HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-115459/2006/00PNI/EIA/185-2/Žá

Vyøizuje/ linka
Ing. Žáková/ 4425

Datum
24.7.2006

podle § 7 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:

Název: Plán otvírky, pøípravy a dobývání dobývacího prostoru Zadní
Kopanina I, lom Hvížïalka, dùlní pole Støed,Jihozápad a Severozápad
(POPD do roku 2045)
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 2.5, kategorie II, pøílohaè. 1
Tìžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 t/rok

Kapacita a charakter zámìru: Pøedmìtempøedkládaného
oznámeníje pokraèování
hornické èinnosti podle navrhovanéhoplánu otvírky, pøípravy a dobývání (dále jen
POPD) dobývacího prostoru za úèelem vydobytí v nìm uvedených blokù zásob pøi
rspektování požadavkù obce Kosoø a CHKO Èeský kras. Pøedpokládaná prùmìrná
èistá roèní tìžba bude èinit cca 650 kt (550 - 750 kt), což pøedstavuje dobu
dobývání do roku 2045. V souèasné dobì probíhá tìžba dle POPD na roky 1996 2005, jehož platnost byla prodloužena do konce roku 2007. Pokraèování tìžby
v lomu Hvížïalka bude jednak jihozápadním smìrem (smìrem pokraèování
bilanèních zásob cementáøské suroviny), jednak severozápadním smìrem, kde se
jedná o cementáøskou surovinu, døíveoznaèovanou jako stavební kámen.
Lom Hvížïalka tvoøí svým rozsahem a kvalitou hlavní souèást surovinové základny
pro výrobu cementu závodu Radotín akciové spoleènosti Èeskomoravský cement.
Další suroviny sloužící pro pøípravu vsázky pocházejí napø. ze sousedního lomu
Špièka a z lomu Branžovy. Vsázka z lomù Hvížïalka a Špièka tvoøí cca 75 - 80%
celkové vsázky na výrobu cementu.
Základní dobývací metodou pro tìžbu užitkového nerostu je dobývání clonovými
jedno i víceøaïovými odstøely, nakládání kolovými nakladaèi nebo lopatovými rypadly
a doprava sklápìèi po lomových komunikacích do drtírny. Poèet clonových odstøelù
je 40 - 50 roènì. Dobývání skrývky se provádí pøevážnì bez použití trhacích prací
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s rozpojováním rypadlem nebo kolovým nakladaèem. Pomocné práce provádí
buldozer zejména pøi hrnutí ornice a doèiš•ování podloží.
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Dopravní vzdálenost od místa nakládky k drtírnì èiní cca 900 - 1400 m, s postupem
tìžebních front se zvýší cca o 300 - 400 m.
Vydobytím cementáøské suroviny v lomu Hvížïalka lze pøedpokládat i ukonèení
provozu cementárny Radotín.
Souèástí pøedkládanéhooznámení jsou i zásady sanace i rekultivace po tìžbì.

Umístìní:

kraj
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Støedoèeský
Praha
Kosoø
Praha 16
Praha - Øeporyje
Radotín
Zadní Kopanina
Kosoø

Oznamovatel: Èeskomoravský cement a.s., nástupnická spoleènost
Beroun 660
26601 Beroun
IÈO: 26209578

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Støedoèeskýkraj
. mìstská èást Praha 16
. mìstská èást Praha - Øeporyje
. obec Kosoø
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hl. m. Prahy - poboèka Praha - západ
. Krajská hygienická stanice Støedoèeskéhokraje se sídlem v Praze
. Obvodní báòský úøadKladno
. odbor životního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Støedoèeského
kraje
. odbor životního prostøedíMìstského úøaduÈernošice
. odbor ochrany prostøedíMHMP
. Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkyk posuzovanému zámìru
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) z hlediska urbanistické koncepce sdìluje, že
navrhovaný zámìr je v souladu s platným územním plánem (dále jen ÚPn).
Doporuèuje, aby byla sledována možnost rekreaèního využití èásti prostoru vzniklého
po vytìžení suroviny.

