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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. 1. Název záměru
Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním
ložisku, II. etapa
I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha budoucího záměru: je cca 3,7 ha (3,6996 ha), na:
-

pozemcích určených pro plnění funkce lesa (PUPFL) o ploše 3,0526 ha,
pozemcích v kategorii ZPF o ploše 0,647 ha
předpokládaná kapacita využitelných zásob štěrkopísků cca 235 tis. tun/rok
generovaná doprava: 63 pohybů nákladních automobilů v denní době

I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
Pardubický
obec:
Dolany
katastrální území: Dolany u Pardubic
I. 4. Obchodní firma oznamovatele
realma – pískovna dolany s.r.o.
I. 5. IČ oznamovatele
44005156
I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Salaš 99, Zlín 763 51
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.

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 Mgr. Lubošem Motlem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace 43270/ENV/06, autorizace prodloužena č. j. MZP/2021/710/3796.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná
k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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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 k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních
vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií
a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem
na možnost přeshraničních vlivů
 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
 Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,

a hlavních nejistot z nich plynoucích
Část E - Porovnání variant řešení záměru
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v
současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování a prostorových dimenzí
záměru.
Dále dokumentace uvádí, že co se týká variantního řešení záměru, lze uvažovat o
níže uvedených možnostech časového harmonogramu postupu těžby:
 Varianta 1 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 najednou v jedné etapě.
 Varianta 2 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách
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Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Součástí posuzované přepracované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
H.1.
H.2.
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace.
Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
Rozptylová studie. Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. ,
5/2021.
Akustická studie. Akustika Bartek s.r.o., 5/2021.
Hydrogeologická studie. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., 5/2021.
Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu dle §67 zákona č. 114/1992 Sb..
Ing. Kateřina Lagner Zímová, 6/2021.
Mapové podklady.
Vypořádání připomínek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za akceptovatelnou
pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
z hlediska předložených variant.
V dokumentaci bylo provedeno vypořádání všech obdržených vyjádření, která
příslušný úřad obdržel k dokumentaci EIA, a na základě kterých byla dokumentace
vrácena k přepracování.
Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou doložena v Příloze 1 předkládaného
posudku.

8

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rozšíření DP Dolany u Pardubic,
pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“ na životní prostředí
považuje zpracovatel posudku z hlediska hodnocení variant za akceptovatelnou
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat
návrh závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – OŽPZ KÚ Pardubického kraje – a ukončit
proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním
závazného stanoviska o hodnocení vlivů. Lze konstatovat, že rozsah a podrobnost
přiložených odborných studií je přiměřený stupni projektové přípravy.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez 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 a jeho zařazení podle přílohy č.1
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Rozšíření DP Dolany u
Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“. Dle
dokumentace záměr odpovídá následujícímu bodu dle přílohy č. 1 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění:
 79 – Stanovení (rozšíření) dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová
těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou
navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od
stanoveného limitu (b).
Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek s tím, že
mohly být uvedeny příslušné kapacity, tedy:
(a) – 5 ha
(b) – 10 000 tun/rok

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha budoucího záměru: je cca 3,7 ha (3,6996 ha), na:
 pozemcích určených pro plnění funkce lesa (PUPFL) o ploše 3,0526 ha,
 pozemcích v kategorii ZPF o ploše 0,647 ha
 předpokládaná kapacita využitelných zásob štěrkopísků cca 235 tis. tun/rok
 generovaná doprava: 63 pohybů nákladních automobilů v denní době
9
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek. Zpracovatel posudku by uvažoval za účelné, z hlediska
projednaných kapacit záměru, jednoznačně upřesnit provozní dobu záměru
z hlediska počtu dní provozu v roce a počet provozních hodin v pracovním dni. Dle
sdělení oznamovatele je těžebna v provozu po dobu cca 250 pracovní dní, a to
v pracovní dny, výjimečně ve dnech pracovního volna.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj: Pardubický
obec: Dolany
katastrální území: Dolany u Pardubic
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace uvádí, že z hlediska činností, které byly realizovány nebo jsou v území
plánovány a dostávají se do kumulace s posuzovaným záměrem lze uvést
následující záměry:
- těžba štěrkopísků v dobývacím prostoru Čeperka (organizace CEMEX, a.s.) cca
2,5 km SV od plochy ložisek Dolany
- těžba štěrkopísků v nevýhradním ložisku Čeperka (František Jampílek, PAK 124)
cca 4 km SV od plochy obou ložisek Dolany
- mezi záměry plánované patří i záměr Stanovení dobývacího prostoru Stéblová VII
a následná těžba štěrkopísků (OV6258), umístěný ve vzdálenosti cca 2,7 km V
směrem od plochy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Za podstatnou lze označit
skutečnost, že z hlediska využívání podzemních vod k vodárenským účelům jsou
stanoveny maximální možné limity ročních objemů těžby pro těžaře nacházející se v
tomto území jako ochrana zdrojů pitné vody pro Pardubice, lokalita Oplatil – Hrobický
kříž.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Dokumentace uvádí, že důvodem předkládaného záměru jsou ubývající dostupné
zásoby surovin pro stavebnictví v kraji a současně zvýšená poptávka po nich.
Co se týká variantního řešení záměru, lze uvažovat o níže uvedených možnostech
časového harmonogramu postupu těžby:
 Varianta 1 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 najednou v jedné etapě.
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 Varianta 2 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku ve vztahu ke zdůvodnění umístění záměru a popisu
variant bez připomínek.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Technologie těžby představuje:
Skrývka a příprava území: V řešené výměře cca 3,7 ha dojde k odlesnění 3,0526 ha
dotčených pozemků a k záboru cca 0,6470 ha ZPF a následně k odstranění skrývek
V areálu DP bude při skrývce ročně manipulováno celkem s 9 500 tunami zeminy, a
to při skrývce i deponování.
Těžba: Současná technologie dobývání z obnažené zvodně nebude měněna.
Použita bude nadále stávající technologie dobývání - plovoucí korečkový bagr PKR
DYK 80 s elektrickým pohonem; tři plovoucí pásové dopravníky na dvou plovácích
(celková délka cca 75 m) s elektrickým pohonem, nábřežní dopravníková trasa cca
660 m, elektrický pohon.
Třídění a úprava surovin: třídění vytěženého kameniva bude probíhat na dvou
vibračních třídičích skrápěných vodou z jezera vzniklého během těžby v I. etapě. Při
úpravě vytěžené suroviny dále probíhá odvodnění a separování odplavitelných částic
v dehydrátoru na elektrický pohon. Pět haldovacích pásových dopravníků a dva
vynášecí dopravníkové pásy dopravují upravenou surovinu na zemní skládky. Pro
nakládku volně sypaného kameniva na vozidla zákazníků je k dispozici kolový
nakladač. Aktuálně je uplatňován mokrý způsob třídění, poté je surovina na
dehydrátoru odvodněna. Hrubá frakce kameniva se na vibračním třídiči se skrápěním
třídí do tří frakcí.
Expedice: Doprava k odběratelům bude realizována prostřednictvím externích
dodavatelů přepravních služeb, popř. vlastní dopravou oznamovatele. Dopravní
prostředky přijedou do prostoru provozního zázemí, kde budou naloženy nakladačem
a přes váhu budou opouštět provozovnu.
Rekultivace: Průběžně a souběžně s postupující těžbou budou realizovány
rekultivační práce, a to dle nového Souhrnného plánu sanace a rekultivace, který
bude součástí dokumentace v řízení o rozšíření dobývacího prostoru a zahrnuje také
aktualizaci rekultivace břehů DP Dolany u Pardubic – I. etapa.
Dle dokumentace rekultivace břehů jezera vzniklého po těžbě bude postavena na
principech rekultivací v minulosti schválených při povolení těžby v předchozích
etapách dobývání štěrkopísků v přilehlém těžebním prostoru (nevýhradní ložisko) i v
první etapě dobývacího prostoru (výhradní ložisko), spočívajících v provedení
technické části rekultivace (svahování závěrných svahů se sklonem 1:3, urovnání
terénu nad hladinou) a v biologické části rekultivace (přirozená sukcese, popř. místně
osetí travními porosty nebo osázení místním rostlinstvem, ve stabilizovaných částech
zalesnění).
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Po dokončení těžby na ploše předkládaného záměru vznikne vodní plocha s
rozlohou cca 3,7 ha, která se stane součástí finální souvislé vodní plochy o rozloze
cca 33 ha.
Jako částečná kompenzace za odňaté pozemky z PUPFL budou zalesněny skrývky z
předmětné II. etapy, které budou ukládány do figur ve východní části území I. etapy,
a to v celkové výměře cca 0,4 ha. Další posílení lesních ploch v k.ú. Dolany u
Pardubic uvažuje platný územní plán na ploše označené K3 NL, kterou chce Obec
Dolany s využitím finančních prostředků z plateb za odnětí PUPFL zalesnit. V tomto
směru bude oznamovatel spolupracovat s obcí Dolany. (18).
Po skončení dobývání v lokalitě a vyklizení plochy, kde se nyní nachází
technologické a administrativní zázemí těžby, bude tato plocha (na rozloze cca 1,7
ha) v rámci rekultivace ponechána přirozené sukcesi, a to dle nově vznesených
požadavků OSS.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technologie se oproti stávajícímu stavu nemění. Za akceptovatelný lze
považovat navrhovaný způsob rekultivace, kdy jako částečná kompenzace za odňaté
pozemky z PUPFL budou zalesněny skrývky z předmětné II. etapy, které budou
ukládány do figur ve východní části území I. etapy, a to v celkové výměře cca 0,4 ha.
Další posílení lesních ploch v k.ú. Dolany u Pardubic uvažuje platný územní plán na
ploše označené K3 NL, kterou chce Obec Dolany s využitím finančních prostředků z
plateb za odnětí PUPFL zalesnit. Dokumentace dále uvádí, že v tomto směru bude
oznamovatel spolupracovat s obcí Dolany. Po skončení dobývání v lokalitě a
vyklizení plochy, kde se nyní nachází technologické a administrativní zázemí těžby,
bude tato plocha (na rozloze cca 1,7 ha) v rámci rekultivace ponechána přirozené
sukcesi.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby:
2022
Dokončení stavby: ukončení těžby
ukončení sanačních prací
Stanovisko zpracovatele posudku:

cca 5 let od zahájení činnosti
cca 7 let od zahájení činnosti

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj: Pardubický
obec: Dolany
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Dokumentace v této kapitole uvádí, že oznamovatel musí získat povolení hornické
činnosti, rozhodnutí o rozšíření dobývacího prostoru, nové povolení k provozu
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, souhlas se zásahem do krajinného
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rázu, výjimku z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů
závazné stanovisko k zásahu do VKP.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že oznamovatel bude muset získat řadu
dalších rozhodnutí, které jsou spojeny s příslušnými složkovými zákony (například
odnětí PUPFL), a proto jejich absence jejich výčtu nijak nemůže ovlivnit závěr
procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru. Lze
pouze upozornit na termín v dokumentaci „výjimka ze zákazů u ZCHD živočichů“.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace uvádí, že realizací záměru budou dotčeny jen pozemky zařazené v
ochraně PUPFL a jejich ochranné pásmo; bude tedy nutné její vynětí z PUPFLu, a to
v rozsahu 30 021 m2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy v kategorii PUPFL bez
podstatnějších připomínek. Dokumentace dále uvádí, že celkový zábor lesních
pozemků včetně těch částí, které byly součástí I. etapy a nebyly dosud těženy, činí
3,0526 ha, zábor ZPF činí 0,647 ha. Dle sdělení oznamovatele pozemky z I. etapy,
tzn. části p. č. 1449, 1477 celkem 0,647 ha ZPF a p. č. 1492, 1513 a 1517, celkem
0,0505 ha PUPFL ač jsou součástí DP – I. etapa, nebyly v I. etapě vyjmuty.
Vynětí pozemků se řídí příslušným složkovým zákonem bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.

B.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že zásobování areálu pitnou vodou se nemění. Dále
dokumentace uvádí, že pro sociální zázemí je počítáno se spotřebou důlní vody 40 l
na osobu a den (WC, příprava teplé vody např. v bojleru a možnost sprchování).
Celkově se předpokládá i nadále spotřeba důlní vody ve výši cca 170 m 3/rok pro
sociální zázemí a cca 4800 m3/rok pro zkrápění prašných míst a pro úpravnu těžené
suroviny.
Pro třídění těžené suroviny je odebírána voda z vodní nádrže písníku Dolany v
množství cca 45 l/s, po odsazení písčitých a prachovitých částí v sedimentační nádrži
je odebíraná voda vypouštěna přes sedimentační jímku zpět do stávajícího písníku
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Nároky na vodu nemohou nijak
významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Dokumentace konstatuje, že základní surovinové vstupy pro navrhovanou těžbu se s
ohledem na skutečnost, že bude nadále využito stávajícího provozního zázemí
písníku Dolany, oproti stávající situaci nemění, není uvažováno s žádnou intenzifikací
technologie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku připomínek.

B.II.4 Energetické zdroje
Dokumentace uvádí, že jediným energetickým zdrojem v případě tohoto záměru
bude elektrická energie. Očekávaná spotřeba (dle zkušeností v současné době) je
cca 200 MWh/rok
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.II.5 Biologická rozmanitost
Dle dokumentace je zájmové území tvořeno prakticky výhradně lesními porosty,
záměr zasahuje do okraje stávajícího jezera písníku s lemovými společenstvy.
Dotčený lesní porost v rozsahu cca 3,0526 ha je tvořen mozaikou antropogenních a
přírodních biotopů s proměnným podílem a zastoupením dřevin. Hlavním závěrem,
který z realizovaných zkoumání vyplynul, je to, že žádný ze zjištěných zvláště
chráněných nebo jinak významných biologických druhů není výskytem v zájmovém
území unikátní, a to ani na lokální či regionální úrovni, nehrozí tedy významná ztráta
genetických zdrojů ani v případě místní stanovištní extinkce (Úmluva). V blízkém
okolí záměru investora se rovněž nenacházejí žádné zvláště chráněné části životního
prostředí (přírodní parky, evropsky významné ptačí lokality, území Natura 2000
apod.), které by byly dotčeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této kapitoly ze strany zpracovatele posudku jinak bez
závažnějších připomínek. Veškerá relevantní doporučení jsou zahrnuta v návrhu
závazného stanoviska.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr generuje na komunikačním systému
celkem 63 pohybů nákladních souprav za denní směnu na silnici III/3239 (úsek č. 1),
následně 30 pohybů po silnici č. II/333 směr Hradec Králové (úsek č. 2), 20 pohybů
(úsek č. 3) po III/3239 směr Pardubice a 13 pohybů směr Lázně Bohdaneč (úsek č.
4). Doprava probíhá pouze v denní době a není vůbec řešena přes obec Dolany jako
nejbližší obytné území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Oznamovatelem bylo objasněno, že
termínem „denní směna“, vzhledem k pohybům vozidel, je myšlena doba expedice
výrobků z pískovny, která je standardně od 6,00 do 14,15 hod. v pracovní dny,
výjimečně, na základě předchozí dohody se zákazníkem, může být expedice
realizována mimo standardní pracovní dobu.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí
Znečištění ovzduší - výstavba
Dokumentace konstatuje, že emise z uvažovaného záměru jsou rozděleny dle
období provozu na:
emise při skrývce
-

emise při vlastní těžbě a související expedici

které jsou v této kapitole jako zdroje popsány, bilance jsou potom uvedeny
v rozptylové studii.
Dle dokumentace charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod, jakož i
znečištění půdy a půdního podloží.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu znečištění ovzduší v etapě výstavby ze strany zpracovatele
posudku pouze s dílčími připomínkami, které souvisí s konstrukcí tabulek č.13 Emise
z manipulace s kamenivem a č.18 Emise prachu – skrývkové práce. Dotazem u
zpracovatele rozptylové studie bylo zjištěno, že v uvedených tabulkách došlo
k chybám při přenosu z exelu.
V tabulce č.13 má být správný údaj v g/s pro TZL 0,821 g/s (nikoliv 984,7 g/s), pro
PM10 0,427 g/s (nikoliv uváděných 512 g/s) a konečně pro PM2,5 0,133 g/s (nikoliv
uváděných 159 g/s).
V tabulce č. 18 má být v hlavičce posledního sloupce uvedeno správně kg/rok (nikoliv
uváděné t/rok). Pro skrývky je uvažováno s dobou 20 dnů a 8 hodin za den, čemuž
odpovídají bilance uvedené v dalších sloupcích.
Hodnocení vlivů na vody a půdy je komentováno v další části předkládaného
posudku.

