliv
Usmrcování živočichů v období migrace – středně silný negativní vliv

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S většinou prezentovaných vývodů a závěrů lze v zásadě souhlasit. Je patrné, že
velikost vlivu záměru ve vztahu k přírodním složkám ekosystémů lze označit za velké
a významné. Současně je však třeba brát v úvahu, že hodnocené biotopy jsou právě
důsledkem probíhající těžby, takže lze souhlasit s názorem, že tyto vlivy lze
kompenzovat alespoň částečně doporučeními, která jsou v dokumentaci uvedena.
Názorem zpracovatelů posudku je, že součástí dokumentace mohl být podrobnější
popis navrhované rekultivace. Informace prezentované v dokumentaci lze označit ze
velmi obecné a nekonkrétní.
Proto pro další přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
K rekultivacím pokládá zpracovatelský tým posudku za potřebné konstatovat, že
popis v uvedené kapitole neobsahuje bližší informace o způsobech provádění
rekultivace, není dokladována žádná výkresová část týkající se popisované
rekultivace jakož i postup průběžného provádění rekultivace.
•

součástí další přípravy záměru bude doložení podrobnějšího projektu rekultivace, návrhu
postupu průběžné rekultivace včetně výkresové dokumentace projektové rekultivace

•

v rámci rekultivačních a sanačních prací budou ponechány závěrné svahy osídlené
vegetaci v nezměněném stavu

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat několik stabilních tůní mimo
aktivní dobývací prostor, které budou sloužit jako náhradní biotop pro obojživelníky
s tím, že tyto lokality budou situovány s ohledem na migrační trasy obojživelníků; návrh
lokalizace náhradních biotopů konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat na místech migračních tras
zábrany které svedou obojživelníky do nově vybudovaných biotopů (tůní), čímž dojde
k zamezení střetů obojživelníků s vozidly
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•

v rámci sanace dobývacího prostoru a v rámci následné rekultivace budou ponechána
místa s neupravenými a nezarostlými skalními stěnami, které mohou potenciálně sloužit
jako hnízdiště výra velkého jakož i pro další živočichy, které jsou na tento biotop vázáni

•

před vlastní realizací záměru prověřit dotčená stanoviště s výskytem zjištěných druhů
obojživelníků; v případě pozitivního monitoringu provést transfer na vhodné lokality již
mimo dosah stavby

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje, že zásahem do krajiny bude prohloubení lomu z úrovně
současného dna lomu 250 m n. m. o jednu etáž na konečnou hloubku 235 m n. m. V
současné době je lom vzhledem k nadmořským výškám terénu na jeho obvodu (cca
270 m n. m. až 300 m n. m.) přibližně 20 m až 50 m hluboký, prohloubením dosáhne
hloubky přibližně 35 m až 65 m. Po ukončení těžby bude provedena technická a
biologická rekultivace lomu a po ukončení jímání důlních vod dojde k postupnému
zatopení jam obou lomu přibližně na kótu erozní báze lokality, tj. úrovně potoka
Struha, přibližně 260 m n.m. Prohloubená část lomu bude zcela skryta zatopením
lomu vodou.
Jámový etážový lom je založen v ose zalesněného hřbetu diabasového tělesa.
V krajině je proto morfologicky a lesním porostem dokonale skryt, do prostoru lomu
lze nahlédnout pouze ze stanoviště na jeho obvodovém okraji z pole nebo lesa.
Existence lomu je velice málo rozeznatelná z jihovýchodního okraje obce Chrtníky v
podobě dřevinami porostlého odvalu lomu Kozí kopec.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že vyhodnocení vlivů na
krajinný ráz lze označit za korektní, ze strany zpracovatele posudku tedy bez
připomínek.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a
jinou infrastrukturu

Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek. Na území navrženého
rozšíření těžby ložiska Plačice nejsou vyloučeny archeologické nálezy.
Dokumentace konstatuje, že záměr neovlivňuje stávající intenzitu dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska podkladů, dostupných v době procesu posuzování vlivů na životní
prostředí lze podmínečně s uvedeným konstatováním vyslovit souhlasit. Z hlediska
provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o
státní památkové péči a zákona č. 242/1992 Sb., což je povinnost vyplývající
z příslušného složkového zákona.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska
jejich
velikosti
a
významnosti
a
možnosti
přeshraničních vlivů
Dokumentace konstatuje, že pro celkové hodnocení byla velmi důležitá skutečnost,
že lom v současné době již existuje a že záměrem je jeho rozšíření, nikoliv otvírka
nového.
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.
Dokumentace dále konstatuje, že s případnou realizací záměru souvisí následující
skutečnosti:
ü Z hlediska příspěvků k imisní zátěži představuje záměr pokračování dosavadní
činnosti těžby, úpravy a přepravy kameniva. Při realizovaném maximálním
snižování prašnosti především z úpravy a přepravy kameniva je vliv poměrně
velmi malý, projevující se především prašností.
ü Z hlediska příspěvků k hlukové zátěži představuje záměr pokračování dosavadní
činnosti těžby, úpravy a přepravy kameniva. Vypočtená akustická situace není
nadlimitní pro provoz stacionárních zdrojů hluku. Velmi výrazně se projevuje
stínící účinek bariéry tvořené skalním masivem, všechny rozhodující
technologické zdroje hluku v lomu jsou zapuštěny ve vytěženém prostoru. Dle
provedených měření nebyla zjištěna přítomnost tónové složky hluku u
jednotlivých zdrojů. Vlivem technologických zdrojů hluku nedochází v současné
době v předmětném území k negativnímu působení na veřejné zdraví, a to ani
na úrovni mírného obtěžování
ü Vliv liniových akustických zdrojů hluku včetně dopravy kameniva z lomu se
pohybuje ve zvolených výpočtových bodech od 39,4 dB(A) do 50,8 dB(A), nárůst
vlivem přepravy kameniva z lomu o 1,2 dB(A) až 2,8 dB(A). Hodnota platného
akustického limitu pro denní dobu včetně korekce vyplývající z NV č. 148/2006
Sb., činí 55,0 dB(A). Vypočtená akustická situace není nadlimitní.
ü Vliv seismických účinků clonových odstřelů na obytné domy nejbližšího osídlení
obcí Chrtníky, Ledec a Svojšice – Cihelna dle kontrolních měření oznamovatele
vyhovuje platným ukazatelům s rezervou.
ü Současné zahloubení lomu cca 10 m pod úroveň místní erozní báze nezpůsobilo
výrazný přítok podzemních vod do lomu Mariánka a Kozí kopec. Převážná část
čerpaných důlních vod je tvořena stokem dešťových vod v ploše obnaženého
skalního masivu. Zahloubení lomu o dalších 15 m pravděpodobně způsobí mírný
nárůst přítoku podzemních vod. Předpokládá se i mírné navýšení množství
čerpaných důlních vod v důsledku zahlubování jámy lomu Mariánka ve větší
blízkosti potoka Struha.
ü Sledování podzemních vod v prostoru lomu Chrtníky je realizováno od roku 2000
prostřednictvím monitorovacích vrtů, situovaných v okrajových částech
dobývacího prostoru Chrtníky. Nejnovější vrty včetně vrtu mezi lomem Kozí
kopec a obcí Ledec byly vyhloubeny pod úroveň báze 235 m n. m.
projektovaného zahloubení lomu. Dle dosavadních výsledku měření je vliv
čerpání důlních vod poměrně malý, v proměnlivých klimatických poměrech
obtížně rozeznatelný.
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ü Pravidelně je monitorována kvalita důlních vod a kvalita vody Struhy ve
srovnávacích profilech nad a pod lomem. Důlní vody mohou být znečištěné
ropnými látkami, které jsou zachycovány sorbentem odlučovače ropných látek.
Dle laboratorních výsledků nedochází k významnějšímu znečištování potoka
Struha, který po několika stech metrech pod lomem v území obce Chrtníky vtéká
do oblasti dosud platného ochranného pásma vodních zdrojů Choltice – Luhy.
ü Zoologickým průzkumem byly zjištěny následující ohrožené, silně ohrožené a
kriticky ohrožené druhy živočichů: ropucha obecná, skokan zelený, skokan
skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková, krahujec obecný, krutihlav
obecný, ledňáček říční, lejsek šedý, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, žluva
hajní, veverka obecná; prohloubením lomu Kozí kopec a Mariánka a změnou
charakteru závěrných svahů provedením jejich sanace a rekultivace berem dojde
k likvidaci biotopu živočichů dna lomu a svahu a berem lomu.
V území určeném pro těžbu se nenachází prvky územního systému ekologické
stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky. Plocha těžby není
součástí žádného zvláště chráněného území ani lokalit soustavy Natura 2000. Vlivy
na krajinný ráz jsou ve fázi těžby hodnoceny jako negativní, malého významu. Po
ukončení těžby a následné rekultivaci a revitalizaci území lze očekávat spíše
pozitivní dopady na krajinu a její charakteristiky.
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, kde dle územního plánu je
uvedená aktivita možná.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí lze vyslovit souhlas se závěry dokumentace. Jedná se o pokračování
stávající těžby, tudíž je zjevné, že vlivy související s těžbou ve své podstatě zůstávají
zachovány a výrazněji se nemění.
Výjimku z tohoto konstatování činí oblast vlivů na přírodní složku ekosystémů, neboť
vlivy lze označit za významné, částečně kompenzovatelné. Nelze ani vyloučit vlivy na
vodu zejména s ohledem na předpokládané zahloubení lomu.
Ve vztahu ke všem výše uvedeným aspektům předkládaného záměru jsou
formulována odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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D.III. Charakteristika environmentálních
haváriích a nestandardních stavech