Z akustického hlediska není k pøedloženémuoznámení pøipomínek
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Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že nelze akceptovat závìr autorù rozptylové
studie ohlednì nepøekroèení limitních koncentrací polétavého prachu v oblasti lom~
Hvížïalka. Proto je nutné, aby se pokraèovalo v kontrolních mìøeních. V pøípadì
realizace zámìru je nezbytné pøijmout opatøení, která vzniku nadmìrné prašnosti
zabrání a s ohledem na technické možnosti vybavit technologie úèiným zaøízením na
snižování emisí.
Z hlediska mìstské zelenì konstatuje, že dobývací prostor je dle platného ÚPn
vymezen i v rámci kategorie zelenì, konkrétnì LR - lesní porosty, které jsou souèástí
celomìstského systému zelenì. Plochy vymezené ke skupinové výsadbì døevin
pøedstavujípøedevšímvnitøní výsypky a dále okrajové plochy lomu, kde budou
odtìženy pouze skrývkové vrstvy. Biologická rekultivace pøedstavuje iniciaèní
výsadbu skupin døevin, které mají pøirozenou retrodukci. Navržené druhové složení
vychází z požadavkù CHKO Èeský kras. Posouzení stávající vegetace je v oznámení
uvedeno, není však doložen dendrologický prùzkum.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny lze zámìr realizovat. Doplòující zoologické a
botanické prùzkumy, provedené v roce 2005, nezjistily žádné nové skuteènosti,
bránící pokraèování tìžby. Doporuèení pro sanaci a rekultivaci se považují za
správná. Vedle rekultivace spodních partií lomu budou dùležitá opatøení ke zmírnìní
negativních vlivù na krajinný ráz. Výhledové využití prostoru pro rùzné formy
rekreace lze pøedbìžnì akceptovat.
Z hlediska ochrany ZPF se vliv na pùdu jeví jako pøijatelný.
Z hlediska ochrany povrchových vod lze zámìr akceptovat za pøedpokladu plnìní
podmínek povolení pøíslušnéhovodoprávníhoúøadupro vypouštìní dùlních vod do
Radotínského potoka. Pøi vypouštìní dùlních vod nesmí dojít k narušení koryta
Radotínského potoka. V pøípadì narušení musí být koryto uvedeno do pùvodního
stavu.
Z geologického hlediska je oznámení zpracováno v dostateèném rozsahu a nejsou
k nìmu zásadní výhrady.
Z hlediska hospodaøení s odpady není pøipomínek.

Z hlediska zásobování vodou navržené øešení neovlivòuje negativnì
prostøedí.