B.III.2 Odpadní vody
Dokumentace uvádí, že:
- neznečištěné dešťové vody: tyto vody budou stejně jako v současné době
zasakovat do povrchu terénu a stékat do těžebního jezera
- splaškové odpadní vody: systém nakládání se splaškovými vodami v provozním
zázemí areálu se nemění; splaškové vody jsou odváděny do plastové vodotěsné
jímky o objemu 6,75 m3; likvidace je smluvně zajištěna s organizací oprávněnou k
této činnosti; odpadní vody mají charakter komunálních městských odpadních vod
z domácností a ze služeb
- technologické odpadní vody: technologická voda po průtoku technologickým
zařízením nadále prochází navrženou sedimentační nádrží, v níž dochází k
usazování odplavitelného materiálu; voda se z nádrže vrací přepadem zpět do
zaplaveného těžebního prostoru
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.III.3 Odpady
Výstavba
Dokumentace uvádí předpokládaný seznam odpadů související s provozem
posuzovaného záměru. Dle dokumentace odpady budou shromažďovány ve
vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně, případně uloženy volně na
ploše, budou předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena
předepsaným způsobem, bude plněna ohlašovací povinnost v rozsahu zákona o
odpadech. Nepředpokládá se, že provozem zařízení dojde k vzniku nebezpečných
odpadů. V případě jejich vzniku s nimi bude nakládáno v souladu s ustanoveními
zákona o podrobnostech nakládání s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady se musí řídit platnou legislativou v odpadovém hospodářství, a
to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatele
posudku tedy bez připomínek.

B.III.4 Ostatní emise a rezidua
Hluk
Do akustické studie jsou dle dokumentace zahrnuty stacionární zdroje a doprava
spojená s přepravou vytěžené suroviny, s vlastní těžbou a úpravou. Provoz pískovny
zůstane stávající včetně dopravy spojené s těžbou suroviny a odvozem výrobků beze
změn. Zdrojem hluku v tomto záměru budou již přípravné práce skrývky včetně
dopravní obsluhy, které mohou ovlivnit akustické parametry v území. Dalším,
následným zdrojem hluku záměru bude samotná těžba v rozšířeném dobývacím
prostoru včetně dopravní části (dopravníkové pásy). Dopravní obsluha – expedice
suroviny bude realizována směrově stejně jako v současné době, avšak v menším
objemu – četnosti.
Vibrace
Dle dokumentace při realizaci záměru a během vlastního provozu se nepředpokládá
použití technologického zařízení, které by bylo zdrojem nadměrných vibrací
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Dle dokumentace navrhovaný záměr není zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího
(elektromagnetického záření).
Zápach
Posuzovaný záměr není zdrojem pachových látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.III.5 Doplňující údaje
Z dokumentace vyplývá, že posuzovaný záměr není zdrojem pachových látek ani ve
fázi přípravy území ani ve fázi realizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k náplni této kapitoly bez připomínek.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Struktura a ráz krajiny
Dokumentace v této kapitole podává základní informace o charakteristice krajiny
v zájmovém území. Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná
zjednodušená struktura krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území
pak vykazuje výrazně otevřený, nepříliš členitý charakter krajiny. Jde o rovinaté
území s tím, že v dotčeném krajinném prostoru se projevují především linie dřevin v
ostrovních lesících (západně až SZ od řešeného území, menší skupiny i severně),
méně doprovodné porosty kolem kanálů či polních cest, vizuálně vnímatelné krajinné
prostory jsou uzavírány kulisami doprovodných porostů lesa v severovýchodním až
JV prostoru k Opatovickému kanálu a k systému písníků kolem Oplatilu. Severně od
Dolan se uplatňuje vyvýšenina vrchu Mělský (241,0 m n.m.) jako jediná patrnější
elevace v rovinaté krajině.
V kontextu ochrany krajinného rázu jde dle dokumentace především o náhradu
většinové části lesního porostu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu struktury a rázu krajiny ze strany zpracovatelského týmu
posudku není závaznějších připomínek.

C.I.2 Geomorfologie
Z dokumentace vyplývá, že se jedná o rovinaté, ploché území, bez výraznějších
elevací nebo depresí, v nadmořské výšce cca 220 m n.m.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu ze strany zpracovatelského týmu posudku bez zásadnějších
připomínek, i když mohlo být popsáno základní geomorfologické členění zájmového
území.

C.I.3 Hydrologie a hydrogeologie
Hydrologicky náleží zájmové území do povodí středního Labe. Podél západního
okraje ložiska Dolany protéká Ždánická stoka (hydrologické pořadí 1-03-04-041), v
topografických mapách označená jako Čertůvka. Podél východního okraje
zájmového území protéká Opatovický kanál.
Z hydrogeologického hlediska dokumentace uvádí, že bazální svrchnokřídové
sedimenty tvoří kolektor cenomanských průlinově a puklinově propustných pískovců
a slepenců s artésky napjatou zvodní.
Kvartérní sedimenty náleží k jihozápadnímu okraji hydrogeologického rajonu 1112
Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Pruh štěrkopískových akumulací
Bohdanečské brány tvoří rozsáhlý, vodohospodářsky intenzivně využívaný kolektor
podzemní vody. Křídové podloží kvartérní zvodně je jako celek nepropustné,
mocnost zvodnělé štěrkopískové vrstvy nad úrovní křídového reliéfu se v prostoru
ložiska Dolany pohybuje okolo 10 m.
Dále dokumentace uvádí, že ložisko se nachází v II. ochranném pásmu lázní
Bohdaneč, v blízkosti jímacího zdroje pitné vody, ale navržený dobývací prostor je
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situován do severní části ložiska, severně od komunikace Dolany - Hrádek. Zde je
podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.1.2000, č.j. ČIL23.11.1999/43360-Š možno těžit za podmínek, které stanoví Český inspektorát lázní
a zřídel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k náplni této kapitoly bez zásadnějších připomínek.
Lze pouze opravit, že správná formulace ve vztahu k ochrannému pásmu Lázní
Bohdaneč zní, že „ložisko se nachází ve II. ochranném pásmu přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč“.

C.I.4 Fauna a flora
Dle dokumentace biogeograficky patří zájmové území do provincie středoevropských
listnatých lesů, podprovincie hercynské. Je součástí kontinentální biogeografické
oblasti, dle Culka (1995 ed.) bioregionu č. 1.8 Pardubického, nachází se v centrální,
reprezentativní části bioregionu. Z fytogeografického hlediska patří zájmové území
většinově do českého termofytika fytogeografického okresu 15 Východní Polabí,
podokresu 15c Pardubické Polabí. Vegetační stupeň planární.
Dle provedeného botanického průzkumu nebyly v zájmovém území identifikovány
zvláště chráněné druhy rostlin. Zoologickým průzkumem dotčeného území byl
prokázán výskyt několika zvláště chráněných druhů živočichů. Na některé z nich
může mít dle zpracovatele průzkumu realizace záměru možný přímý vliv.
Zpracovatelé dokumentace (biologické části dokumentace) dospěli k závěru, že v
případě těchto druhů je nezbytné předchozí povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek (§ 56 zákona o ochraně přírody).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku ke zpracování kapitol týkající se flory a fauny nejsou
podstatnější připomínky; lze pouze upozornit, že v jiné části dokumentace je
uvedeno, že zcela nelze vyloučit výskyt obojživelníků v zájmovém území.
Odpovídající doporučení pro další přípravu záměru jsou do návrhu závazného
stanoviska formulována v další části předkládaného posudku. Případné získání
výjimky ze základních ochranných podmínek vyplývá z příslušného složkového
zákona bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

C.I.5 Významné krajinné prvky, ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní
parky, Natura 2000
Významné krajinné prvky
V řešeném území není vymezen žádný registrovaný VKP podle § 6 ZOPK.
V zájmovém území záměru se z věcného hlediska nacházejí VKP ze zákona, a to les
(dotčený lesní porost východně od jezera), za VKP lze pokládat i samotné těžební
jezero. VKP charakteru vodní tok (strouha), údolní niva, rašeliniště či rybník se v
zájmovém území nenacházejí.
ÚSES
V lokalitě se vyskytuje prvek nadregionálního územního systému ekologické stability.
Zájmové území se nachází při okraji rozsáhlého nadregionálního biocentra č. 8
Bohdaneč (výměra 16,9 km2).
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Zvláště chráněná území a přírodní parky
Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území. Plocha
uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného
území. Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků.
Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše chráněného ložiskového území ID
20970000 Lázně Bohdaneč, v ploše výhradního ložiska štěrkopísků ID 3209700.
NATURA 2000
V hodnoceném území se nenachází žádné lokality zařazené do soustavy Natura
2000. Dle stanoviska KÚ Pardubického kraje záměr nebude mít, s ohledem na svůj
charakter samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části této složky životního prostředí ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.

C.I.6 Ložiska nerostů
Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše chráněného ložiskového území ID
0970000 Lázně Bohdaneč na vymezeném výhradním ložisku pro ochranu suroviny
štěrkopísků Lázně Bohdaneč, ID 3209700.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části této složky životního prostředí ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dokumentace popisuje historický vývoj Dolan.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek s tím, že mohlo být
uvedeno, jak je patrné z předcházejících procesů EIA na této lokalitě, že se jedná o
archeologicky významné území.

C.I.8 Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Dokumentace uvádí, že dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31. 12. 2020 je v obci
Dolany trvale hlášeno 407 obyvatel. Dle dokumentace širší okolí je a i v minulosti
bylo zatěžováno projevy těžební činnosti. V dotčeném území ale nebyly zjištěny
extrémní poměry, které by mohly v současné době mít vliv na proveditelnost záměru.
V ploše budoucího záměru se registrované staré zátěže nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

C.II.1 Ovzduší
Dokumentace uvádí, že imisní situace posuzované lokality je ovlivněna především
průmyslovými zdroji v oblasti, zemědělstvím, lokálním vytápěním (především v
zimních měsících) a dopravou na místních komunikacích.
V této kapitole jsou dále prezentovány pro zájmové územíaktuální pětileté aritmetické
průměry pro roky 2015 až 2019.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek.
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší
dokumentace uvádí, že pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné
lokalitě vychází z map úrovní znečištění. Tyto mapy zveřejňuje každoročně MŽP a
uvádějí průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro čtverce území o
velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Jak je patrné, podle ČHMÚ
jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení
kvality ovzduší. Na úrovni imisního limitu jsou roční průměrné koncentrace
benzo(a)pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.).

C.II.2 Voda
Povrchové vody
Dle dokumentace náleží zájmové území hydrologicky do povodí středního Labe.
Podél západního okraje ložiska Dolany protéká Ždánická stoka (hydrologické pořadí
1-03-04-041), podél východního okraje zájmového území protéká Opatovický kanál.
Dále dokumentace uvádí, že ložisko se nachází v II. ochranném pásmu lázní
Bohdaneč, v blízkosti jímacího zdroje pitné vody.
Z hlediska podzemních vod z dokumentace vyplývá, že kvartérní sedimenty náleží k
jihozápadnímu okraji hydrogeologického rajonu 1112 Kvartérní sedimenty Labe po
Pardubice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části této kapitoly ze strany zpracovatele bez zásadnějších
připomínek s tím, že správně mělo být uvedeno, že „ložisko se nachází v II.
ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč“.
Tato formulační nepřesnost však nijak neovlivní vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Ve vztahu k minimalizaci rizik ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod jsou v
návrhu závazného stanoviska formulována odpovídající doporučení, případně
komentována navržená doporučení.

C.II.3 Půda
Dokumentace dokládá pedologickou charakteristiku zájmového území. Jsou uvedeny
půdní skupiny v zájmové lokalitě.
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V kategorii ZPF jsou pozemky p.č. 1449 a p.č1477, které jsou ale součástí I. etapy.
Jedná se tedy o zábor 0,647 ha zemědělské půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace na úrovni procesu EIA poskytuje základní informace o
charakteristikách hlavních půdních jednotek zájmového území. Lze pouze upozornit,
že z dikce dokumentace není zcela patrné, zda-li plocha ZPF 0,647 již byla či nebyla
odňata ze ZPF. Dle sdělení oznamovatele bude tato plocha teprve ze ZPF odňata.

C.II.4 Přírodní zdroje
Dle dokumentace posuzovaná oblast je součástí chráněného ložiskového území
podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, s názvem Lázně Bohdaneč (ID 20970000) se
surovinou štěrkopísky.
Ložisko je v II. ochranném pásmu lázní Bohdaneč (obr. 16), v blízkosti jímacího
zdroje pitné vody, ale navržený dobývací prostor je situován do severní části ložiska,
severně od komunikace Dolany - Hrádek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí platí stejné upozornění na správnou
terminologii II. ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč. Kromě toho je v textu dokumentace uveden odkaz na obrázek č.16, který
však dokumentace neobsahuje.

C.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace uvádí, že k popisu fauny, flóry a ekosystémů posuzovaného území bylo
jako podklad použito Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu podle §67 zákona 114/1992
Sb., které je součástí dokumentace jako Expertní příloha č. H 6.
Inventarizace druhů vychází z Hodnocení (M. Macháček 4/2018 – 7/2020) a dále z
průzkumu, který byl realizován v termínu únor – červen 2021. Průzkum byl realizován
pouze v ploše záměru, tedy na břehu stávajícího východního jezera a v lesním
porostu.
Z Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu vyplynulo, že dle provedeného botanického
průzkumu nebyly v zájmovém území identifikovány zvláště chráněné druhy rostlin.
Zoologickým průzkumem dotčeného území byl prokázán výskyt několika zvláště
chráněných druhů živočichů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu biologické rozmanitosti nejsou ze strany zpracovatele posudku
podstatnější připomínky. Provedené hodnocení lze označit za korektní, postihující
všechny složky z hlediska následného hodnocení vlivů na přírodní složky
ekosystémů.