rizik

při

možných

Dokumentace konstatuje, že dobývání nerostné suroviny bude činností prováděnou
hornickým způsobem, při níž je organizace povinna postupovat podle schválené
dokumentace a za podmínek stanovených ve vydaných povoleních a rozhodnutích.
Dozor nad dodržováním bezpečnostních a provozních předpisů v průběhu těžební
činnosti připadá příslušným úřadům státní správy (Státní báňská správa).
Potenciální rizika těžební činnosti vyplývají z geologické pozice ložiska a
chráněných vodohospodářských zájmů. V souvislosti s provozem záměru lze
uvažovat následující rizikové stavy:
→ únik ropných látek do horninového prostředí s rizikem kontaminace půdy a
podzemních vod a ohrožení jakosti vodních zdrojů;
→ ohrožení vydatnosti vodních zdrojů;
Dokumentace konstatuje, že realizace posuzovaného záměru nebude mít za
následek zvýšení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech. Rizika běžného charakteru jsou zvládnutelná obvyklými technickými a
organizačními opatřeními.
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.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že záměr je předkládán v jedné aktivní variantě. Varianta
neprohlubování lomu Chrtníky (nulová varianta) neumožňuje dle dokumentace
hospodárné využití přírodního nerostného bohatství ložiska a tudíž není v souladu s
horním zákonem č. 44/1988 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lokalizační varianta je dle názoru zpracovatele pozemku jasná, navrhovaný roční
objem těžby taktéž. Je tudíž patrné, že v uvedeném případě variantní posouzení
záměru není oznamovatelem předloženo a ani v procesu EIA nebylo požadováno.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující
státní hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí 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
Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem etážovými jámovými lomy Kozí kopec (3
etáže) a Mariánka (4 etáže). Mocnost skrývek se pohybuje od 0 m do 9 m, výška
etáží 1 m až 25 m, sklon těžebních stěn je stanoven na 65° až 75°, sklon závěrných
svahů potom na 60° až 70°, generální svah na 50° až 55°.
Primárně je hornina rozpojována clonovými nebo plošnými odstřely odvrtáním vrtu
pro trhavinu, sekundární rozpojování je prováděno rozbíjecím kladivem nebo
trhacími pracemi malého rozsahu. Rozpojená surovina je nakládána hydraulickými
rypadly nebo nakladači a odvážena nákladními automobily do centrální části lomu k
technologické lince u silnice v lomu Kozí kopec. Nákladními auty je surovina
odvážena k násypce, následně je drcena čelisťovým drtičem. Podrcený materiál jde
pasovým transportérem na technologickou linku, kde jsou umístěny třídící síta a
drtiče pro požadované zdrobnění. Úpravárenský proces je suchý, bez propírání
drceného kameniva, z důvodů minimalizace prašnosti se používá zkrápění a mlžení.
Po roztřídění a sekundárním drcení kuželovými drtiči a opětném roztřídění jsou
jednotlivé frakce dopravovány pasovými dopravníky do expedičních zásobníků. Část
vyrobeného kameniva je deponována ve volných prostorách obou lomů. Nevhodné
materiály těžby (břidlice, kvarcity, hlíny) jsou zahrnuty ve skrývkách či výklizech.
Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd pro
nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a
pozemní komunikace, dále pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
Dle plánu rekultivace bude tvar vytěženého ložiska včetně závěrných svahů
proveden těžební činností. Generelní sklon závěrných svahů bude 50° až 55°, šířka
bermy max. 3 m. Tento generelní sklon zajišťuje bezpečné svahy lomu bez vzniku
zátrhů nebo sesuvů. Sanační práce budou sestávat především z dodatečných úprav
a dolamování stěn podle požadavku k zajištění bezpečnosti a požadavku na budoucí
využití vytěženého prostoru. Řešení vychází ze snahy o vytvoření nového přírodně
hodnotného ekosystému.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Názorem zpracovatele posudku je, že jak v rámci popisu řešení záměru, tak i
navrhovaných opatření pro omezení nepříznivých vlivů, je posuzovaný materiál
prezentován v akceptovatelné podobě pouze s výhradou, že v rámci popisu se
některé pasáže zbytečně několikrát opakují. Popis těžby je jasný, ověřený a tudíž
nelze předpokládat s ohledem na technické řešení záměru, že by nebyly
identifikovány veškeré vlivy, které by mohly ovlivnit hodnocené složky životního
prostředí. Vypovídací schopnost identifikovatelných vlivů je komentována
v příslušných pasážích předkládaného posudku.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
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 s výjimkou těch, která zpracovatelský tým
posudku nepokládá z věcných nebo administrativních důvodů za účelné
Ø byly požadovány v rámci
zpracovatelem posudku

vyjádření

k dokumentaci

a

byly

akceptovány

Ø byly navrženy zpracovatelem posudku
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
•

součástí projektové přípravy bude zpracování plánu monitoringu nepříznivých dopadů
provozu lomu, který by zahrnoval měření hluku (včetně vysokoenergetického impulsního
hluku při odstřelech) a měření účinnosti technických protiprašných opatření u
technologické linky; výsledky monitoringu každoročně vyhodnocovat a v případě potřeby
provést patřičná opatření

•

v rámci další přípravy záměru v souvislosti se zahloubením lomu aktualizovat projekt
seismických měření; případné rozšíření měřících míst konzultovat s dotčenými obcemi
dle zkušeností majitelů nemovitostí

•

v rámci
další přípravy záměru vypracovat v dostatečném předstihu doplňkový
hydrogeologický průzkum, který bude především řešit:
§

§

§

návrh monitoringu hladiny podzemních vod v individuálních zdrojích vody v nejbližších
dotčených obcích včetně upřesnění četnosti tohoto monitoringu; tento návrh bude s dotčenými
obcemi konzultován na základě provedeného hydrogeologického průzkumu
upřesnění četnosti provádění hydrometrických měření průtočného množství u vodních toků
Struha a Mlýnská Struha v zavedených profilech 1, 2, 3, 1A1 a 1A2
upřesnění rozsahu návrhu nových monitorovacích vrtů jak ve vztahu k potenciálně dotčeným
obcím, tak ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Choltická obora

•

provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s navrhovaným záměrem
aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se
zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; plán opatření bude zahrnovat jak
problematiku tankování těžební techniky na vodohospodářsky zabezpečené ploše, tak i
provoz nadzemní dvouplášťové nádrže PHM

•

v rámci likvidace podzemního úložiště nafty lomu Chrtníky bude provedeno průzkumné
vzorkování zemin na dně jámy jakož i kontrolní vzorkování podzemních vod; rozsah a
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způsob vzorkování zemin a
vodohospodářským orgánem

podzemních

vod

bude

konzultován

s příslušným

•

v rámci další projektové přípravy podrobněji dokladovat způsob zásobování těžebních
mechanismů; tankování veškeré těžební techniky bude prováděno výhradně na
vodohospodářsky vybavených plochách