C.II.6 Klima
Dle klimatické klasifikace dle Quitta (1971) se území nachází v teplé oblasti T2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.II.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V uvedené kapitole dokumentace konstatuje, že záměr je umístěn v blízkosti
zastavěné části katastru obce Dolany. Samotná lokalita těžby se ale nachází mimo
obydlené území. Dolany jako nejbližší obec je charakteristickou menší obcí s
typickou venkovskou zástavbou, protaženou ve směru podél rozhodujících
komunikací v sídle. Riziko z hlediska veřejného zdraví ve vztahu k hodnocenému
záměru může souviset s hlukovou a imisní zátěží.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Odpovídající podmínky k minimalizaci vlivů na hlukovou a imisní zátěž jsou
formulovány v návrhu závazného stanoviska

C.II.8 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Z dokumentace vyplývá, že na plochách pro umístění záměru se nenachází žádný
hmotný nemovitý majetek (domy resp. jiné objekty) třetích stran, který by byl se
záměrem v prostorovém konfliktu. V území dotčeném záměrem nebo související
dopravou se nenacházejí žádné objekty, které by mohly být činností v lokalitě
poškozeny. Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro
výstavbu na ploše s archeologickými nálezy typu UAN III., tedy území, na němž
nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani
tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či
jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Ve
vztahu k archeologii lze konstatovat, že v rámci předkládaného záměru musí být
postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.III Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Dokumentace uvádí, že:


V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na nadregionální úrovni. Plocha
záměru se nachází na okraji NRBC č.8



Dotčené území neleží v NP či CHKO, nejsou zde vyhlášena zvláště chráněná území



Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné



Plocha záměru leží v CHLÚ



V ploše záměru se nacházejí VKP ze zákona (les a samotné vodní těleso), plocha
záměru není součástí přírodního parku



Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000



V ploše záměru se nenacházejí registrované kulturní či historické památky

Dále z dokumentace z této kapitoly vyplývá:


Přímo dotčené území i jeho širší okolí představuje agroindustriální prostor,
charakterizovaný přítomností zemědělské, průmyslové a ekologické funkce



Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v širším území se pohybují na hranici
imisního limitu (LV = 1 ng.m-3)



Proces realizace posuzovaného záměru se všemi obecně známými riziky (hlučnost a
prašnost) a související dopravy k nejbližším obcím může vést k subjektivním obavám
části dotčených obyvatel v okolí. Tato problematika spadá do oblasti vnímání rizika a je
do značné míry ovlivnitelná otevřeným přístupem investora a transparentností jeho
vztahu k orgánům státní správy a komunikací s veřejností. Dominantním zdrojem hluku
celého zájmového území je dopravní hluk z provozu po silničních komunikacích, které
rámují zájmové území dotčené obce. Je nutno podotknout, že záměr není v daném
prostoru novým prvkem



Realizace záměru v posuzovaném zájmovém území nepředstavuje kvalitativně nové
riziko pro veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší. Je nutno podotknout, že záměr
není v daném prostoru novým prvkem



Vlastní zájmové území se nachází mezi vodní plochou stávajícího jezera (rozčleněnou
na jezero v DP Dolany a jezero na nevýhradní části ložiska ze západu až severu), z
větší části zahrnuje lesní porost východně od části jezera v DP, jihozápadně je
lokalizováno provozní zázemí a deponie zemin. Vlastní plocha je pohledově exponovaná
přes jezero k východu až SV (od provozního zázemí na JZ, a i od východního okraje
obce Dolany, dále pak od severozápadu ze silnice Dolany – Staré Ždánice; od jihu až JV
je zájmové území kryto lesem. V těchto souvislostech nabývá na významu potřeba
zachovat východní a část severního okraje lesa (neotevřít porost k opatovickému
kanálu) a řešit náhradní zalesnění na ploše K3 západně od lesíka mezi jezerem a obcí
Dolany.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č. 4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku zásadnějších připomínek s tím,
že odpovídající podmínky z hlediska identifikovaných vlivů jsou zapracovány do
podmínek v návrhu závazného stanoviska.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.
Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i
dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na veřejné zdraví
Z dokumentace vyplývá, že v hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného
záměru byly posuzovány především fyzikální škodliviny (hluk) a chemické polutanty
(imise škodlivin).
Dokumentace uvádí, že znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích
zdravotního rizika na základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá mírně
podprůměrné úrovni rizika ve městech ČR. Posuzovaný záměr včetně související
dopravy bude mít na celkovou imisní situaci lokality u všech hodnocených škodlivin
nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zanedbatelný vliv.
Záměr nevyžaduje žádné změny v sídelní struktuře území (demolice obytných objektů,
rušení obcí apod.). Nejsou proto vyvolány žádné sociální vlivy v důsledku nuceného
přesídlování obyvatel. Záměr nepředstavuje novou (doposud neexistující) činnost v
území, jde v podstatě o pokračování činnosti stávající, nelze proto očekávat ani
významnou změnu existující vlastnické struktury nemovitostí nebo jejich ceny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole lze vznést připomínku v tom smyslu, že v zásadě hodnocení
zdravotních rizik provedeno nebylo, protože ani nebylo orgánem ochrany veřejného
zdraví požadováno, a to i v důsledku toho, jaké jsou závěry rozptylové a hlukové
studie. Po formální stránce lze dále připomenout, že na rozdíl od problematiky
znečištění ovzduší hluková zátěž ve vztahu k vlivům na zdraví v této kapitole
hodnocena nebyla vůbec.
Ve vztahu k vlivům na faktory pohody jsou v návrhu závazného stanoviska
formulována následující doporučení pro další přípravu záměru:


investor stavby zajistí, že před zahájením II. etapy těžby bude zajištěn kontakt s veřejností v
oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho
potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené podněty a
dotazy

Z hlediska celkové koncepce navrhovaného řešení zpracovatel posudku konstatuje,
že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů vychází z navrženého řešení záměru; je
proto nezbytné, dle názoru zpracovatele posudku, pro další přípravu záměru
formulovat do návrhu závazného stanoviska v souladu s dokumentací následující
doporučení:


v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž příslušnému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

Tato podmínka zabezpečuje realizaci záměru v podobě předložené do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší
Dle dokumentace provozem těžby a úpravy štěrkopísku je v blízkosti dobývacího
prostoru a v blízkosti příjezdových komunikací zvýšená imisní koncentrace všech
sledovaných látek. Důvodem je vyvolaná doprava a zejména uvažovaná sekundární
prašnost při pojezdu nákladních vozidel na ploše při nakládce kameniva, ke které
dochází v suchém období, což je zahrnuto do studie. S ohledem na kapacitu těžby v
předchozím období se však imisní situace v dotčených obcích provozem pískovny v
podstatě nezmění.
Nejvyšší imisní zátěž vůči stanoveným imisním limitům je vypočtena u prachových
částic frakcí PM10 a PM2,5 v areálu pískovny.
Dokumentace uzavírá, že na základě vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek, předpokládaného nárůstu imisních koncentrací a stávající imisní
zátěži v lokalitě lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu
zdraví lidí nebude provozem dobývacího prostoru a související dopravy docházet k
překračování imisních limitů.
Vlivy na klima
Ve vztahu k tomuto vlivu dokumentace uvádí, že vlivy na klima jsou hodnoceny jako
málo významné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na ovzduší
Z hlediska vlivů na ovzduší ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Opatření k omezování emisí v rámci záměru, která jsou uvedena v kapitole B.I.6,
jsou definována jako opatření, se kterými je oznamovatel ztotožněn, bude je
respektovat, a proto nejsou formulována do podmínek návrhu závazného stanoviska
Vlivy na klima
Dokumentace z hlediska vlivů na klima uvádí, že vlivy stavby na klima jsou převážně
mírné. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další a fyzikální a biologické
charakteristiky
Dokumentace konstatuje, že hluková situace ve venkovním prostoru byla
vyhodnocena modelovým výpočtem ekvivalentních hladin zvuku. Pro výpočet byla
použita metodika výpočtů s uplatněním programu HLUK+ ve verzi 13.01
profi13_uzemi.
U hodnocení provozu záměru bylo počítáno s maximálním provozem stacionárních
zdrojů (8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin) včetně obslužné
dopravy nákladních vozidel v rámci areálu.
Z výše uvedených výpočtů, dle zadaných vstupů a závěrečných hodnot
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v příslušných referenčních kontrolních
bodech vyplývá, že:
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 hluková zátěž sledovaných chráněných prostor nebude vlivem provozu
stacionárních zdrojů záměru během etapy skrývky překračovat v zájmovém území
hygienické limity pro den LAeq,8h = 50 dB
 hluková zátěž sledovaných chráněných prostor nebude vlivem provozu
stacionárních zdrojů záměru během etapy těžby překračovat v zájmovém území
hygienické limity pro den LAeq,8h = 50 dB
Nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mít na sledované venkovní
chráněné prostory staveb vliv splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů.
Z hlediska vibrací dokumentace uvádí, že plánované aktivity nebudou zdrojem
vibrací o hygienicky významných intenzitách. Účinky strojů a nářadí použitých při
výstavbě, které jsou zdroji vibrací (např. vibrační válec, vibrační deska, sbíječka
apod.), nepřesáhnou hranice staveniště.
Zařízení provozovaná v řešeném areálu nebudou zdrojem elektromagnetického
záření o hygienicky významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015
Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska vyhodnocení akustické situace ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek. V kapitole B.I.6 je jako požadavek, který oznamovatel
respektuje uvedeno, že bude tak, jako doposud vyloučena přeprava těžené suroviny
přes obec Dolany, tudíž toto opatření již není uváděno v podmínkách závazného
stanoviska.
Z hodnocené dokumentace není jednoznačná provozní doba těžby a expedice.
V návrhu závazného stanoviska je proto formulována následující podmínka:
 maximální roční objem těžby nepřesáhne 235 000 tun/rok; těžba a expedice bude
realizována pouze v denní době

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Významnou charakteristikou navrhovaného záměru je, že bude i nadále probíhat nad
i pod hladinou podzemní vody v otevřeném, postupně vznikajícím jezeru „písníku“.
Rozšiřování vodních ploch v důsledku těžby štěrkopísků způsobuje ochuzování
zásob podzemních vod výparem z těžbou obnažené vodní hladiny, což se projevuje
poklesem hladin podzemních vod ve vodohospodářsky využívaném kvartérním
kolektoru (vodní zdroje Oplatil-Hrobice-Čeperka pardubického vodovodu).
Proto byl v roce 1998 vybudován systém monitorovacích vrtů, kterým je očekávaný
vliv dlouhodobě sledován i s ohledem na připravované navýšení odběrů z uvedených
vodních zdrojů. Pro těžbu na ložisku Dolany byly vybudovány vrty V-3a (Dolanyobec) a V-4 (peloidy) a do systému byl zařazen existující vrt V-3. Dodatečně po
dohodě s Českým inspektorátem lázní a zřídel Praha byl jihozápadně od Dolan v
červnu 2000 vybudován vrt V-10. V souvislosti s dalším postupem těžby (II. a III.
etapa) v CHLÚ byly v roce 2006 vybudovány vrty V-15, V-16, V-17.
Do systému pravidelného sledování jsou včleněny vodní hladiny písníků Oplatil,
Dolany, Čeperka, Gigant.
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Těžba štěrkopísku z vody v dobývacím prostoru Dolany II. etapa ovlivní lokální
hydrogeologické poměry území. Vzhledem k poměrně malé ploše 3 ha dojde k mírné
změně tlakových poměrů kvartérní zvodně v rozsahu vlastního písníku a do
vzdálenosti jednotek metrů od okrajů písníku. Vliv těžby na hydrogeologické poměry
obce Dolany je dlouhodobě sledován monitorovacím vrtem V-3a. I při největším
přiblížení těžby k obci (270 m) nebyl vrtem V-3a zaznamenán pokles hladiny vody. Z
hlediska hydrogeologických poměrů představuje zadaný záměr pouze vliv lokální,
významem malý. V dosahu možného ovlivnění se nenacházejí vodní zdroje
individuálního ani hromadného zásobování obyvatel.
Těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru Dolany II. etapa představuje dočasné (tj. po
dobu těžby) snížení podzemního odtoku o 2 l/s až 3 l/s (postupným nahrazováním
objemu těžené suroviny vodou) a trvalé ochuzení využitelných zásob podzemních
vod v důsledku výparu z vodní hladiny samotného rozšířeného DP Dolany přibližně o
0,4 l/s. Jde o poměrně velmi malý vliv, z hlediska bilance vodního zdroje Oplatil málo
významný, v synergickém a dlouhodobém působení všech těžeb štěrkopísku v dané
vodohospodářské oblasti jde o významnější akceptovatelný vliv. Vzhledem k
tendenci posledních let vůbec nepřepouštět vodu ze západní části Oplatilu do
východní části z důvodu nepříznivé kvality vody horní nádrže (především riziko
významného zavlečení sinic), lze oba uvedené kvantitativní vlivy považovat za
zanedbatelné.
I přes absenci přepouštění vod ze západní do východní části Oplatilu v posledních
letech, zasahuje drenážní účinek odběru vody pro pardubický vodovod i do
zájmového prostoru navrženého rozšíření DP Dolany (vrty V-15, V-16). Z důvodu
včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových a
hydrochemických změn v písníku v jeho okolí je třeba pokračovat v pravidelném
vzorkování minimálně jednoho z monitorovacích vrtů V-15, V-16, V-3 ve stanovených
přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření hladin podzemních vod
v intervalu 1 měsíce.
Opatření k omezování emisí v rámci záměru, která jsou uvedena v kapitole B.I.6,
jsou definována jako opatření, se kterými je oznamovatel ztotožněn, bude je
respektovat. Ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod jsou v kapitole
B.I.6 uvedena tato následující opatření:


Dodržovat ochranu stávajícího vodovodu dostatečně kapacitním ochranným pilířem.



Nadále zajistit, aby všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny,
při vlastní těžební činnosti byly v dobrém technickém stavu; kontrolovat je zejména z
hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných
látek neprodleně kontaminovanou zeminu odstranit a předat oprávněné osobě k
dekontaminaci.



Nadále zajistit, aby všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami
nebezpečnými vodám, byly zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto
prostory (nepropustné podlahy, záchytné vany, havarijní jímky apod.).



Nadále uplatňovat optimální řešení vodního hospodářství třídící linky ve smyslu
důsledného oddělení nátoku a vyústění technologické vody z/do zařízení.



Pro údržbu dopravních pásů (a to i pro vynášecí pásy od břehové hrany do třídícího
zařízení) a provoz třídící linky nadále používat biologicky rozložitelné oleje a mazadla,
případně instalovat dopravníky s uzavřenými soubory ložisek.



V provozním řádu pískovny i pro těžbu na výhradním ložisku nadále garantovat zajištění
činností eliminujících vznik havárie spojené s únikem ropných látek; dále garantovat, že
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v případě vzniku havárie dojde k okamžité sanaci a dekontaminaci zemin, hornin a vody
v úplném rozsahu havárie. Pokud i přesto dojde přes všechna preventivní opatření k
úniku znečišťujících látek do horninového prostředí a povrchové vody, neprodleně
zabránit dalšímu šíření kontaminantů do přírodního prostředí, řešit odtěžení
kontaminované zeminy a zabezpečit její sanaci nebo předání oprávněné osobě a řešit
odstraňování nebezpečných látek z vody na základě postupů dle vypracovaného
havarijního plánu.


Nadále uplatňovat zavedený komplexní systém monitorování jakosti podzemních vod a
tlakových změn podzemní vody. Pokud se to na základě prováděného monitoringu
ukáže jako vhodné a potřebné, zajistit zřízení dalšího monitorovacího místa.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že vliv těžby štěrkopísků na povrchové a
podzemní vody je akceptovatelný a dlouhodobě monitorovaný. Pro minimalizaci rizik
jsou realizována výše uvedená opatření, a proto nejsou převzaty do návrhu
závazného stanoviska.
Z aktualizovaného hydrogeologického průzkumu vyplynulo doporučení, které je
formulováno do podmínek závazného stanoviska:
 z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových a
hydrochemických změn v písníku v jeho okolí je třeba pokračovat v pravidelném vzorkování
minimálně jednoho z monitorovacích vrtů V-15, V-16, V-3 ve stanovených přibližně ročních
intervalech včetně pravidelného měření hladin podzemních vod v intervalu 1 měsíce

D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá zábor cca 0,647 ha zemědělské půdy. Bonitovaná půdně
ekologická jednotka 3.51.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd
ochrany č. 48/2011 Sb., do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Těžba na lesních pozemcích se omezí pouze na zbývajících cca 3,0526 ha.
Popsaný stav je vymezen v aktuálním platném územním plánu obce Dolany
z roku 2014 (účinnost 12/2014), kdy je pro rozšíření DP vymezena nezastavitelná
plocha změn v krajině pro těžbu nerostných surovin K2.
Po ukončení dobývání bude provedena rekultivace břehů jezera v souladu s
Plánem sanace a rekultivace spočívající v úpravě svahů břehů a jejich osetí a
osázení vhodnými plánem předepsanými rostlinami a dřevinami. Výsledným
cílem rekultivace je vytvoření nového krajinného prvku, který přirozeně zapadne
do okolní krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vlivům na ZPF ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších
připomínek. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou
ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Řešení odnětí pozemků ze ZPF, respektive PUPFL se řídí příslušnými složkovými
zákony, podle kterých musí oznamovatel postupovat bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
Vlivy na PUPFL jsou v předkládaném posudku komentovány v kapitole D.I.7.
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D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě kvartérních
fluviálních štěrkopísků v ploše ložiska. Tato ztráta je cílem těžby jako ekonomické
aktivity, poskytující stavební surovinu. Ostatní části horninového prostředí zůstanou
nedotčeny.
Dobývací prostor na ložisku štěrkopísku, č. ložiska B3 209 700 Bohdaneč, je navržen
v okrajové části CHLÚ a to v severní části ložiska.
Dobýváním štěrkopísku v navrhovaném dobývacím prostoru nedojde k omezení
ostatních bilančních zásob v CHLÚ Lázně Bohdaneč. Navrhovaný DP Dolany leží
celý na bloku zásob č.1 V Ba. Důvodem pro navržení dobývacího prostoru pouze na
část ložiska je ochrana zákonem chráněných obecných zájmů. Jedná se zejména o
ochranu přírodních léčivých zdrojů peloidů Rozkoš a Rozkoš I, které se nachází při
jihozápadním okraji ložiska.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. Do návrhu
závazného stanoviska je zpracovatelem posudku formulována následující podmínka
pro etapu ukončení provozu:
 odstranit nepotřebné objekty a odstranit případnou kontaminaci

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Z „Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu podle § 67 Zák. 114/1992 Sb.“
vyplývá, že v zájmovém území nebyly zaznamenány žádné chráněné druhy rostlin.
Identifikované rostliny jsou uvedeny v tabulce č.4 tohoto hodnocení. Z téhož
hodnocení vyplývá, že v zájmovém území se nenacházejí dřeviny rostoucí mimo les.
Vlivy na faunu
Z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území byl zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů, z nichž některé budou ovlivněny přímo, jiné nepřímo.
Seznam zaznamenaných druhů je doložen v tabulce č.4 „Hodnocení vlivu zásahu na
přírodu a krajinu“.
Vlivy na ÚSES a migraci
Prostor realizace záměru zasahuje do nadregionálního biocentra č.8 Bohdaneč a
nachází se zcela v jeho okraji. Jedná se o rozsáhlé území o šířce několika km 2,
sloužící k zajištění prostupnosti krajiny pro široké druhové spektrum živočichů. Záměr
svou podstatou nevytváří migrační bariéru a dotváří již existující charakter NRBC,
tvořeného mozaikou vodních a lesních biotopů. Hodnocený záměr zabírá cca 3 ha
z celkové výměry plochy biocentra, jehož rozloha je kolem 16,9 km 2.
Vlivy na VKP
Dle dokumentace v rámci hodnoceného záměru jsou uváděny vlivy na vodní plochu a
les, jako vlivy na VKP ze zákona.
Vlivy na VKP - vodní plocha
Stávající vodní plocha nemá vyvinuté litorální pásmo, jedná se stále o místo aktivní
těžby písku. Břehy jsou kolmé a ohraničené oblázky. Jen sporadicky se zde nachází
příbřežní vegetace.
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Nenacházejí se zde ve významnější míře obojživelníci, ani jiné vodní organismy.
Západní plocha je jich po částečné rekultivaci a je významným biotopem
obojživelníků a vodního ptactva. Bylo zde vytvořeno litorální pásmo vegetace,
významné z hlediska biodiverzity. Do této, západní plochy nebude záměr zasahovat.
Po těžbě vzniklá vodní plocha se stane nejen novým významným krajinným prvkem,
charakteristickým pro danou oblast, ale především přírodě blízkým ekosystémem,
který umožní existenci nových přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných
a rostlinných společenstev.
Vlivy na VKP - lesní porosty
Dokumentace uvádí, že lesní porosty, které se nacházejí na posuzované lokalitě,
byly vyhodnoceny z hlediska jejich kvalitativních charakteristik. Na základě těchto
charakteristik lze konstatovat, že se jedná o lesy v rámci svého okolí poměrně běžné
bez jakéhokoli znaku význačnosti.
Z hlediska produkční funkce vlivů je tato funkce zcela eliminována, jelikož v rámci
záměru dojde k vykácení stávajících porostů. Vzhledem k tomu, že je současný
cílový hospodářský soubor definován jako les ochranný, nejedná se o primární vliv v
rámci celého hodnocení. Náhradní výsadby v rámci rekultivace počítají opět se
založením lesních porostů, k obnovení produkční funkce lesa bude opět časem
docházet.
Z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa dokumentace konstatuje, že z krátkodobého
hlediska jsou vlivy záměru na všechny mimoprodukční funkce lesa likvidační s tím,
že plánované rekultivace plochy počítají opět se založením lesních porostů, které
napomohou k postupné obnově plnění všech mimoprodukčních funkcí lesa
v horizontu cca 30 let.
Dokumentace uzavírá, že při navrženém způsobu rekultivace, kdy je navržena
náhradní výsadba s adekvátním druhovým složením, dojde v dlouhodobém horizontu
k obnově recentních funkcí lesního porostu s ambicemi jejich zlepšení. Postupným
fázováním těžby i rekultivace se dočasná újma na odnětí funkcí lesa snižuje. Za
uvedených podmínek je vliv záměru na lesní porosty akceptovatelný.
Ve vztahu k možnostem smýcení lesních pozemků dokumentace uvádí, že co se
týká variantního řešení záměru, lze uvažovat o níže uvedených možnostech
časového harmonogramu postupu těžby:
 Varianta 1 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 najednou v jedné etapě.
 Varianta 2 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách
Jsou uvedeny výhody i nevýhody předložených variant s tím, že je doporučeno
realizovat smýcení lesních najednou v jedné etapě.
Vlivy na NATURA 2000
Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byly vyloučeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Z hlediska vlivů na floru a fytocenózy ze strany zpracovatele posudku nejsou
zásadnější připomínky. Prvky dřevin rostoucí mimo les se v lokalitě nevyskytují.
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Vlivy na faunu
Dokumentace uvádí, že oproti biologickému průzkumu Macháčka (2020) nebyly
pozorovány některé zvláště chráněné druhy živočichů (žluva hajní, slepýš křehký,
ropucha zelená, skokan zelený, užovka obojková, zlatohlávek) s odůvodněním, že
tento průzkum zahrnoval širší zájmové území. Vzhledem k této skutečnosti navrhuje
zpracovatel posudku do návrhu závazného stanoviska následující podmínky
 v jarním období roku před zahájením prací v hodnoceném území provést aktualizaci
zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů živočichů;
výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do žádosti o výjimku ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů
 kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj. v
rozmezí 1. září – 31. března
 investor záměru bude povinen během jednotlivých přípravných fází, kdy bude docházet ke
kácení dřevin a skrývkových prací, zajistit biologický (ekologický) dozor stavby osobou
s vysokoškolským vzděláním přírodovědného, zemědělského nebo lesnického směru,
nezávislou na dodavateli stavby, která bude oprávněna stanovovat vhodné časové termíny
pro minimalizaci negativních vlivů záměru na faunu - záchranné transfery respektive jiná
vhodná opatření k zamezení negativního vliv na živočichy, jako je zabránění vnikání
živočichů do těžebního prostoru a zamezování tvorby ekologických pastí
 jedno vegetační období před plánovaným zalesněním pozemků určených k náhradní
výsadbě provést na těchto plochách biologický průzkum z důvodů případného stanovení
ochranných podmínek při samotném zalesňování

Vlivy na ÚSES a migraci
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Z dostupných podkladů vyplývá, že
hodnocený záměr nevytváří migrační bariéru a v konečném řešení bude dotvářet již
existující charakter nadregionálního biocentra, tvořeného mozaikou vodních a
lesních biotopů. Ve vztahu ke zvýšení biodiverzity a posílení funkce ÚSES
hodnoceného území je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:
 pro zvýšení biodiverzity zájmového území a k podpoře ÚSES budou realizována následující
opatření:




v rámci organizace zbytkového prostoru pro dotěžení zásob v II. etapě zajistit, aby minimálně
podél části břehové linie byl realizován vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby
mělkých periodických vod a tím i zatraktivnění řešené části území pro obojživelníky
realizovat postupně již v období těžebních prací tvorbu suchých zídek (či jen volně ložených
hald) z kamení, větví, kořenů či inertního stavebního materiálu (tyto biotopy využijí i obojživelníci,
bezobratlí a drobní savci) v okolí záměru tam, kde není frekventovaný pohyb osob
v rámci Souhrnného plánu sanace a rekultivace pro podporu biodiverzity ponechat plochu 1,7 ha
stávajícího technického zázemí přirozené sukcesi bez zalesnění

Vlivy na VKP - vodní plocha
Z hlediska tohoto vlivu ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek.
V rámci „Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu“ v tabulce č. 4 není
identifikován výskyt obojživelníků, avšak ve vlivech na VKP v textové části
dokumentace je připuštěna možnost přítomnosti obojživelníků – tedy dle názoru
zpracovatele posudku je vhodné ověřit jejich případný výskyt v uvažované ploše
záměru. Proto je v návrhu závazného stanoviska formulována již uvedená podmínka
pro aktualizaci biologického průzkumu.
Vlivy na VKP - lesní porosty
Z hlediska velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí lze uvažovaný vliv na
tento VKP považovat za nejvýznamnější a z krátkodobého hlediska nevratný s tím,
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že díky následné rekultivaci na lesní pozemky po ukončení těžby se budou postupně
jednotlivé funkce lesa obnovovat. Nelze se úplně ztotožnit s konstatováním, že
dotčené lesní porosty jsou bez jakéhokoli znaku význačnosti, protože bezpochyby
jisté mimoprodukční funkce tento les plní.
Dokumentace dále uvádí, že potenciální budoucí těžba na lesních pozemcích se
omezí pouze na zbývajících cca 3,0526 ha s tím, že popsaný stav je vymezen v
aktuálním platném územním plánu obce Dolany z roku 2014 (účinnost 12/2014), kdy
je pro rozšíření DP vymezena nezastavitelná plocha změn v krajině pro těžbu
nerostných surovin K2. V souvislosti s přijetím územního plánu byla za tímto účelem
zpracována SEA.
Dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr představuje první a jediný vstup těžby
štěrkopísků do lesních pozemků v CHLÚ Lázně Bohdaneč s tím, že jak územní plán
obce, tak hodnocení SEA prošly v minulosti schvalovacím procesem, ve kterém se
několikráte vyjadřovaly dotčené státní orgány včetně ČIŽP. V souvislosti s přijetím
územního plánu byla za tímto účelem zpracována SEA. Záměr je tedy dostatečně
znám, prozkoumám a i přijat.
V souladu s výše uvedeným je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:
 posuzovaný záměr bude jediným vstupem těžby štěrkopísků do lesních pozemků v CHLÚ
Lázně Bohdaneč

Součástí předkládané dokumentace je „Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu
podle § 67 Zák. 114/1992 Sb.“, jejíž součástí je i vyhodnocení vlivů na lesní porosty,
jakož i návrh opatření pro částečné kompenzování vlivu těžby na lesní porosty.
V souladu s dokumentací EIA je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:
 pro minimalizaci vlivů na lesní porosty budou respektována následující doporučení:








bude zachován plný rozsah lesního porostu na pozemku p.č. 620/8 v k.ú. Dolany u Pardubic včetně
východního lesního okraje
bude zachována kvalitní doubrava při východním až JV okraji paseky při hranici porostních skupin
3Bb0 a 3C11/6
bude zajištěno náhradní zalesnění na ploše K3 dle platné ÚPD obce Dolany stanovištně
odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno náhradní zalesnění podél jižního břehu stávajícího jezera v DP Dolany v rozsahu cca
0,4 ha stanovištně odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno, aby do lesnických výsadeb byly uplatněny i domácí druhy kvetoucích dřevin z
důvodu navýšení potravní nabídky na sušší plochy kolem břehů jezera (zejména svídy, šípek)
bude zajištěna ochrana silného dubu letního u posedu při severním cípu zájmového území.
pro zalesnění budou využívány sazenice dřevin a travin místní provenience s vhodnou skladbou
tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno jejich přežití i v době sucha; o sazenice pečovat
minimálně po dobu 3 let

Z hlediska předložených variant smýcení lesních porostů se lze ztotožnit
s doporučenou variantou jejich smýcení najednou v jedné etapě. V návrhu
závazného stanoviska je formulována následující podmínka:
 smýcení lesních porostů v ploše hodnoceného záměru bude realizováno najednou v jedné
etapě

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Problematikou krajinného rázu se zabývá expertní příloha H6 hodnocené
dokumentace v kapitole 5.5. Zásah do krajinného rázu. Dokumentace uzavírá, že vliv
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navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu.
Na základě zpracovaného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz dle uvedené
metodiky dokumentace konstatuje, že záměr představuje slabý až středně silný
zásah do zákonných kritérií krajinného rázu a je hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu. Vliv, který je hodnocen jako silný, je pouze dočasného charakteru a
v dlouhodobém horizontu bude za předpokladu splnění uvedených podmínek stav
takto ovlivněného znaku navrácen do přírodě blízkého stavu a vliv je tedy
akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele bez podstatnějších připomínek. V kontextu ovlivnění
krajinného rázu místa jde o patrnou až významnou změnu, s postupně klesající
mírou významnosti v závislosti na postupující rekultivaci břehů vznikajícího písníku;
změna lesních porostů na vodní plochy je změnou trvalou.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Dokumentace uvádí, že realizace záměru nevyžaduje žádné demolice objektů, a to v
majetku či mimo majetek investora. Co se týče kulturních památek - kulturní památky
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové
péči, se v zájmovém území nevyskytují.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na
ploše s archeologickými nálezy typu UAN III. To znamená, že je nutné v prostoru
respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj.
stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné
k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k předložené kapitole bez připomínek. V rámci předkládaného záměru
musí být postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči
v platném znění, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Zpracovatel posudku soudí, že způsob provedení archeologického průzkumu je věcí
odbornou, související s příslušným složkovým zákonem, a proto ve vztahu k této
problematice nejsou v návrhu závazného stanoviska formulovány žádné podmínky.
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Dokumentace shrnuje, že z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba areálu
takovým záměrem, který by s sebou nesl významné riziko vyplývající z používání
nebezpečných látek a přípravků. Při výstavbě budou použity standardní materiály,
technologie a stavební postupy. V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických
poruch nebo dopravních nehod v areálu.
Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády
a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní
prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných
významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“ části D.II. je
zpracována v akceptovatelném rozsahu stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA s tím,
nestandardní stavy z charakterizace rizik mohly být lépe rozvedeny.
Způsob těžby zůstane zachován, tudíž ani nedojde k významné změně provozního
řádu, respektive havarijních plánů.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Podrobný popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D. I. dokumentace. Rozsah vlivů navrhovaného záměru vzhledem
k zasaženému území a populaci je v dokumentaci zpracován v tabulce kapitoly D. III.
hodnocené dokumentace.
Dle dokumentace rozsah záměru, jeho charakter a umístění stavby prakticky vylučuje
jakékoli vlivy přesahující hranice ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál postihl
všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí, avšak
s různou vypovídací schopností.
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné do návrhu závazného stanoviska uplatnit
věcnou podstatu řady doporučení autorů dokumentace s tím, že některé z nich je
nutno mírně modifikovat, upravit, případně je bylo potřebné částečně doplnit na
základě relevantních připomínek obdržených v rámci procesu EIA, respektive
podmínek formulovaných zpracovatelem posudku.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
V kapitole B.I.6 dokumentace jsou definována opatření, se kterými je oznamovatel
ztotožněn, bude je respektovat, a proto nejsou formulována do podmínek návrhu
závazného stanoviska:
 Vyloučit přepravu těžené suroviny přes obec Dolany.
 Na pozemky v kategorii PUPFL nebudou umisťovány skládky a deponie
stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, stavební dvory ani parkoviště
techniky.
 Okolní lesy nesmí být poškozovány činností a používáním stavební techniky ve
fázi výstavby. Návrh aktualizovaného SPSaR území odsouhlasit s orgánem
ochrany přírody.
 V rámci rekultivace břehů zajistit, že budou místně ponechány části ploch břehů
bez překrývání zeminami z důvodu zatraktivnění lokality pro xerofytní a
suchomilné druhy živočichů za účelem zvýšení biodiverzity lokality.
 Udržovat čistotu na veřejných komunikacích v místě výjezdu z pískovny a v
blízkém okolí pro minimalizaci vlivů na kvalitu ovzduší.
 Dodržovat ochranu stávajícího vodovodu dostatečně kapacitním ochranným
pilířem.
 Nadále zajistit, aby všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru
těžebny, při vlastní těžební činnosti byly v dobrém technickém stavu; kontrolovat
je zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných
nebo jiných závadných látek neprodleně kontaminovanou zeminu odstranit a
předat oprávněné osobě k dekontaminaci.
 Nadále zajistit, aby všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami
nebezpečnými vodám, byly zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek
mimo tyto prostory (nepropustné podlahy, záchytné vany, havarijní jímky apod.).
 Nadále uplatňovat optimální řešení vodního hospodářství třídící linky ve smyslu
důsledného oddělení nátoku a vyústění technologické vody z/do zařízení.
 Pro údržbu dopravních pásů (a to i pro vynášecí pásy od břehové hrany do
třídícího zařízení) a provoz třídící linky nadále používat biologicky rozložitelné
oleje a mazadla, případně instalovat dopravníky s uzavřenými soubory ložisek.
 V provozním řádu pískovny i pro těžbu na výhradním ložisku nadále garantovat
zajištění činností eliminujících vznik havárie spojené s únikem ropných látek; dále
garantovat, že v případě vzniku havárie dojde k okamžité sanaci a dekontaminaci
zemin, hornin a vody v úplném rozsahu havárie. Pokud i přesto dojde přes
všechna preventivní opatření k úniku znečišťujících látek do horninového
prostředí a povrchové vody, neprodleně zabránit dalšímu šíření kontaminantů do
přírodního prostředí, řešit odtěžení kontaminované zeminy a zabezpečit její
sanaci nebo předání oprávněné osobě a řešit odstraňování nebezpečných látek z
vody na základě postupů dle vypracovaného havarijního plánu.
 Nadále uplatňovat zavedený komplexní systém monitorování jakosti podzemních
vod a tlakových změn podzemní vody. Pokud se to na základě prováděného
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monitoringu ukáže jako
monitorovacího místa.