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah trvalého záboru PUPFL, jakož i
zásahy do ochranných pásem pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další
projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů
a respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v rámci předkládaného záměru nebudou mimo tento dobývací prostor umísťovány
skládky a meziskládky stavebního materiálu nebo vytěžených surovin, ani stavební dvory
nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být
poškozovány od těžebních mechanizmů

•

součástí další přípravy záměru bude doložení podrobnějšího projektu rekultivace, návrhu
postupu průběžné rekultivace včetně výkresové dokumentace projektové rekultivace

•

v rámci rekultivačních a sanačních prací budou ponechány závěrné svahy osídlené
vegetaci v nezměněném stavu

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat několik stabilních tůní mimo
aktivní dobývací prostor, které budou sloužit jako náhradní biotop pro obojživelníky
s tím, že tyto lokality budou situovány s ohledem na migrační trasy obojživelníků; návrh
lokalizace náhradních biotopů konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat na místech migračních tras
zábrany které svedou obojživelníky do nově vybudovaných biotopů (tůní), čímž dojde
k zamezení střetů obojživelníků s vozidly

•

v rámci sanace dobývacího prostoru a v rámci následné rekultivace budou ponechána
místa s neupravenými a nezarostlými skalními stěnami, které mohou potenciálně sloužit
jako hnízdiště výra velkého jakož i pro další živočichy, které jsou na tento biotop vázáni

•

před vlastní realizací záměru prověřit dotčená stanoviště s výskytem zjištěných druhů
obojživelníků; v případě pozitivního monitoringu provést transfer na vhodné lokality již
mimo dosah stavby

Opatření pro fázi výstavby
•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu 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 případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Opatření pro fázi provozu
•

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.
• maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 150 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu (06.00- 14.00 hod.), pouze v pracovní dny (v sobotu a
v neděli se těžba nepovoluje)
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 40
pohyby nákladních automobilů v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat dotčeným
obcím a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o
počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola
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počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny v souladu se
zpracovanou hlukovou a rozptylovou studií
•

z hlediska omezování zejména sekundárních emisí
následující povinnosti:

bude provozní řád zahrnovat

Ø potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem zvýšené
sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při nepříznivých klimatických
podmínkách
Ø v provozním řádu bude specifikována četnost čištění komunikací v obytné zástavbě
Ø provozní řád bude zahrnovat povinnost provádění záznamů, a to jakým způsobem, kdy a kým opatření pro
omezení sekundární prašnosti byla provedena

•

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

•

v rámci provozního řádu bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu na
automobilech proti úsypům; nebude-li toto zabezpečení prokázáno, nebude umožněno,
aby nákladní automobil mohl opustit místo nakládky na veřejné komunikace

•

v rámci provozního řádu bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před
výjezdem z areálu lomu

•

v rámci provozního řádu důsledně zajistit zamezení zbytečným přejezdům těžebních
mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek

•

v rámci provozu udržovat všechna zařízení technologické linky na snižování prašnosti
(zkrápění, zakrytování, odsávání, filtrace, automatický pásový dopravník) v činnosti a
v řádném funkčním stavu; provádět pravidelné čištění technologické linky od usazenin
prachu

•

pro technologickou linku úpravny bude vypracován aktualizovaný provozní řád z hlediska
používaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska
jejich utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu opotřebení
vyprazdňovacího zařízení a kontrolu těsnosti filtru

•

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

•

minimalizovat následky otřesů a chvění při odstřelech tak, aby nedocházelo ke vzniku
trhlin objektů případně k sesuvům půdy

•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

doložit orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku ze všech bodových, plošných a
liniových zdrojů hluku v celém areálu lomu; dále bude doloženo měření hluku na veřejné
komunikaci včetně dopravně inženýrského průzkumu pro ověžení závěrů hlukové studie
ve vztahu k dopravě na veřejných komunikacích a podílu dopravní zátěže provozovatele
lomu; výběr měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

•

pro minimalizaci vlivů na faktor pohody obyvatelstva dotčených obcí v rámci provozního
řádu upravit způsob varování obyvatel před zahájením jednotlivých odstřelů

•

v rámci pokračování těžby bude pokračováno ve vzorkování vypouštěných vod na ropné
uhlovodíky (C10 – C40)

•

provádět pravidelnou revizi technického stavu usazovací nádrže včetně pravidelné
výměny sorbentu v odlučovači ropných látek
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•

mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou

•

veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám (včetně míst
tankování těžební techniky), budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních
havarijních prostředků

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 Pardubického
kraje k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Městys Choltice
čj.: 1122/2009 ze dne: 2.2. 2010
Podstata vyjádření:

a) Je nutné zabezpečit provoz lomu tak, aby se nezhoršovaly životní podmínky
občanům Chrtníků, Ledec, Svojšic (prašnost, provozní hluk, hlučnost odstřelů,
snížení vodní hladiny ve studních a v jiných vodních dílech těžbou ohrožených).
Přijmout a dodržovat opatření, které nezhorší detonační podmínky vlivem
podúrovňových odstřelů, se kterými nejsou v této lokalitě zkušenosti.
Stanovisko:

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
b) Je nutné považovat hranici současného těžebního prostoru za definitivní a
nedopustit rozšiřování hranic lomu na úkor záboru zemědělského a lesního půdního
fondu.
Stanovisko:

Stávající proces posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k hodnocenému
záměru jasně stanovuje rozsah tohoto záměru. K němu jsou také formulována
doporučení do návrhu stanoviska. Není věcí procesu EIA definovat oznamovateli
hranice těžebního prostoru, nýbrž pouze posoudit velikost a významnost vlivů
posuzovaného záměru v rozsahu, který byl oznamovatelem předložen.
c) Kompenzovat obcím a vlastníkům nemovitostí škody vzniklé dopravou těžebního
kamene ke spotřebitelům.
Stanovisko:

Otázka kompenzací případných škod musí být věcí oznamovatele a obcí, případně
vlastníků nemovitostí, nelze je v žádné konkrétní podobě formulovat do podmínek
stanoviska příslušného úřadu.
d) Zajistit odborné vyjádření CHKO Železné hory jakož i zajistit odborné vyjádření
Krajského úřadu PK odbor dopravy z hlediska vlastníka silnic III. třídy, tj. komunikací,
po kterých bude vytěžené kamenivo přepravováno ke spotřebitelům.
Stanovisko:

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí jedním z bodů posudku
vypořádání vyjádření, která příslušný úřad k záměru obdržel. Nelze tedy ze strany
zpracovatele posudku požadovat vyjádření dalších subjektů než těch, které
zpracovatel posudku obdržel v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na
životní prostředí.
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2) Obvodní Báňský úřad v Trutnově
čj.: 202/10/09/1/La/Lá ze dne: 4.2. 2010
Podstata vyjádření:

Obvodní báňský úřad nemá k uvažovanému záměru připomínek.

3) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
čj.: 268/10/HOK-Pce/2.5 ze dne: 15.2. 2010
Podstata vyjádření:

Souhlasí se záměrem s tím, že v dalších stupni řízení bude KHS předloženo měření
hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem celého
areálu společnosti EUROVIA CS, a.s. v době denní u rodinného domu Choltice čp.
261.
Stanovisko:

Požadavek na měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících
s provozem celého areálu společnosti EUROVIA CS, a.s. v době denní je
zapracován do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

4) Obec Chrtníky
čj.: 11800/10 ze dne: 16.2. 2010
Podstata vyjádření:

a) Je třeba dodržovat plachtování a zkrápění nákladů na jednotlivých autech a dále
zkrápění linky při výrobě prachu.
Stanovisko:

Uvedené požadavky lze označit za oprávněné a jsou zapracovány do podmínek
stanoviska příslušnému úřadu.
b) Při odstřelech minimalizovat následky otřesů a chvění tak, aby nedocházelo ke
vzniku trhlin objektů a k jejich následnému zvětšování a možnému sesuvu půdy
v obci. V případě varování před jednotlivými odstřely zesílit zvuk sirény.
Stanovisko:

Uvedené připomínky jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
c) Na chrtnické straně, směrem k obytným domům, provést chybějící kontrolní vrty.
Stanovisko:

Uvedený požadavek je dle názoru zpracovatele posudku zapracován do jedné
z podmínek v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
d) Občané zpochybnili celou dokumentaci vlivů ohledně výroku, že trhliny v obytných
domech v obci způsobují povětrnostní vlivy.
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Stanovisko:

V rámci vypracování posudku neposkytuje dokumentace takové informace, které by
mohly objektivně posoudit relevantnost výše uvedeného konstatování. Proto
problematice vibrací při odstřelech je věnována jedna z podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
e) Je vznesen požadavek na zlepšení způsob čištění komunikace silnice III. třídy,
aby se minimalizovala prašnost v obci, kterou způsobují přejíždějící nákladní vozidla
odvážející vydobyté nerosty.
Stanovisko:

Uvedený požadavek je zapracován do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
f) Při záměru těžit v této lokalitě až do roku 2040 řešit odvoz vydobytých nerostů
vybudováním obchvatu obce Chrtníky.
Stanovisko:

Uvedený požadavek není zapracován do návrhu stanoviska příslušnému úřadu,
protože v rámci procesu EIA nebyl takový požadavek vznesen, kromě toho
dokumentace uvádí, že se nebude jednat o navýšení dopravy oproti stávajícímu
stavu. Z dokumentace vyplývá, že prohloubením lomu dojde při roční těžbě 150 000
k prosloužení životnosti o 11 let což je tedy záměr, kterému je podroben proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
g) Hluk, který způsobují projíždějící nákladní vozidla kompenzovat dotováním
odhlučnění oken občanů bydlících bezprostředně u silnice III. třídy v Chrtníkách.
Stanovisko:

Z hlukové studie nevyplývá, že by doprava způsobovala na veřejných komunikacích
překračování hygienického limitu pro denní dobu. Proto výše uvedený požadavek
není zapracován do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
h) Vzhledem ke skutečnosti, že činností kamenolomu se budou životní podmínky
občanů obce Chrtníky neustále zhoršovat, bylo navrženo, aby tato skutečnost byla
kompenzována pro všechny občany ve stejné míře a to způsobem poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku na pokrytí každodenních nákladů na svoz a
likvidaci tuhého komunálního odpadu v obci a dále aby bylo k navýšení příjmů
z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů.
Stanovisko:

Z dokumentace nevyplývá, že by v porovnání se stávajícím stavem mělo dojít
k dalšímu zhoršování životních podmínek. Otázka případných kompenzací musí být
řešena přímo mezi obcí a provozovatelem, protože nemůže být náplní procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
i) Občané požadují, aby obecní úřad zabezpečil pasportizaci objektů v obci Chrtníky
a přeměřování hladiny vody v místních studnách.
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Stanovisko:

Z uvedeného není patrné, zda-li výše uvedené konstatování směřuje jako požadavek
na oznamovatele, nebo zda-li tento požadavek hodlá realizovat obec. Každopádně
podobný požadavek je formulován ve vztahu k oznamovateli v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
5) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
čj.: ČIŽP/45/IPP/0918217.002/10/KDR ze dne: 12.2. 2010
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska IPPC je konstatováno, že záměr nespadá pod působnost zákona č.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění a
oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.
b) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k uvažovanému záměru připomínky.
c) Z hlediska ochrany vod je uvedeno, že z předložené dokumentace není zřejmé,
zda havarijní plán vypracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., zohledňuje
v návaznosti na instalaci nadzemní dvouplášťové nádrže aktuální stav na úseku
skladování PHM. ČIŽP považuje změnu při skladování PHM za změnu, která může
ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu a upozorňuje, že z této skutečnosti
vyplývá na základě ust. §6 odst. 6 vyhlášky č. 450/2005 Sb., povinnost aktualizovat
havarijní plán, pokud se tak již s ohledem na změnu skladování PHM nestalo.
Podmínky v tomto stanovisku a opatření uvedená v kapitole D. IV. musí být
respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky v návazných
správních řízeních. Oddělení ochrany vod ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec
Králové při upřesnění požadovaných informací a při dodržení závazných právních
předpisů z oblasti ochrany vod nemá k předložené dokumentaci dalších připomínek
a z hlediska ochrany vod považuje realizaci záměru za možnou.
Stanovisko:

Zpracovatel posudku konstatuje, že požadavek na havarijní plán je zapracován do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
d) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k záměru připomínky.
e) Z hlediska ochrany přírody nejsou k záměru připomínky.
f) Z hlediska ochrany lesa je uvedeno, že předkladatel dokumentace uvádí v kapitole
B.II.I Údaje o vstupech, že navrhovaný záměr na prohloubení lomů na kótu 235 m
n.m. nepředstavuje žádné nároky na půdu – str. 25. Na straně 40 dokumentace je
však uvedeno, že parcela p.č. 249/1 v k.ú. Ledec je v katastru nemovitostí vedena
jako lesní pozemek a je nutné provedení trvalého odnětí PUPFL pro pokračování
těžby diabasu.
Realizace prohloubení lomu údajně dle dokumentace nemůže mít vliv na lesní
pozemky určené k plnění funkce lesů, což v případě zjištění nutnosti trvalého odnětí
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PUPFL je rozporuplné tvrzení. Dále je v předložené dokumentaci sděleno v části
D.I.4 Vliv na půdu, že po ukončení těžby nebude spodní část lomu biologicky
rekultivována, neboť dojde k zátopě obou lomů – Mariánka a Kozí kopec na kótu cca
260 m n.m.
Závěrem upozorňujeme, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného
pásma lesa, je dle §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci
záměru nutné rozhodnutí a souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který
může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek. Těžební činnosti lze
zahájit až po nabytí právní moci všech rozhodnutí týkajících se dotčené těžby
diabasu.
Stanovisko:

Zpracovatel posudku s výše uvedeným konstatováním vyslovuje souhlas. Podmínky
ve vztahu k procesu EIA z hlediska vlivů na PUPFL jsou zapracovány do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
6) Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 25678/2010/OŽPZ/FE
vyjádření ze dne: 25.2. 2010
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k záměru připomínky.
b) Z hlediska ochrany přírody nejsou k záměru připomínky
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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 Chrtníky
a v městyse Choltice a v katastrálních územích Chrtníky a Ledec.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na obyvatelstvo,
vlivy na ovzduší, vlivy na přírodní složky ekosystému a potenciálně i vlivy na vodu.
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
Chrtníky – zahloubení lomu
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Janem Blažkem, který je držitelem osvědčení
odborné způsobilosti č.j. 3591/576/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
Chrtníky – zahloubení lomu
ve variantě navržené oznamovatelem
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících ze
stanoviska o hodnocení vlivů.

43

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Chrtníky – zahloubení lomu

VII. NÁVRH STANOVISKA

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:

Chrtníky – zahloubení lomu

I.2. Kapacita záměru:
Předložená dokumentace počítá s aktuální a budoucí
těžbou cca 25 000 m3 ročně z lomu Kozí kopec a cca
26 000 m3 ročně z lomu Mariánka (dle odbytových
podmínek). Při průměrné objemové hmotnosti 2,9 t/m3
jde o celkovou roční těžbu 150 000 tun.
kraj: Pardubický
obec: Chrtníky, Choltice (část Ledec)
KÚ: Chrtníky, Ledec

I.3. Umístění:

I.4. Obchodní firma oznamovatele:
EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod
Pardubice
I.5. IČO oznamovatele:

45 27 49 24

I.6. Sídlo oznamovatele:

EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod
Pardubice
Brožíkova 564
530 09 Pardubice
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v říjnu 2009 oprávněnou osobou Ing. Janem Blažkem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3591/576/OPV/93.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v lednu 2010 oprávněnou osobou Ing. Janem Blažkem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 3591/576/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 2010.
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 říjnu 2009
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 05.10.2009
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 12.11.2009 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, č.j. 10899/ZP/2007-dr, a to s následujícím závěrem:
Záměr stavby „Chrtníky – zahloubení lomu“ naplňuje ust. § 7 písm. c) jako změna
záměru naplňující bod 2.5., kategorie II, přílohy č.1 k 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
15.01.2010
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne 17.02.2010
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 17.04.2010
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.
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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:
Městys Choltice
čj.: 1122/2009 ze dne: 2.2. 2010
Obvodní Báňský úřad v Trutnově
čj.: 202/10/09/1/La/Lá ze dne: 4.2. 2010
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
čj.: 268/10/HOK-Pce/2.5 ze dne: 15.2. 2010
Obec Chrtníky
čj.: 11800/10 ze dne: 16.2. 2010
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
čj.: ČIŽP/45/IPP/0918217.002/10/KDR ze dne: 12.2. 2010
Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 25678/2010/OŽPZ/FE ze dne: 25.2. 2010
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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 na obyvatelstvo,
vlivy na ovzduší, vlivy na přírodní složky ekosystému a potenciálně i vlivy na vodu.
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:
Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem etážovými jámovými lomy Kozí kopec (3
etáže) a Mariánka (4 etáže). Mocnost skrývek se pohybuje od 0 m do 9 m, výška
etáží 1 m až 25 m, sklon těžebních stěn je stanoven na 65° až 75°, sklon závěrných
svahů potom na 60° až 70°, generální svah na 50° až 55°.
Primárně je hornina rozpojována clonovými nebo plošnými odstřely odvrtáním vrtu
pro trhavinu, sekundární rozpojování je prováděno rozbíjecím kladivem nebo
trhacími pracemi malého rozsahu. Rozpojená surovina je nakládána hydraulickými
rypadly nebo nakladači a odvážena nákladními automobily do centrální části lomu k
technologické lince u silnice v lomu Kozí kopec. Nákladními auty je surovina
odvážena k násypce, následně je drcena čelisťovým drtičem. Podrcený materiál jde
pasovým transportérem na technologickou linku, kde jsou umístěny třídící síta a
drtiče pro požadované zdrobnění. Úpravárenský proces je suchý, bez propírání
drceného kameniva, z důvodů minimalizace prašnosti se používá zkrápění a mlžení.
Po roztřídění a sekundárním drcení kuželovými drtiči a opětném roztřídění jsou
jednotlivé frakce dopravovány pasovými dopravníky do expedičních zásobníků. Část
vyrobeného kameniva je deponována ve volných prostorách obou lomů. Nevhodné
materiály těžby (břidlice, kvarcity, hlíny) jsou zahrnuty ve skrývkách či výklizech.
Výrobkem je drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd pro
nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a
pozemní komunikace, dále pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
Dle plánu rekultivace bude tvar vytěženého ložiska včetně závěrných svahů
proveden těžební činností. Generelní sklon závěrných svahů bude 50° až 55°, šířka
bermy max. 3 m. Tento generelní sklon zajišťuje bezpečné svahy lomu bez vzniku
zátrhů nebo sesuvů. Sanační práce budou sestávat především z dodatečných úprav
a dolamování stěn podle požadavku k zajištění bezpečnosti a požadavku na budoucí
využití vytěženého prostoru. Řešení vychází ze snahy o vytvoření nového přírodně
hodnotného ekosystému.
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
jednovariantní řešení.
Návrh takovéhoto řešení je v dokumentaci logicky zdůvodněn.
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 6
vyjádření dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedeny pod bodem II.6.
tohoto stanoviska.
Obdržená vyjádření k uvažované dokumentaci jsou v zásadě bez závažnějších
připomínek. Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou
komentována v části V. předkládaného posudku s tím, že 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
Chrtníky – zahloubení lomu
ve variantě navržené oznamovatelem
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
•

součástí projektové přípravy bude zpracování plánu monitoringu nepříznivých dopadů
provozu lomu, který by zahrnoval měření hluku (včetně vysokoenergetického impulsního
hluku při odstřelech) a měření účinnosti technických protiprašných opatření u
technologické linky; výsledky monitoringu každoročně vyhodnocovat a v případě potřeby
provést patřičná opatření

•

v rámci další přípravy záměru v souvislosti se zahloubením lomu aktualizovat projekt
seismických měření; případné rozšíření měřících míst konzultovat s dotčenými obcemi
dle zkušeností majitelů nemovitostí

•

v rámci
další přípravy záměru vypracovat v dostatečném předstihu doplňkový
hydrogeologický průzkum, který bude především řešit:
§

§

§

návrh monitoringu hladiny podzemních vod v individuálních zdrojích vody v nejbližších
dotčených obcích včetně upřesnění četnosti tohoto monitoringu; tento návrh bude s dotčenými
obcemi konzultován na základě provedeného hydrogeologického průzkumu
upřesnění četnosti provádění hydrometrických měření průtočného množství u vodních toků
Struha a Mlýnská Struha v zavedených profilech 1, 2, 3, 1A1 a 1A2
upřesnění rozsahu návrhu nových monitorovacích vrtů jak ve vztahu k potenciálně dotčeným
obcím, tak ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Choltická obora

•

provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s navrhovaným záměrem
aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se
zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; plán opatření bude zahrnovat jak
problematiku tankování těžební techniky na vodohospodářsky zabezpečené ploše, tak i
provoz nadzemní dvouplášťové nádrže PHM

•

v rámci likvidace podzemního úložiště nafty lomu Chrtníky bude provedeno průzkumné
vzorkování zemin na dně jámy jakož i kontrolní vzorkování podzemních vod; rozsah a
způsob vzorkování zemin a podzemních vod bude konzultován s příslušným
vodohospodářským orgánem
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•

v rámci další projektové přípravy podrobněji dokladovat způsob zásobování těžebních
mechanismů; tankování veškeré těžební techniky bude prováděno výhradně na
vodohospodářsky vybavených plochách

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah trvalého záboru PUPFL, jakož i
zásahy do ochranných pásem pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další
projektové přípravě souhlas vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů
a respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v rámci předkládaného záměru nebudou mimo tento dobývací prostor umísťovány
skládky a meziskládky stavebního materiálu nebo vytěžených surovin, ani stavební dvory
nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být
poškozovány od těžebních mechanizmů