vhodné

a

potřebné,

zajistit

zřízení

dalšího

 Důsledně zajistit biologickou rekultivaci všech prostorů, zasažených terénními
pracemi, včetně tlumení šíření invazních druhů rostlin.
 Pokud by došlo k znečištění zeminy (odpady s obsahem ropných látek), bude
okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na dekontaminační plochu. Situaci, při
které by došlo k havárii, a vznikly by v souvislosti s ní odpady, řeší platný
Havarijní plán. Tyto podmínky je třeba respektovat.
 Únik látek závadných vodám (pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje apod.)
může nastat v důsledku technické závady nebo nehody těžební a dopravní
techniky, případně nevhodnou manipulací s těmito látkami na lokalitě. Únikům
těchto látek je předcházeno udržováním technických zařízení, těžební a dopravní
techniky a v dobrém technickém stavu. Je nutno eliminovat veškeré zdroje
možného znečištění. V případě úniku těchto látek je třeba zamezit průsaku těchto
látek do okolního horninového prostředí a povrchových vod. Pro obecně
předvídatelné druhy havárií jsou pro provoz lomu zpracovány příslušné provozní
řády a havarijní dokumentace. Všechny takto stanovené podmínky je třeba
respektovat.
 Technické podmínky provozu stanovuje příloha č.8 k vyhl. č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší následující:
- Musí být snižovány emise tuhých znečišťujících látek na všech
technologických uzlech včetně skladování a přepravy materiálu, kde
dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Lze použít
například:
 zakrytování třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
 instalaci zařízení k omezování emisí – odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí,
 opatření pro skladování prašných materiálů – uzavřené skladovací prostory,
umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování
zástěn,
 opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a
manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje,
zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví navrhovaná v dokumentaci jsou uvedena v kapitole
D. IV. dokumentace.
Z dokumentace vyplývají následující doporučení:
D.IV.1 Opatření základní a již prováděná
V rámci přípravy realizace záměru byla do současné doby již celá řada opatření technického
a organizačního řádu provedena (průzkumy, měření – viz přílohy).
Základní opatření (ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou
tedy již součástí záměru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.3 a s jejich plněním se již automaticky
počítá.
V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní
a splnitelné. Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je
automatické. Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu
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situace a dostupných technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je
zásada předběžné opatrnosti.
D.IV.2 Technická a technologická opatření
a) všeobecná
Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení
záměru. Podrobné rozpracování opatření je součástí kapitoly B.I.6.1 – technologická
opatření.
b) specifická
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na vodu
Ze závěrů HG studie (Příloha H.5) vyplývají následující opatření:
 Monitorovacími vrty V-15, V-16 bylo prokázáno (viz komentář̌ přílohy č. 8), že v období
nízkých vodních stavů a bez realizovaného přepouštění vod západní části Oplatilu do
východní́ vodárenské́ časti dochází́ k dotaci vodního zdroje Oplatil vodami z prostoru
záměru posledního rozšíření DP Dolany. Vrt V-16 bude využit pro kontrolu vlivu těžby
na kvalitu podzemních vod, především s ohledem na výskyt ropných uhlovodíků̊ C10 –
C40. Vrt V-15 bude při postupu těžby likvidován. Vrt V-3 ložiska Dolany bude nadále
ve stejném rozsahu sledován, neboť̌ monitoruje nejen vliv těžby, ale zároveň̌ i vliv
technologie a přepravy štěrkopísku z prostoru ložiska.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na faunu a floru
Opatření k eliminaci zásahů na jednotlivé zájmy ochrany přírody a krajiny lze rozdělit na
opatření k vyloučení vlivů, opatření ke zmírnění vlivů a kompenzační opatření.
 Pro eliminaci vlivů na zjištěné druhy ptáků je pak třeba kácení a likvidaci veškeré zeleně
provádět pouze mimo období hnízdění ptáků. Tedy provádět v období říjen – únor.
 Během jednotlivých přípravných fází stavby, kdy bude docházet ke kácení dřevin, je
nezbytné smluvně zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou k vyloučení
případných přímých negativních vlivů na stávající biotu. Pokud se na lokalitě určené k
bezprostřední realizaci záměru vyskytnou především hnízdící ptáci, jedinci zvláště
chráněných druhů, anebo živočichové s omezenou mobilitou, zajistí osoba, vykonávající
dozor, jejich transfer anebo jiné vhodné opatření k zamezení negativního vlivu.
 Efektivní organizací prací na místě dotčeném záměrem a vhodným načasováním
prací včetně zamezení vlivu výstavby na organismy (např. zabránění vnikání živočichů do
prostoru stavby, zamezování tvorby „ekologických pastí“ na místě výstavby, ev.
záchranné transfery organismů z místa dotčeného záměrem) mírnit možné neg. vlivy
maximálně možným způsobem.
 Biologický průzkum na plochách určených k zalesnění doporučujeme provést až při
realizace SPSaR, tedy jedno vegetační období před plánovaným zalesněním
pozemků, a to proto, aby mohly být případně stanoveny ochranné podmínky při
samotném zalesňování.
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na les
 Zachovat plný rozsah lesního porostu na pozemku p.č. 620/8 v k.ú. Dolany u
Pardubic včetně východního lesního okraje.
 Zachovat kvalitní doubravu při východním až JV okraji paseky při hranici porostních
skupin 3Bb0 a 3C11/6.
 Zajistit náhradní zalesnění na ploše K3 dle platné ÚPD obce Dolany stanovištně
odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem.
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 Zajistit náhradní zalesnění podél jižního břehu stávajícího jezera v DP Dolany v
rozsahu cca 0,4 ha stanovištně odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem.
 Zajistit, aby do lesnických výsadeb byly uplatněny i domácí druhy kvetoucích dřevin z
důvodu navýšení potravní nabídky na sušší plochy kolem břehů jezera (zejména svídy,
šípek).
 Zajistit ochranu silného dubu letního u posedu při severním cípu zájmového území.
 Pro zalesnění využívat sazenice dřevin a traviny místní provenience s vhodnou skladbou
tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno jejich přežití i v době sucha. O sazenice
pečovat minimálně po dobu 3 let.
Kompenzační opatření
Pro podporu rostlin, bezobratlých, ale i některých druhů ptáků a savců doporučuji:
 Ve spolupráci s obcí dbát na realizaci a uspokojivý stav prvků ÚSES, které se
nacházejí v blízkosti zájmového území (viz kapitola C.1.5). Tyto prvky vytvoří atraktivní
prostředí pro volně žijící živočichy a dojde i ke zmírnění nepřímých vlivů během
stávajícího provozu pískovny (hluk, emise, apod). Tyto prvky by měly obsahovat
následující přírodě blízká opatření:
 Realizovat tvorbu suchých zídek (či jen volně ložených hald) z kamení, větví, kořenů či
inertního stavebního materiálu (tyto biotopy využijí i obojživelníci, bezobratlí a drobní
savci) v okolí záměru tam, kde není frekventovaný pohyb osob.
 Během výsadeb vytvářet i podporu roztroušené vegetace (rozptýlených křovin). Na
zemědělské půdě je přítomnost mimolesní zeleně mimořádně přínosná. Jako vhodné
řešení je výsadba domácích druhů stromů a keřů v poměru stromy: keře 1:3. Tato
opatření realizovat i v rámci ploch náhradních výsadeb.
 Náhradní zalesnění na ploše K3 dle platné ÚPD obce Dolany stanovištně odpovídajícím
druhově různorodým listnatým porostem.
 Náhradní zalesnění podél jižního břehu stávajícího jezera v DP Dolany v rozsahu cca
0,4 ha stanovištně odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem.
 Dle požadavku KÚ ponechat plochu 1,7 ha, kde se nyní nachází technické zázemí,
přirozené sukcesi – nezalesňovat ji.
 V rámci organizace zbytkového prostoru pro dotěžení zásob v II. etapě zajistit, aby
minimálně podél části břehové linie byl realizován vznik mírných terénních depresí
pro možnost tvorby mělkých periodických vod a tím i zatraktivnění řešené části území
pro obojživelníky.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV návrh opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru.
Odpovídající opatření formulovaná v dokumentaci byla upravena, respektive
doplněna na základě obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení
zpracovatele posudku a jsou uvedena dále v kapitole IV. Posouzení navržených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a k jejich monitorování tohoto
posudku.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá
rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací. Všechny dostupné informace o
současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a dokumentace
zapracovány.
Jako podklad pro hodnocení možných vlivů na biotu byly použity výstupy z
provedených odborných studií – rozptylové, hlukové, hydrogeologické, a hodnocení
vlivů na chráněné zájmy dle §67 zákona 114/1992 Sb. (Přílohy H.3, H.4, H.5 a H.6).
Při zpracování dokumentace byly použity literární údaje, terénní průzkumy a osobní
jednání.
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodik MEFA a Symos 97,
problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy programem HLUK+ verze 13.01 profi13_uzemi (JpSoft s.r.o.).
Při průzkumech biologické rozmanitosti byly použity standardní metody výzkumu pro
jednotlivé skupiny s využitím odborné literatury a doporučených metodik AOPK.
Jako podklady pro získání informací o lesních porostech byla využita především data
poskytnutá Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem.
Zhodnocení HG poměrů zájmové lokality bylo realizováno na základě rešeršního
šetření, které bylo doplněno o terénní rekognoskaci a místní šetření. Studie využívá
výsledky dvacetiletého monitorování široké oblasti vodních zdrojů Oplatil-HrobiceČeperka, dále zakoupená data ČHMÚ (srážky ze stanice Dobřenice, monitorovací
vrty VP0321 Stéblová, VP0304 Libišany a VP0436 Lhota pod Libčany) a údaje o výši
odběrů vod z uvedených zdrojů pardubického vodovodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí“ je zpracována v akceptovatelném rozsahu ve vztahu k požadavkům přílohy
č. 4 k zákonu EIA a dostačujícím k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Dokumentace uvádí, že míra nedostatků ve znalostech je úměrná podrobnosti
podkladů, jež jsou v dané fázi přípravy projektu k dispozici. Při zpracování
dokumentace EIA se vycházelo z mapových, výkresových a textových podkladů
předaných oznamovatelem.
Dokumentace v podstatě uvádí, že v průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly
takové obtíže (technické nedostatky, nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti),
které by znemožňovaly specifikaci předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích“ je zpracována v odpovídajícím rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek.

E. Porovnání variant řešení záměru
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v
současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování a prostorových dimenzí
záměru. Dále dokumentace uvádí, že co se týká variantního řešení záměru, lze
uvažovat o níže uvedených možnostech časového harmonogramu postupu těžby:
 Varianta 1 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 najednou v jedné etapě.
 Varianta 2 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách
Realizace Varianty 1 předpokládá smýcení lesních pozemků o rozloze cca 3 ha z
území druhé etapy dobývacího prostoru najednou. Následně z celé plochy bude
skryta svrchní vrstva (hrabanka) a po ní nadložní vrstvy nad ložiskem štěrkopísků a
pařezy. Hrabanka bude dočasně deponována na určeném místě v areálu pískovny.
Nadložní skrývkové zeminy budou kontinuálně ihned po jejich skrytí převáženy a
ukládány k stávajícímu jižnímu břehu dobývacího prostoru vytěženého v první etapě
v délce cca 400 m. Navážkou dojde ke zpevnění tohoto břehu a k jeho rozšíření pro
následnou výsadbu lesních porostů. Jelikož jedinou možností jak dopravit vytěženou
surovinu od těžebního zařízení do třídící linky je prostřednictví dopravníkových pásů,
které mohou být postaveny zase jedině na tomto břehu, musejí být i jednotlivé etapy
rekultivace odděleny. Technická rekultivace (úprava a příprava břehu) bude
provedena před instalací dopravníkových pásů. Pak bude následovat etapa realizace
těžby. Po skončení dobývání v druhé etapě dobývacího prostoru (jeho rozšíření,
které je předmětem této Dokumentace) budou dopravníky demontovány a
odstraněny a na uvolněném místě biologická rekultivace, tedy osázení břehu lesními
porosty podle rekultivačního plánu.
Při realizaci této varianty bude před vlastní těžbou (instalací dopravníkových pásů)
zcela dokončena technická rekultivace břehu. Během realizace těžby (a s tím
spojené předchozí instalace dopravníků) budou mít navezené skrývkové zeminy čas
se stabilizovat, a pokud bude nutná nějaká úprava břehu (např. jeho lokální
poškození erozí apod.), provede se ihned po jejím zjištění. Biologická rekultivace
osázením po skončení těžby se pak provede do připraveného, několik let
stabilizovaného terénu, kdy riziko poškození břehu s výsadbou bude již minimální a
vysázené rostliny budou mít lepší podmínky k růstu a rozvoji. Dokumentace dále
popisuje výhody a nevýhody této varianty.
Realizace Varianty 2 předpokládá smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na
p.č. 613/5, 619/6, 620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách. Prostorově to
znamená rozdělení celkové plochy lesních pozemků území druhé etapy dobývacího
prostoru (rozšíření DP) na dvě části. Z dosavadních zkušeností je patrné, že
průměrná roční kapacita výroby kameniva představuje (v závislosti na aktuálních
geologických poměrech v ložisku a na objemech prodeje) vytěžení cca 1,5 ha plochy
dobývacího prostotu. Teoreticky by to znamenalo, že je možné odlesnění plochy cca
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3 ha rozdělit do dvou etap po cca 1,5 ha a odlesňovat odděleně zhruba s roční
pauzou mezi dvěma etapami. V praxi to ovšem není takto realizovatelné. K zajištění
1,5 ha pro dobývání znamená ve skutečnosti zabrat větší plochu, protože je potřeba
počítat s ochranným pásmem lesa od sousedních lesních pozemků, jehož šíře
zmenšuje reálnou plochu pro těžbu. Realizací varianty č. 2 bude navíc velmi ztížen,
ne-li znemožněn záměr rekultivovat jižní břeh na lesní pozemek. Objem skrývkových
zemin z první části plochy záměru nebude dostatečný pro realizaci plánovaného
objemu rekultivace. Ukládání skrývkových zemin z druhé části plochy bude
znemožněno, protože přepravě a uložení skrývkových zemin k rekultivovanému
břehu bude bránit dopravníkový pás pro těžbu z první části plochy záměru. Dále jsou
popsány výhody a nevýhody této varianty.
Dokumentace uzavírá, že jedinou nevýhodou realizace Varianty 1 je ztráta lesa na
ploše cca 3 ha najednou. Ovšem i ve Variantě č. 2 by k celkovému odlesnění došlo,
jen po etapách s odstupem cca jednoho roku mezi oběma etapami.
Kvůli zajištění dostatečné „čisté“ plochy pro těžbu by v první etapě Varianty 2, s
ohledem na nutnost zachování přiměřeného ochranného pásma lesa, by ve
skutečnosti musela být smýcena větší plocha než cca 1,5 ha plochy pro samotnou
těžbu.
Na celkové ploše pro smýcení (cca 3 ha) se navíc rozkládá holina o rozloze cca 0,5
ha, což snižuje celkovou rozlohu lesních pozemků. Do druhé etapy by pak zůstalo k
odlesnění cca 0,5 ha lesních pozemků.
Nezanedbatelným faktem taky je skutečnost, že v případě realizace Varianty 1 bude
břeh ještě před zahájením těžby technickou rekultivací upraven do konečného stavu
mimo jiné předepsaným svahováním, čímž se zamezí jeho ohrožení vodní erozí (toto
v případě realizace Varianty 2 by nebylo možné, protože by se čekalo na navážku
skrývkových zemin z druhé části plochy záměru).
Na břehu, ke kterému budou skrývkové zeminy navezeny z celé plochy záměru
najednou, může být dokončena jeho kompletní technická rekultivace včetně
předepsaného svahování jako ochrany břehu před potenciální vodní erozí. Navezené
zeminy budou mít během doby těžby dostatek času na svoji stabilizaci a následné
riziko poškození břehu a tím i lesních porostů osázených na něm v rámci biologické
rekultivace bude maximálně sníženo či dokonce úplně eliminováno.
Dokumentace uzavírá, že jako přijatelnější z hlediska smýcení lesních pozemků, se
jeví Varianta 1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyhodnocením navržených variant lze ze strany zpracovatele posudku vyslovit
souhlas; varianta 1 způsobu odlesnění je doporučena v návrhu podmínek závazného
stanoviska.

F. Závěr
Dokumentace uvádí, že na základě provedeného hodnocení vlivů záměru „Rozšíření
DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II.
etapa“ na životní prostředí, je možno konstatovat, že v případě důsledného dodržení
všech navržených a doporučených minimalizačních a kompenzačních patření je
tento záměr realizovatelný
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z dokumentace vyplývá, že nebyly zjištěny skutečnosti vylučující realizaci záměru.
Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez.
Část F „Závěr“ je zpracována dostatečně k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem posuzované dokumentace
EIA a doporučuje záměr k realizaci v preferované variantě za předpokladu
respektování podmínek, které vzešly z návrhu zpracovatele dokumentace, posudku a
procesu posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak jsou formulována v návrhu
závazného stanoviska.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola shrnuje obsah Dokumentace EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

H. Přílohy
Příloha č.4 Zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou
nepovinné a jejich výčet je uveden v části posudku II. 1 Úplnost dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č.4
Zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. V přílohách dokumentace jsou externí
zdroje akceptovatelným způsobem citovány.
II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v
současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování a prostorových dimenzí
záměru. Tato varianta se liší pouze ve způsobu odlesnění zájmového území, které
může být provedeno bud v jedné etapě (Varianta 1) nebo ve 2 etapách (Varianta 2).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. S vyhodnocením
předložených variant odlesnění lze vyslovit souhlas. V návrhu závazného stanoviska
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příslušnému úřadu je doporučeno na základě předložené dokumentace realizovat
odlesnění v jedné etapě, a to z důvodů uvedených v předcházející části posudku.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Dle dokumentace záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, a to ani
při nestandardních stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které lze
označit za postačující pro hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění těžby lze technické
řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však zůstává zahrnutí
opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví tak, jak jsou
formulována v podmínkách návrhu závazného stanoviska EIA. Veškerá navržená
opatření tak musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších
poznatků učiněných v průběhu přípravy záměru.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV ucelený návrh opatření,
odpovídající přípravě záměru. Pokud některá prezentovaná opatření vyplývají přímo
ze složkových zákonů jako konkrétní povinnosti, zpracovatel posudku je do návrhu
závazného stanoviska nepromítá.
Dále jsou zpracovatelem posudku sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových
zákonů)
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
 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 (jako podmínky do návrhu
závazného stanoviska):
I. Podmínky pro fázi přípravy


maximální roční objem těžby nepřesáhne 235 000 tun/rok; těžba a expedice bude
realizována pouze v denní době



posuzovaný záměr bude jediným vstupem těžby štěrkopísků do lesních pozemků v CHLÚ
Lázně Bohdaneč



investor stavby zajistí, že před zahájením II. etapy těžby bude zajištěn kontakt s veřejností v
oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho
potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené podněty a
dotazy



v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž příslušnému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi realizace a provozu


v jarním období roku před zahájením prací v hodnoceném území provést aktualizaci
zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů
živočichů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do žádosti o výjimku ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů



investor záměru bude povinen během jednotlivých přípravných fází, kdy bude docházet ke
kácení dřevin a skrývkových prací, zajistit biologický (ekologický) dozor stavby osobou
s vysokoškolským vzděláním přírodovědného, zemědělského nebo lesnického směru,
nezávislou na dodavateli stavby, která bude oprávněna stanovovat vhodné časové termíny
pro minimalizaci negativních vlivů záměru na faunu - záchranné transfery respektive jiná
vhodná opatření k zamezení negativního vliv na živočichy, jako je zabránění vnikání
živočichů do těžebního prostoru a zamezování tvorby ekologických pastí

45

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa



z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových
a hydrochemických změn v písníku v jeho okolí je třeba pokračovat v pravidelném
vzorkování minimálně jednoho z monitorovacích vrtů V-15, V-16, V-3 ve stanovených
přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření hladin podzemních vod v
intervalu 1 měsíce



kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj. v
rozmezí 1. září – 31. března

 pro zvýšení biodiverzity zájmového území a k podpoře ÚSES budou realizována následující
opatření:




v rámci organizace zbytkového prostoru pro dotěžení zásob v II. etapě zajistit, aby minimálně
podél části břehové linie byl realizován vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby
mělkých periodických vod a tím i zatraktivnění řešené části území pro obojživelníky
realizovat postupně již v období těžebních prací tvorbu suchých zídek (či jen volně ložených
hald) z kamení, větví, kořenů či inertního stavebního materiálu (tyto biotopy využijí i obojživelníci,
bezobratlí a drobní savci) v okolí záměru tam, kde není frekventovaný pohyb osob
v rámci Souhrnného plánu sanace a rekultivace pro podporu biodiverzity ponechat plochu 1,7 ha
stávajícího technického zázemí přirozené sukcesi bez zalesnění



smýcení lesních porostů v ploše hodnoceného záměru bude realizováno najednou v jedné
etapě



jedno vegetační období před plánovaným zalesněním pozemků určených k náhradní
výsadbě provést na těchto plochách biologický průzkum z důvodů případného stanovení
ochranných podmínek při samotném zalesňování

 pro minimalizaci vlivů na lesní porosty budou respektována následující doporučení:








bude zachován plný rozsah lesního porostu na pozemku p.č. 620/8 v k.ú. Dolany u Pardubic
včetně východního lesního okraje
bude zachována kvalitní doubrava při východním až JV okraji paseky při hranici porostních
skupin 3Bb0 a 3C11/6
bude zajištěno náhradní zalesnění na ploše K3 dle platné ÚPD obce Dolany stanovištně
odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno náhradní zalesnění podél jižního břehu stávajícího jezera v DP Dolany v rozsahu
cca 0,4 ha stanovištně odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno, aby do lesnických výsadeb byly uplatněny i domácí druhy kvetoucích dřevin z
důvodu navýšení potravní nabídky na sušší plochy kolem břehů jezera (zejména svídy, šípek)
bude zajištěna ochrana silného dubu letního u posedu při severním cípu zájmového území.
pro zalesnění budou využívány sazenice dřevin a travin místní provenience s vhodnou skladbou
tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno jejich přežití i v době sucha; o sazenice pečovat
minimálně po dobu 3 let

III. Podmínky pro fázi ukončení provozu


odstranit nepotřebné objekty a odstranit případnou kontaminaci
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V.
VYPOŘÁDÁNÍ
DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – OŽPZ KÚ Pardubického kraje –
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených územních samosprávných
celků, správních úřadů, spolků a veřejnosti:
1) Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení integrované prevence
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: KrÚ 94810/2021/OŽP/PP
2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Český inspektorát lázní a zřídel
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: MZDR 45701/2021-2/ČIL-H
3) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 13.01. 2022 č.j.: KHSPA 23678/2021/HOK-Pce
4) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
vyjádření ze dne 23.12. 2021 č.j.: SBS 52410/2021/OBÚ-09/1
5) Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí – Oddělení odpadů a ovzduší
vyjádření ze dne 12.01. 2022 č.j.: OŽP/5063/22/LO
6) Město Lázně Bohdaneč
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: MULB/05803/2021/OSMRM/MBi
1) Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení integrované prevence
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: KrÚ 94810/2021/OŽP/PP
Podstata vyjádření:
Záměrem je rozšíření stávajícího dobývacího prostoru Dolany u Pardubic
pokračováním těžby štěrkopísků v jeho II. etapě, na ploše cca 3 ha na pozemcích
parc. č. 613/5, 619/6 a 620/3 s předpokládanou kapacitou využitelných zásob
štěrkopísků cca 126 tis. m3 (cca 235 tis. tun). Záměr předpokládá zábor celkem
3,6996 ha pozemků, z nichž 3,0526 ha je lesních a tvoří je 3,0021 ha plochy
samotného rozšíření dobývacího prostoru (II. etapa) a 0,0505 ha drobných přilehlých
lesních pozemků nacházejících se na území I. etapy (parc. č. 1492, 1513 a 1517) a
dále cca 0,647 ha orné půdy na částech parc. č. 1449 a 1477, rovněž z I. etapy.
a)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), do působnosti Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též „OOP“), tj. územní systém
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, zvláště
chráněná území (přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí
oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, uvádí OOP k předložené
dokumentaci záměru následující:
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Záměr je situován do nadregionálního biocentra č. 8 Bohdaneč a zabírá cca 3 ha z
celkové výměry plochy biocentra, která je přibližně 16,9 km2. Zpracovatel
dokumentace se dopadem vlivu na uvedený prvek územního systému ekologické
stability zabýval. Tímto vlivem se již dříve poměrně zevrubně zabývala i jiná studie
(EKOTOXA, s. r. o., Brno, 2012). Výsledkem obou posouzení jsou závěry, dle
kterých případnou realizací zamýšleného záměr nemůže být nevýznamně ovlivněna
ekologicko-stabilizační funkce NRBC. Záměr dle předložené dokumentace svou
podstatou nevytváří migrační bariéru a dotváří již existující charakter nadregionálního
biocentra, tvořeného mozaikou vodních a lesních biotopů.
Připravovaný záměr není umisťován do žádného zvláště chráněného území či
ochranného pásma zvláště chráněného území. Zamýšlený záměr není umístěn ani
do žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Zamýšlený záměr se nachází
v dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů, a tak nemůže dojít jeho
případnou realizací k ohrožení předmětů ochrany zvláště chráněných území,
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Zoologickým průzkumem dotčeného území byl prokázán výskyt několika zvláště
chráněných druhů živočichů. Na některé z nich může mít dle zpracovatele průzkumu
realizace záměru možný přímý vliv. Zpracovatelé dokumentace (biologické části
dokumentace) dospěli k závěru, že v případě těchto druhů je nezbytné předchozí
povolení výjimky ze základních ochranných podmínek (§ 56 zákona o ochraně
přírody). Příslušným orgánem ochrany přírody k povolení výjimky je OOP.
OOP považuje rozsah, ve kterém byla přepracovaná dokumentace zpracována, z
pohledu kompetencí zákonem mu svěřených, za dostatečný. Krajský úřad nemá po
úpravě ploch určených k rekultivaci již námitek ani k rozsahu biologického průzkumu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
b) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje,
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu není proti předloženému záměru
námitek. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy
(0,6470 ha) dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění
pozdějších změn (dále jen zákon). V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným
orgánem k odnětí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností [§ 15 odst. j)
zákona]. Součásti žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
c)

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných
krajskému úřadu zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), v platném znění, není k přepracované dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
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2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Český inspektorát lázní a zřídel
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: MZDR 45701/2021-2/ČIL-H
Podstata vyjádření:
Dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
zasílá Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen
„ministerstvo“) následující vyjádření.
Předmětem záměru je rozšíření dobývacího prostoru na p.p.č. 613/5, 619/6 a 620/3 v
k.ú. Dolany u Pardubic na ploše cca 3 ha. Dotčené území se nachází v ochranném
pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč, které
bylo stanoveno výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 21.
dubna 1960.
K přepracované dokumentaci EIA, kterou zpracovali autoři Mgr. Luboš Motl a Bc.
Pavlína Hapštáková ze společnosti Environmentální a ekologické služby s.r.o.,
Jiráskova 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČO: 254 35 876, má ministerstvo tyto
připomínky:
a) Formulaci str. 86 dokumentace „Ložisko se nachází v II. ochranném pásmu lázní
Bohdaneč, v blízkosti jímacího zdroje pitné vody,...“,požadujeme nahradit
formulací „Ložisko se nachází v II. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Lázně Bohdaneč, v blízkosti jímacího zdroje pitné vody,...''.
b) Formulaci str. 89 dokumentace „Ložisko se nachází v II. ochranném pásmu lázní
Bohdaneč (obr. 16), v blízkosti jímacího zdroje pitné vody..“, požadujeme nahradit
formulací „Ložisko se nachází v II. ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Lázně Bohdaneč (obr. 16), v blízkosti jímacího zdroje pitné
vody,.“. Rovněž požadujeme, aby byl doplněn příslušný obr. 16, na který text
odkazuje. V přepracované dokumentaci se vyskytuje pouze „Obr. 16 - rychlostní
růžice“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je skutečností, že v dokumentaci je ochranné pásmo definováno nepřesně.
Požadovaná oprava na správný text v dokumentaci, vzhledem k tomu, že tato je
podkladem pro vypracování posudku, již není účelná. Kromě toho nepřesné
definování ochranného pásma nemůže ovlivnit závěry procesu EIA z hlediska
hodnocení velikosti a významnosti vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Plocha
CHLÚ není v textu dokumentace uvedena, je však patrná z mapových podkladů
v příloze H.7.
3) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 13.01. 2022 č.j.: KHSPA 23678/2021/HOK-Pce
Podstata vyjádření:
Na základě oznámení o zveřejnění přepracované dokumentace Krajského úřadu
Pardubického kraje posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích předloženou přepracovanou dokumentaci záměru „Rozšíření
DP Dolany u Pardubic - pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II.
etapa“.
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Po zhodnocení souladu předložené přepracované dokumentace s požadavky v
oblasti ochrany veřejného zdraví KHS s přepracovanou dokumentací souhlasí.
V dalším stupni řízení (povolení hornické činnosti) KHS uplatní následující podmínky:
a) Doprava související s rozšířením DP Dolany u Pardubic II. etapa bude probíhat
pouze v denní době.
b) Bude vyloučena přeprava suroviny přes obytné území obce Dolany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole B.I.6 dokumentace jsou definována opatření, se kterými je oznamovatel
ztotožněn, bude je respektovat, a proto nejsou formulována do podmínek návrhu
závazného stanoviska; jedním z těchto opatření je i následující :
 Vyloučit přepravu těžené suroviny přes obec Dolany.
V návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka:
 maximální roční objem těžby nepřesáhne 235 000 tun/rok; těžba a expedice bude
realizována pouze v denní době

4) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
vyjádření ze dne 23.12. 2021 č.j.: SBS 52410/2021/OBÚ-09/1
Podstata vyjádření:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, jako
věcně a místně příslušný orgán státní báňské správy, z hlediska ochrany a využití
nerostného bohatství nemá připomínky k předložené přepracované dokumentaci
vlivů záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Dolany u Pardubic - pokračování v
těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“ podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vlastní rozšíření dobývacího prostoru Dolany u Pardubic a povolení hornické činnosti
bude předmětem samostatných správních řízení vedených obvodním báňským
úřadem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
5) Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí – Oddělení odpadů a ovzduší
vyjádření ze dne 12.01. 2022 č.j.: OŽP/5063/22/LO
Podstata vyjádření:
Společné vyjádření odboru životního prostředí k přepracované dokumentaci záměru:
„Rozšíření dobývacího prostoru Dolany u Pardubic - pokračování v těžbě štěrkopísků
na výhradním ložisku II. etapa“.
a) Z hlediska odpadového hospodářství a z hlediska ovzduší

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínek. S odpady,
které vzniknou v průběhu těžby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění nemáme k záměru námitek.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme další požadavky. Z pohledu
ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, nemáme další požadavky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
c) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění, považujeme uvedený záměr za možný. Návrhem dotčené
zemědělské pozemky parc. č. 1449 a 1477 v katastrálním území Dolany u Pardubic
již náleží, dle nyní platného Územního plánu obce Dolany, do ploch určených pro
těžbu nerostů. Pro záměr je třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
d) Z hlediska ochrany vod