•

součástí další přípravy záměru bude doložení podrobnějšího projektu rekultivace, návrhu
postupu průběžné rekultivace včetně výkresové dokumentace projektové rekultivace

•

v rámci rekultivačních a sanačních prací budou ponechány závěrné svahy osídlené
vegetaci v nezměněném stavu

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat několik stabilních tůní mimo
aktivní dobývací prostor, které budou sloužit jako náhradní biotop pro obojživelníky
s tím, že tyto lokality budou situovány s ohledem na migrační trasy obojživelníků; návrh
lokalizace náhradních biotopů konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody

•

v dostatečném předstihu před zahájením těžby vybudovat na místech migračních tras
zábrany které svedou obojživelníky do nově vybudovaných biotopů (tůní), čímž dojde
k zamezení střetů obojživelníků s vozidly

•

v rámci sanace dobývacího prostoru a v rámci následné rekultivace budou ponechána
místa s neupravenými a nezarostlými skalními stěnami, které mohou potenciálně sloužit
jako hnízdiště výra velkého jakož i pro další živočichy, které jsou na tento biotop vázáni

•

před vlastní realizací záměru prověřit dotčená stanoviště s výskytem zjištěných druhů
obojživelníků; v případě pozitivního monitoringu provést jeho transfer na vhodné lokality
již mimo dosah stavby

Opatření pro fázi výstavby
•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny a při převozu
materiálu 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 případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Opatření pro fázi provozu
•

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.
• maximální možný roční objem těžby nepřesáhne 150 000 tun/rok; těžba bude provozována
v jedné směně v denní dobu (06.00- 14.00 hod.), pouze v pracovní dny (v sobotu a
v neděli se těžba nepovoluje)
• doprava na veřejném komunikačním systému v rámci řešeného záměru je limitována 40
pohyby nákladních automobilů v denní době, a to maximálně po dobu 8 hodin;
oznamovatel záměru bude od okamžiku zahájení provozu povinen předávat dotčeným
obcím a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jejich vyžádání údaje o
počtech příjezdů těžkých nákladních automobilů do těžebny; tak bude zajištěna kontrola
počtu příjezdů těžkých nákladních automobilů do areálu těžebny v souladu se
zpracovanou hlukovou a rozptylovou studií
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•

z hlediska omezování zejména sekundárních emisí
následující povinnosti:

bude provozní řád zahrnovat

Ø potenciální sekundární prašnost omezovat včasným skrápěním ploch, které mohou být zdrojem zvýšené
sekundární prašnosti, zejména komunikací a manipulačních ploch, a to zejména při nepříznivých klimatických
podmínkách
Ø v provozním řádu bude specifikována četnost čištění komunikací v obytné zástavbě
Ø provozní řád bude zahrnovat povinnost provádění záznamů, a to jakým způsobem, kdy a kým opatření pro
omezení sekundární prašnosti byla provedena

•

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

•

v rámci provozního řádu bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu na
automobilech proti úsypům; nebude-li toto zabezpečení prokázáno, nebude umožněno,
aby nákladní automobil mohl opustit místo nakládky na veřejné komunikace

•

v rámci provozního řádu bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před
výjezdem z areálu lomu

•

v rámci provozního řádu důsledně zajistit zamezení zbytečným přejezdům těžebních
mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek

•

v rámci provozu udržovat všechna zařízení technologické linky na snižování prašnosti
(zkrápění, zakrytování, odsávání, filtrace, automatický pásový dopravník) v činnosti a
v řádném funkčním stavu; provádět pravidelné čištění technologické linky od usazenin
prachu

•

pro technologickou linku úpravny bude vypracován aktualizovaný provozní řád z hlediska
používaných filtrů; v rámci revize filtrů provádět kontrolu filtračních vložek z hlediska
jejich utěsnění a opotřebení, kontrolu stavu rozpěrných výztuží, kontrolu opotřebení
vyprazdňovacího zařízení a kontrolu těsnosti filtru

•

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

•

minimalizovat následky otřesů a chvění při odstřelech tak, aby nedocházelo ke vzniku
trhlin objektů případně k sesuvům půdy

•

omezovat hluk průběžnou stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

organizačními opatřeními minimalizovat používání těžké vibrační techniky; omezovat
vibrace stálou modernizací a údržbou strojového a vozového parku

•

doložit orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku ze všech bodových, plošných a
liniových zdrojů hluku v celém areálu lomu; dále bude doloženo měření hluku na veřejné
komunikaci včetně dopravně inženýrského průzkumu pro ověžení závěrů hlukové studie
ve vztahu k dopravě na veřejných komunikacích a podílu dopravní zátěže provozovatele
lomu; výběr měřících míst bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví

•

pro minimalizaci vlivů na faktor pohody obyvatelstva dotčených obcí v rámci provozního
řádu upravit způsob varování obyvatel před zahájením jednotlivých odstřelů

•

v rámci pokračování těžby bude pokračováno ve vzorkování vypouštěných vod na ropné
uhlovodíky (C10 – C40)

•

provádět pravidelnou revizi technického stavu usazovací nádrže včetně pravidelné
výměny sorbentu v odlučovači ropných látek

•

mobilní mechanizace bude opravována mimo těžební prostor; pouze ve výjimečných
případech specifikovaných v provozním řádu, kdy nelze zařízení převézt mimo těžebnu
bude místo opravy zajištěno odpovídající záchytnou vanou
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•

veškeré prostory, kde se bude pracovat s látkami škodlivými vodám (včetně míst
tankování těžební techniky), budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních
havarijních prostředků

Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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