Z vodohospodářského hlediska požadujeme, aby předmětný záměr zhodnotil
hydrogeolog, zejména ve vztahu k jímacímu území pro Vodárenskou soustavu
Východní Čechy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Součástí posuzované dokumentace je příloha H. 5. „Dolany (Pardubický kraj).
Hydrogeologická studie pro oznámení záměru: Rozšíření dobývacího prostoru
Dolany u Pardubic – pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku“. Studie
využívá výsledky uvedeného dvacetiletého monitorování široké oblasti vodních
zdrojů Oplatil-Hrobice-Čeperka dále zakoupená data ČHMÚ (srážky ze stanice
Dobřenice, monitorovací vrty VP0321 Stéblová, VP0304 Libišany a VP0436 Lhota
pod Libčany) a údaje o výši odběrů vod z uvedených zdrojů pardubického vodovodu.
Dle názoru zpracovatele posudku tato hydrogeologická studie objektivně hodnotí
možné kvalitativní a kvantitativní vlivy posuzovaného záměru na podzemní vody. Na
základě této studie je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových
a hydrochemických změn v písníku v jeho okolí je třeba pokračovat v pravidelném
vzorkování minimálně jednoho z monitorovacích vrtů V-15, V-16, V-3 ve stanovených
přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření hladin podzemních vod v
intervalu 1 měsíce

6) Město Lázně Bohdaneč
vyjádření ze dne 17.01. 2022 č.j.: MULB/05803/2021/OSMRM/MBi
Podstata vyjádření:
Rozšíření DP Dolany u Pardubic - pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním
ložisku, II. etapa“
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Záměr je umístěn v rámci II. ochranného pásma léčivých přírodních zdrojů
Lázeňského místa Lázně Bohdaneč. Ve vztahu k ovlivnění vod však nebude mít vliv
na stávající zdroje vody využívané pro areál ani na zdroje vody pro obyvatelstvo,
nároky na zdroje pitné vody v rámci provozu v zázemí areálu se nemění.
Záměr představuje trvalý zábor lesních pozemků v rozsahu cca 3 ha, které budou
částečně nahrazeny zalesněním náhradních ploch.
Současná technologie dobývání z obnažené zvodně nebude měněna. Navrhované
technické a technologické řešení odpovídá současným progresivním zvyklostem
těžby menších nevýhradních ložisek štěrkopísků z obnažené zvodně.
Doprava v rámci provozu záměru bude po silnici č. III/3239 od výjezdu z pískovny na
křižovatku se silnicí č. II/333, následně cca 48 % po silnici č. II/333 směr Hradec
Králové, cca 20 % směr Lázně Bohdaneč a cca 32 % po silnici č. III/3239 směr
Pardubice. Dle podkladů generuje posuzovaný záměr na tomto komunikačním
systému celkem 63 pohybů nákladních souprav za denní směnu na silnici č. III/3239,
následně 30 pohybů po silnici č. II/333 směr Hradec Králové, 20 pohybů po silnici č.
III/3239 směr Pardubice a 13 pohybů směr Lázně Bohdaneč. Doprava probíhá pouze
v denní době. Vzhledem k drobnému snížení stávající denní kapacity těžby nedojde
ke zvýšení dopravní zátěže oproti stávajícímu stavu.
Městský úřad Lázně Bohdaneč sděluje, že na základě skutečností uvedených výše,
nemá k záměru připomínky s ohledem na navržená technická a kompenzační
opatření, která jsou nedílnou součástí záměru a jsou uvedená v kapitole B.I.6.1 a
D.IV.2 dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.

Veškerá obdržená vyjádření jsou doložena v digitální podobě v
předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 na záměr

Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků
na výhradním ložisku, II. etapa
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou Mgr. Lubošem
Motlem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace 43270/ENV/06,
autorizace prodloužena č. j. MZP/2021/710/3796.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací
schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví z hlediska posuzovaných variant.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku pro přípravu záměru jsou splnitelné
před zahájením stavby a v etapě provozu. S ohledem na údaje obsažené
v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu závazného
stanoviska příslušnému úřadu zpracovatel posudku
doporučuje
realizovat záměr

Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků
na výhradním ložisku, II. etapa
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část
Název záměru: Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků
na výhradním ložisku, II. etapa
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková plocha budoucího záměru: je cca 3,7 ha (3,6996 ha), na:
-

pozemcích určených pro plnění funkce lesa (PUPFL) o ploše 3,0526 ha,
pozemcích v kategorii ZPF o ploše 0,647 ha
předpokládaná kapacita využitelných zásob štěrkopísků cca 235 tis. tun/rok
generovaná doprava: 63 pohybů nákladních automobilů v denní době

Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
Záměr je posuzován dle následujících bodů přílohy č.1:
 79 – Stanovení (rozšíření) dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová
těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou
navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od
stanoveného limitu (b).
Umístění záměru:
kraj: Pardubický
obec: Dolany
katastrální území: Dolany u Pardubic
Obchodní firma oznamovatele: realma – pískovna dolany s.r.o.
IČ oznamovatele: 44005156
Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Salaš 99, Zlín 763 51

vydává
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SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru:

Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků
na výhradním ložisku, II. etapa
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), stanoví
následující podmínky pro navazující řízení:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1)

maximální roční objem těžby nepřesáhne 235 000 tun/rok; těžba a expedice bude
realizována pouze v denní době

2)

posuzovaný záměr bude jediným vstupem těžby štěrkopísků do lesních pozemků v CHLÚ
Lázně Bohdaneč

3)

investor stavby zajistí, že před zahájením II. etapy těžby bude zajištěn kontakt s veřejností
v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho
potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené podněty a
dotazy

4)

v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž příslušnému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi realizace a provozu
5)

v jarním období roku před zahájením prací v hodnoceném území provést aktualizaci
zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů
živočichů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do žádosti o výjimku ze
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů

6)

z důvodu včasné detekce případného ropného znečištění a z důvodu sledování tlakových
a hydrochemických změn v písníku v jeho okolí je třeba pokračovat v pravidelném
vzorkování minimálně jednoho z monitorovacích vrtů V-15, V-16, V-3 ve stanovených
přibližně ročních intervalech včetně pravidelného měření hladin podzemních vod v
intervalu 1 měsíce

7)

investor záměru bude povinen během jednotlivých přípravných fází, kdy bude docházet ke
kácení dřevin a skrývkových prací, zajistit biologický (ekologický) dozor stavby osobou
s vysokoškolským vzděláním přírodovědného, zemědělského nebo lesnického směru,
nezávislou na dodavateli stavby, která bude oprávněna stanovovat vhodné časové termíny
pro minimalizaci negativních vlivů záměru na faunu - záchranné transfery respektive jiná
vhodná opatření k zamezení negativního vliv na živočichy, jako je zabránění vnikání
živočichů do těžebního prostoru a zamezování tvorby ekologických pastí

8)

kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj. v
rozmezí 1. září – 31. března

9)

pro zvýšení biodiverzity zájmového území a k podpoře ÚSES budou realizována
následující opatření:




v rámci organizace zbytkového prostoru pro dotěžení zásob v II. etapě zajistit, aby minimálně
podél části břehové linie byl realizován vznik mírných terénních depresí pro možnost tvorby
mělkých periodických vod a tím i zatraktivnění řešené části území pro obojživelníky
realizovat postupně již v období těžebních prací tvorbu suchých zídek (či jen volně ložených
hald) z kamení, větví, kořenů či inertního stavebního materiálu (tyto biotopy využijí i obojživelníci,
bezobratlí a drobní savci) v okolí záměru tam, kde není frekventovaný pohyb osob
v rámci Souhrnného plánu sanace a rekultivace pro podporu biodiverzity ponechat plochu 1,7 ha
stávajícího technického zázemí přirozené sukcesi bez zalesnění
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10) smýcení lesních porostů v ploše hodnoceného záměru bude realizováno najednou v jedné
etapě
11) jedno vegetační období před plánovaným zalesněním pozemků určených k náhradní
výsadbě provést na těchto plochách biologický průzkum z důvodů případného stanovení
ochranných podmínek při samotném zalesňování
12) pro minimalizaci vlivů na lesní porosty budou respektována následující doporučení:








bude zachován plný rozsah lesního porostu na pozemku p.č. 620/8 v k.ú. Dolany u Pardubic
včetně východního lesního okraje
bude zachována kvalitní doubrava při východním až JV okraji paseky při hranici porostních
skupin 3Bb0 a 3C11/6
bude zajištěno náhradní zalesnění na ploše K3 dle platné ÚPD obce Dolany stanovištně
odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno náhradní zalesnění podél jižního břehu stávajícího jezera v DP Dolany v rozsahu
cca 0,4 ha stanovištně odpovídajícím druhově různorodým listnatým porostem
bude zajištěno, aby do lesnických výsadeb byly uplatněny i domácí druhy kvetoucích dřevin z
důvodu navýšení potravní nabídky na sušší plochy kolem břehů jezera (zejména svídy, šípek)
bude zajištěna ochrana silného dubu letního u posedu při severním cípu zájmového území.
pro zalesnění budou využívány sazenice dřevin a travin místní provenience s vhodnou skladbou
tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno jejich přežití i v době sucha; o sazenice pečovat
minimálně po dobu 3 let

III. Podmínky pro fázi ukončení provozu
13) odstranit nepotřebné objekty a odstranit případnou kontaminaci
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1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
 Příslušný úřad obdržel dne 2. 8. 2021 podle § 6 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů
záměru „Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na
výhradním ložisku, II. etapa“ na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k
zákonu (dále jen „dokumentace“), oznamovatele, realma-pískovna dolany s.r.o.,
Salaš 99, 763 51 Zlín, IČO 440 05 156 (dále „oznamovatel“).
 Příslušný úřad zaslal informaci o dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným
správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o dokumentaci podle ust. § 16 zákona. Informace o
oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 11. 8. 2021 a
byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 9. 9. 2021 pro možnost
veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených
územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu. Dokumentace byla zveřejněna v informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK915.
 Příslušný úřad na základě obdržených vyjádření dne 14. 9. 2021 vrátil
dokumentaci záměru „Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě
štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“ k přepracování
 Dne 17. 12. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle
ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále také „příslušný úřad“ a „zákon“), podle ust. § 8 odst. 2 zákona zaslal
informaci o přepracované dokumentaci zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu
společnosti realma-pískovna dolany s.r.o., Salaš 99, 763 51 Zlín, IČO 440 05 156
(dále „oznamovatel“), k záměru „Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v
těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“.
 Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí byl pověřen RNDr.
Tomáš Bajer, CSc., držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace byla
zpracovateli posudku doručena dne 20. 1. 2022, čj. KrÚ4015/2022 / OŽPZ / PP /
2020/OŽPZ/UD.
 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno celkem
6 vyjádření dotčených správních orgánů.
 V souladu s §17 odst. (1) příslušný úřad nenařídil veřejné projednání záměru,
protože neobdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci.
 Posudek byl příslušnému úřadu odevzdán dne 20. 2. 2022.
Vydání souhlasného závazného stanoviska vychází ze závěrů hodnocení
současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém
území a závěrů hodnocení vlivů záměru „Rozšíření DP Dolany u Pardubic,

57

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Rozšíření DP Dolany u Pardubic, pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa

pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa“ na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v
dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné
snížení kvality životního prostředí v řešeném území za předpokladu respektování
podmínek závazného stanoviska.
Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí
místa plánované realizace záměru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly také
odborné studie, které neprokázaly významný vliv záměru na životní prostředí –
v návrhu závazného stanoviska jsou upraveny a aktualizovány některé podmínky. Na
základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr lze realizovat v
předloženém řešení a rozsahu – avšak za předpokladu, že nedílnou součástí záměru
jsou podmínky pro navazující řízení uvedené ve výrokové části závazného
stanoviska. Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Podmínka č.1) je stanovena zpracovatelem posudku a směřuje k potvrzení těžební
kapacity a provozní doby ve vztahu k závěrům akustického a imisního posouzení.
Podmínka č.2) vychází z textu dokumentace, je stanovena zpracovatelem posudku a
směřuje k potvrzení skutečnosti, že navržené řešení představuje poslední zásah do
PUPFL v CHLÚ Lázně Bohdaneč.
Podmínka č.3) je stanovena zpracovatelem posudku za účelem minimalizace vlivů
záměru na faktor pohody obyvatel nejbližší obytné zástavby před zahájením
skrývkových a těžebních prací z důvodu zajištění dostatečné informovanosti obyvatel
o předpokládaném postupu skrývky a těžby a minimalizace vlivů na faktor pohody.
Podmínka č.4) je formulována zpracovatelem posudku a je stanovena za účelem
umožnění důsledné kontroly plnění podmínek tohoto stanoviska ve všech
navazujících řízeních.
Podmínka č.5) je stanovena zpracovatelem posudku a reaguje na prolongaci období
od stanovení požadavků v procesu EIA do před zahájením realizace záměru a
směřuje k aktualizaci zoologického průzkumu ve vztahu k ověření výskytu
ochranářsky významných druhů a tedy minimalizaci vlivů na faunu.
Podmínka č.6) vychází z dokumentace EIA a směřuje k minimalizaci kvalitativních a
kvantitativních vlivů na podzemní vody.
Podmínka č.7) vychází z dokumentace EIA směřuje k minimalizaci vlivů na faunu
během všech aktivit souvisejících zejména se smýcením lesních porostů a
prováděním skrývkových prací
Podmínka č.8) vychází z dokumentace; jedná se o podmínku směřující k ochraně
fauny, která je z hlediska nároků na biotop či reprodukční prostředí závislá na
porostech dřevin.
Podmínky č.9) vychází z dokumentace a směřuje k vytváření a rozšíření vhodných
podmínek pro výskyt obojživelníků, plazů a zvýšení biodiverzity po ukončení těžby.
Podmínka č.10) je stanovena zpracovatelem posudku a směřuje k minimalizaci
nároků na plochy PUPFL při jejich smýcení.
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Podmínka č.11) vychází z dokumentace a směřuje k prověření stavu lokality ve
vztahu k případnému výskytu ochranářsky významných druhů před zahájením
zalesňování; podmínka minimalizuje negativních vlivů na faunu a flóru.
Podmínka č.12) vychází z dokumentace a směřuje k minimalizaci vlivů na lesní
pozemky v souvislosti s plánovaným odlesněním.
Podmínka č.13) je stanovena zpracovatelem posudku a preventivně směřuje
k minimalizaci vlivů na půdy, horninové prostředí a vody po ukončení činnosti.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

životní

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě přeložených podkladů v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako málo
významné až potenciálně významné s tím, že pro minimalizaci potenciálně
významných vlivů jsou závazným stanoviskem formulovány odpovídající podmínky.
Na základě dokumentace, obdržených vyjádření uplatněných v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry
posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují
míru stanovenou platnými právními předpisy a že předmětný záměr lze při
respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat - lze vydat souhlasné
závazné stanovisko. Konkrétní informace o záměru popsané v podkladech
předložených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
zpracovaných autorizovanými osobami v této oblasti vyhodnocují vlivy záměru jako
málo významné. V rámci hodnocení byl vyloučen vliv na Evropsky významné lokality
v rámci NATURA 2000.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na
základě imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá mírně podprůměrné úrovni
rizika ve městech ČR. Posuzovaný záměr včetně související dopravy bude mít na
celkovou imisní situaci lokality u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska
zdravotního rizika zanedbatelný vliv.
Zdrojem hluku v tomto záměru budou již přípravné práce skrývky včetně dopravní
obsluhy, které mohou ovlivnit akustické parametry v území. Dalším, následným
zdrojem hluku záměru bude samotná těžba v rozšířeném dobývacím prostoru včetně
dopravní části (dopravníkové pásy). Dopravní obsluha – expedice suroviny bude
realizována směrově stejně jako v současné době. Hluková zátěž v předmětném
území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve zvolených referenčních
bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení.
Dokumentace uzavírá, že předložený záměr se neprojeví významně negativně
z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na veřejné
zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima
Z dokumentace vyplývá, že vlivy na ovzduší lze spatřovat ve fázi těžby (souhrn
vyvolané dopravy a vlivu těžby) a pro období skrývkových prací. S ohledem na
lokální charakter stavby, prostorové a časové rozprostření je realizace záměru z
hlediska vlivů na ovzduší nevýznamná. Na základě vypočtených imisních koncentrací
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znečišťujících látek, předpokládaného nárůstu imisních koncentrací a stávající imisní
zátěži v lokalitě lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu
zdraví lidí nebude provozem dobývacího prostoru a související dopravy docházet k
překračování imisních limitů.
Posuzovaný záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klimatické poměry v území.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na ovzduší a
klima
Vlivy na hlukovou situaci a případné další fyzikální a biologické charakteristiky
Dle dokumentace záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy
na hluk lze spatřovat především v rámci samotné těžby a navazující dopravy. Nové
zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mít na sledované venkovní chráněné
prostory staveb vliv splňující požadavky NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních, resp. biologických faktorů (rušivé osvětlení,
vibrace, záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
S uvedeným vyhodnocením vlivů na akustickou situaci se zpracovatel posudku
ztotožňuje.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Těžba štěrkopísku z vody v dobývacím prostoru Dolany II. etapa ovlivní lokální
hydrogeologické poměry území. Vzhledem k poměrně malé ploše 3 ha dojde k mírné
změně tlakových poměrů kvartérní zvodně v rozsahu vlastního písníku a do
vzdálenosti jednotek metrů od okrajů písníku. Vliv těžby na hydrogeologické poměry
obce Dolany je dlouhodobě sledován monitorovacím vrtem V-3a. I při největším
přiblížení těžby k obci (270 m) nebyl vrtem V-3a zaznamenán pokles hladiny vody. Z
hlediska hydrogeologických poměrů představuje zadaný záměr pouze vliv lokální,
významem malý. V dosahu možného ovlivnění se nenacházejí vodní zdroje
individuálního ani hromadného zásobování obyvatel.
Těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru Dolany II. etapa představuje dočasné (tj. po
dobu těžby) snížení podzemního odtoku o 2 l/s až 3 l/s (postupným nahrazováním
objemu těžené suroviny vodou) a trvalé ochuzení využitelných zásob podzemních
vod v důsledku výparu z vodní hladiny samotného rozšířeného DP Dolany přibližně o
0,4 l/s.Jde o poměrně velmi malý vliv, z hlediska bilance vodního zdroje Oplatil málo
významný, v synergickém a dlouhodobém působení všech těžeb štěrkopísku v dané
vodohospodářské oblasti jde o významnější akceptovatelný vliv. Vzhledem k
tendenci posledních let vůbec nepřepouštět vodu ze západní části Oplatilu do
východní části z důvodu nepříznivé kvality vody horní nádrže (především riziko
významného zavlečení sinic), lze oba uvedené kvantitativní vlivy považovat za
zanedbatelné.
Z hlediska vlivů na vody dokumentace konstatuje, že záměr nepředstavuje zásadní
negativní dopady na povrchové a podzemní vody.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na povrchové a
podzemní vody za předpokladu respektování podmínky závazného stanoviska k
minimalizaci kvantitativních a kvalitativních vlivů na povrchové a podzemní vody.
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Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá zábor cca 0,647 ha zemědělské půdy. Dokumentace označuje tento
vliv za malý a málo významný.
Těžba na lesních pozemcích se omezí na cca 3,0526 ha. Popsaný stav je vymezen v
aktuálním platném územním plánu obce Dolany z roku 2014 (účinnost 12/2014), kdy
je pro rozšíření DP vymezena nezastavitelná plocha změn v krajině pro těžbu
nerostných surovin K2. Dokumentace konstatuje, že s ohledem na velikost
plánovaného záboru lze vliv na lesní porosty považovat s přihlédnutím
k Souhrnnému plánu sanace a rekultivace a k navrženým kompenzačním opatřením
za akceptovatelný.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na půdu.
Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že vytěžením ložiska dojde k nenávratné ztrátě kvartérních
fluviálních štěrkopísků v ploše ložiska. Tato ztráta je cílem těžby jako ekonomické
aktivity, poskytující stavební surovinu. Ostatní části horninového prostředí zůstanou
nedotčeny.
Dobývací prostor na ložisku štěrkopísku, č. ložiska B3 209 700 Bohdaneč, je navržen
v okrajové části CHLÚ a to v severní části ložiska.
Dobýváním štěrkopísku v navrhovaném dobývacím prostoru nedojde k omezení
ostatních bilančních zásob v CHLÚ Lázně Bohdaneč. Navrhovaný DP Dolany leží
celý na bloku zásob č.1 V Ba. Důvodem pro navržení dobývacího prostoru pouze na
část ložiska je ochrana zákonem chráněných obecných zájmů. Jedná se zejména o
ochranu přírodních léčivých zdrojů peloidů Rozkoš a Rozkoš I, které se nachází při
jihozápadním okraji ložiska.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy, EVL)
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Z „Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu podle § 67 Zák. 114/1992 Sb.“
vyplývá, že v zájmovém území nebyly zaznamenány žádné chráněné druhy rostlin.
Identifikované rostliny jsou uvedeny v tabulce č.4 tohoto hodnocení. Z téhož
hodnocení vyplývá, že v zájmovém území se nenacházejí dřeviny rostoucí mimo les.
Vlivy na faunu
Z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území byl zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů, z nichž některé budou ovlivněny přímo, jiné nepřímo.
Seznam zaznamenaných druhů je doložen v tabulce č.4 „Hodnocení vlivu zásahu na
přírodu a krajinu“.
Vlivy na ÚSES a migraci
Prostor realizace záměru zasahuje do nadregionálního biocentra č.8 Bohdaneč a
nachází se zcela v jeho okraji. Jedná se o rozsáhlé území o šířce několika km 2,
sloužící k zajištění prostupnosti krajiny pro široké druhové spektrum živočichů. Záměr
svou podstatou nevytváří migrační bariéru a dotváří již existující charakter NRBC,
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tvořeného mozaikou vodních a lesních biotopů. Hodnocený záměr zabírá cca 3 ha
z celkové výměry plochy biocentra, jehož rozloha je kolem 16,9 km 2.
Vlivy na VKP
Dle dokumentace v rámci hodnoceného záměru jsou uváděny vlivy na vodní plochu a
les, jako vlivy na VKP ze zákona.
Vlivy na VKP - vodní plocha
Stávající vodní plocha nemá vyvinuté litorální pásmo, jedná se stále o místo aktivní
těžby písku. Břehy jsou kolmé a ohraničené oblázky. Jen sporadicky se zde nachází
příbřežní vegetace.
Nenacházejí se zde ve významnější míře obojživelníci, ani jiné vodní organismy.
Západní plocha je jich po částečné rekultivaci a je významným biotopem
obojživelníků a vodního ptactva. Bylo zde vytvořeno litorální pásmo vegetace,
významné z hlediska biodiverzity. Do této, západní plochy nebude záměr zasahovat.
Po těžbě vzniklá vodní plocha se stane nejen novým významným krajinným prvkem,
charakteristickým pro danou oblast, ale především přírodě blízkým ekosystémem,
který umožní existenci nových přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných
a rostlinných společenstev.
Vlivy na VKP - lesní porosty
Dokumentace uvádí, že lesní porosty, které se nacházejí na posuzované lokalitě,
byly vyhodnoceny z hlediska jejich kvalitativních charakteristik. Na základě těchto
charakteristik lze konstatovat, že se jedná o lesy v rámci svého okolí poměrně běžné
bez jakéhokoli znaku význačnosti.
Z hlediska produkční funkce vlivů je tato funkce zcela eliminována, jelikož v rámci
záměru dojde k vykácení stávajících porostů. Vzhledem k tomu, že je současný
cílový hospodářský soubor definován jako les ochranný, nejedná se o primární vliv v
rámci celého hodnocení. Náhradní výsadby v rámci rekultivace počítají opět se
založením lesních porostů, k obnovení produkční funkce lesa bude opět časem
docházet.
Z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa dokumentace konstatuje, že z krátkodobého
hlediska jsou vlivy záměru na všechny mimoprodukční funkce lesa likvidační s tím,
že plánované rekultivace plochy počítají opět se založením lesních porostů, které
napomohou k postupné obnově plnění všech mimoprodukčních funkcí lesa
v horizontu cca 30 let.
Dokumentace uzavírá, že při navrženém způsobu rekultivace, kdy je navržena
náhradní výsadba s adekvátním druhovým složením, dojde v dlouhodobém horizontu
k obnově recentních funkcí lesního porostu s ambicemi jejich zlepšení. Postupným
fázováním těžby i rekultivace se dočasná újma na odnětí funkcí lesa snižuje. Za
uvedených podmínek je vliv záměru na lesní porosty akceptovatelný.
Vlivy na NATURA 2000
Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byly vyloučeny.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na biologickou
rozmanitost za předpokladu respektování podmínek závazného stanoviska
upřesněných v rámci zpracovaného posudku, které vedou k minimalizaci vlivů na
faunu, floru, prvky ÚSES a ekosystémy.
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Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Na základě zpracovaného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz dle uvedené
metodiky dokumentace konstatuje, že záměr představuje slabý až středně silný
zásah do zákonných kritérií krajinného rázu a je hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu. Vliv, který je hodnocen jako silný, je pouze dočasného charakteru a
v dlouhodobém horizontu bude za předpokladu splnění uvedených podmínek stav
takto ovlivněného znaku navrácen do přírodě blízkého stavu a vliv je tedy
akceptovatelný.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením na krajinu a její
ekologické funkce.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že realizace záměru nevyžaduje žádné demolice objektů, a to v
majetku či mimo majetek investora. Co se týče kulturních památek - kulturní památky
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové
péči, se v zájmovém území nevyskytují.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na
ploše s archeologickými nálezy typu UAN III. To znamená, že je nutné v prostoru
respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj.
stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné
k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích. S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které lze
označit za postačující pro hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění těžby lze technické
řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však zůstává zahrnutí
opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví tak, jak jsou
formulována v podmínkách návrhu závazného stanoviska EIA. Veškerá navržená
opatření tak musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších
poznatků učiněných v průběhu přípravy záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
S ohledem na prostorové a technologické možnosti investora se jako reálná v
současné době jeví pouze jediná aktivní varianta situování a prostorových dimenzí
záměru. Dále dokumentace uvádí, že co se týká variantního řešení záměru, lze
uvažovat o níže uvedených možnostech časového harmonogramu postupu těžby:
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 Varianta 1 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 najednou v jedné etapě.
 Varianta 2 - smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na p.č. 613/5, 619/6,
620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách
Realizace Varianty 1 předpokládá smýcení lesních pozemků o rozloze cca 3 ha z
území druhé etapy dobývacího prostoru najednou. Následně z celé plochy bude
skryta svrchní vrstva (hrabanka) a po ní nadložní vrstvy nad ložiskem štěrkopísků a
pařezy. Hrabanka bude dočasně deponována na určeném místě v areálu pískovny.
Nadložní skrývkové zeminy budou kontinuálně ihned po jejich skrytí převáženy a
ukládány k stávajícímu jižnímu břehu dobývacího prostoru vytěženého v první etapě
v délce cca 400 m. Navážkou dojde ke zpevnění tohoto břehu a k jeho rozšíření pro
následnou výsadbu lesních porostů. Jelikož jedinou možností jak dopravit vytěženou
surovinu od těžebního zařízení do třídící linky je prostřednictví dopravníkových pásů,
které mohou být postaveny zase jedině na tomto břehu, musejí být i jednotlivé etapy
rekultivace odděleny. Technická rekultivace (úprava a příprava břehu) bude
provedena před instalací dopravníkových pásů. Pak bude následovat etapa realizace
těžby. Po skončení dobývání v druhé etapě dobývacího prostoru (jeho rozšíření,
které je předmětem této Dokumentace) budou dopravníky demontovány a
odstraněny a na uvolněném místě biologická rekultivace, tedy osázení břehu lesními
porosty podle rekultivačního plánu.
Při realizaci této varianty bude před vlastní těžbou (instalací dopravníkových pásů)
zcela dokončena technická rekultivace břehu. Během realizace těžby (a s tím
spojené předchozí instalace dopravníků) budou mít navezené skrývkové zeminy čas
se stabilizovat, a pokud bude nutná nějaká úprava břehu (např. jeho lokální
poškození erozí apod.), provede se ihned po jejím zjištění. Biologická rekultivace
osázením po skončení těžby se pak provede do připraveného, několik let
stabilizovaného terénu, kdy riziko poškození břehu s výsadbou bude již minimální a
vysázené rostliny budou mít lepší podmínky k růstu a rozvoji. Dokumentace dále
popisuje výhody a nevýhody této varianty.
Realizace Varianty 2 předpokládá smýcení lesních porostů o rozloze cca 3 ha na
p.č. 613/5, 619/6, 620/3, 1492, 1513, 1517 postupně ve dvou etapách. Prostorově to
znamená rozdělení celkové plochy lesních pozemků území druhé etapy dobývacího
prostoru (rozšíření DP) na dvě části. Z dosavadních zkušeností je patrné, že
průměrná roční kapacita výroby kameniva představuje (v závislosti na aktuálních
geologických poměrech v ložisku a na objemech prodeje) vytěžení cca 1,5 ha plochy
dobývacího prostotu. Teoreticky by to znamenalo, že je možné odlesnění plochy cca
3 ha rozdělit do dvou etap po cca 1,5 ha a odlesňovat odděleně zhruba s roční
pauzou mezi dvěma etapami. V praxi to ovšem není takto realizovatelné. K zajištění
1,5 ha pro dobývání znamená ve skutečnosti zabrat větší plochu, protože je potřeba
počítat s ochranným pásmem lesa od sousedních lesních pozemků, jehož šíře
zmenšuje reálnou plochu pro těžbu. Realizací varianty č. 2 bude navíc velmi ztížen,
ne-li znemožněn záměr rekultivovat jižní břeh na lesní pozemek. Objem skrývkových
zemin z první části plochy záměru nebude dostatečný pro realizaci plánovaného
objemu rekultivace. Ukládání skrývkových zemin z druhé části plochy bude
znemožněno, protože přepravě a uložení skrývkových zemin k rekultivovanému
břehu bude bránit dopravníkový pás pro těžbu z první části plochy záměru. Dále jsou
popsány výhody a nevýhody této varianty.
Dokumentace uzavírá, že jedinou nevýhodou realizace této varianty je ztráta lesa na
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ploše cca 3 ha najednou. Ovšem i ve variantě č. 2 by k celkovému odlesnění došlo,
jen po etapách s odstupem cca jednoho roku mezi oběma etapami.
Kvůli zajištění dostatečné „čisté“ plochy pro těžbu by v první etapě, s ohledem na
nutnost zachování přiměřeného ochranného pásma lesa, by ve skutečnosti musela
být smýcena větší plocha než cca 1,5 ha plochy pro samotnou těžbu.
Na celkové ploše pro smýcení (cca 3 ha) se navíc rozkládá holina o rozloze cca 0,5
ha, což snižuje celkovou rozlohu lesních pozemků. Do druhé etapy by pak zůstalo k
odlesnění cca 0,5 ha lesních pozemků.
Nezanedbatelným faktem taky je skutečnost, že v případě realizace varianty č.1 bude
břeh ještě před zahájením těžby technickou rekultivací upraven do konečného stavu
mimo jiné předepsaným svahováním, čímž se zamezí jeho ohrožení vodní erozí (toto
v případě realizace varianty č. 2 by nebylo možné, protože by se čekalo na navážku
skrývkových zemin z druhé části plochy záměru).
Na břehu, ke kterému budou skrývkové zeminy navezeny z celé plochy záměru
najednou, může být dokončena jeho kompletní technická rekultivace včetně
předepsaného svahování jako ochrany břehu před potenciální vodní erozí. Navezené
zeminy budou mít během doby těžby dostatek času na svoji stabilizaci a následné
riziko poškození břehu a tím i lesních porostů osázených na něm v rámci biologické
rekultivace bude maximálně sníženo či dokonce úplně eliminováno.
Dokumentace uzavírá, že jako přijatelnější z hlediska smýcení lesních pozemků, se
jeví Varianta 1.
S uvedeným hodnocením se zpracovatel posudku ztotožňuje a toto doporučení je
formulováno v podmínkách závazného stanoviska.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo v zákonné lhůtě doručeno KÚ Pardubického kraje, OŽPZ
celkem 6 vyjádření dotčených správních orgánů.
Vyjádření byla v souladu se zákonem vypořádána v posudku, který je zveřejněn v
Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PAK915.
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich vypořádání
byly vzaty do úvahy při formulování tohoto souhlasného závazného stanoviska.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
kraj:
obec:

Pardubický
Dolany

Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 20. 02. 2022
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se
podílely na zpracování posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sídlo:
Provozovna:
Sladkovského 111
Šafaříkova 436
506 01 Jičín
533 51 Pardubice
IČ:
42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 603483099
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Digitálně
RNDr.
podepsal RNDr.
Tomáš Bajer, CSc.
Tomáš
Datum: 2022.02.16
Bajer, CSc. 12:03:12 +01'00'

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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