životní

Z hlediska odkanalizování a ochrany vodních tokù HMP sdìluje, že realizací zámìru
se množství vod nemìní. Splaškové vody ze sociálního zaøízení obsluhy lomu, které
je situováno mimo vlastní lom, jsou svedeny do èistírny odpadních vod cementárny.
Deš•ové vody z prostoru technického zázemí lomu jsou svádìny ze zpevnìných
ploch pøes lapol do Radotínského potoka (realizováno v r. 2000). Technologické
odpadní vody nevznikají, protože voda používaná na skrápìní se stává souèástí
vsázky. Hodnocení v pøedloženém oznámení je zpracováno na dostateèné úrovni. Pøi
realizaci stavby je nutné respektovat a realizovat navržená ochranná a kompenzaèní
opatøení uvedená v oznámení.
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Z hlediska zásobování teplem, zásobování zemním plynem, elektrickou energií a
z hlediskanadøazenýchkomunikaèníchsítí bez pøipomínek.
V závìru vyjádøení HMP po podrobném seznámení s obsahem oznámení konstatuje,
že považuje realizaci pøedloženého zámìru na území HMP za problematickou,
zejména z hlediska ochrany ovzduší a hlediska dopravního. Proto HMP požaduje,
aby zámìr byl podroben procesu posuzování vlivù na životní prostøedí.
Støedoèeský kraj požaduje další posuzování dle zákona a doporuèuje se
v dokumentaci zamìøit na vliv na krajinu, dopravu, faunu, floru, ekosystémy a
v neposlední øadì na ovzduší.
Mìstská èást Praha 16 souhlasí s provedením pouze zjiš•ovacího øízení
Mìstská èást Praha - Øeporyje uvádi, že v rámci zjiš•ovacího øízení neobdržela
pøipomínkyobèanù a organizací a požaduje pouze, aby po schválení byla na dotèené
pozemky obce uzavøenanájemní, popø.kupní smlouva.
Obec Kasaø upozoròuje, že trvá na pøeloženíúèelové komunikace (è. parc. 455/1,2,
k.ú. Kosoø), zajiš•ující obsluhu lesa Na Vysùtce. Nesmí být pøekroèeny stanovené
hranice dobývacího prostoru (è.parc. 453, k.ú. Kosoø a è.parc. 280/1, 280/2, k.ú.
Zadní Kopanina - døíve è.parc. 453, k.ú. Kosoø). Po ukonèení tìžby budou zbylé,
nedotìžené vyhrazené zásoby vápence (smìrem ke Kosoøi za výše uvedenými
pozemky) odepsány a vyøazeny z evidence dle návrhu v oznámení. Ve výše
uvedeném s návrhem oznámení souhlasí.
Dále upozoròuje, že pøípadné napojení obce na silnici Radotín - Lochkov je nutno
projednat s Krajským úøadem Støedoèeského kraje tak, aby došlo k pøímému
napojení na komunikaci 111/10119.Navržené napojení pøes místní komunikace je
nemožné s ohledem na šíøku a konstrukci místních komunikací. Do vyøešení
možnosti napojení nové komunikace na silnièní sí• a zajištìní pøímé návaznosti na
komunikaci 111/10119
obec nesouhlasís realizací.
Ministerstvo
zdravotnictví
sdìluje, že souèástí oznámení je akustické posouzení
zatížení okolí lomu do roku 2020, rozptylová studie pro roky 2008 - 2045 a
hodnocení zdravotních rizik. Z akustického posouzení, vycházející z dlouhodobého
monitoringu vyplývá, že nelze pøedpokládat pøekraèování limitních hodnot hluku u
nejbližší obytné zástavby. Z hodnocení vlivù na okolí není lom významným
zdravotním rizikem pro okolní obyvatelstvo.
V závìru vyjádøení se upozoròuje, že pøi posuzování stavby musí být respektováno
stanovisko místnì pøíslušných orgánù ochrany veøejného zdraví.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ uvádí, že na
základì rozptylové studie budou dominantní škodlivinou v ovzduší z provozu lomu i
nadále tuhé zneèiš•ující látky, ostatní škodliviny jsou nevýznamné. V oznámení jsou
navržena opatøení k omezení emisí tuhých zneèiš•ujících látek u zdrojù.
Na základì akustického posouzení lze pøedpokládat, že provozem lomu nedojde
v chránìných prostorách k pøekroèení hygienických limitù hluku z bìžného provozu
ani z impulsního hluku trhacích prací. Pøi provádìní
navržených opatøení lze
pøedpokládat, že realizace zámìru nebude pøedstavovat významné zdravotní riziko
pro okolní obyvatelstvo.
V závìru vyjádøení se doporuèuje doplnit informaci, zda závìry akustického
posouzení (výhled 2006 - 2020) je možno aplikovat na hlukovou situaci, která
vznikne rozšiøováním dobývacího prostoru do r. 2045. Orgán ochrany veøejného
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zdraví doporuèuje, aby s rozšiøováním dobývacího prostoru byla rozšiøována
monitorovací místa pro sledování zejména hodnot impulsního hluku a vibrací (napi.
sledování hodnot vibrací v osadì Cikánka pøi rozšíøení dùlního pole Severozápad).
Krajská hygienická
stanice Støedoèeského
kraje nepožaduje oznámení dále
rozpracovat a posuzovat podle zákona. V prostoru mezi hranicí tìžebního prostoru a
chránìnou obytnou zástavbou se nepoèítá ani ve výhledu dle územního plánu obce
Kosoø s obytnou zástavbou. Pøi plánovaném postupu tìžby zùstane zachována
stávající odstupová vzdálenost hrany lomu od stávající i plánované obytné zástavby
v obci Kosoø (cca 250 m). Dle hlukové studie nedojde k zásadním zmìnám
z hlediska zdrojù hluku ovlivòujících okolí lomu a nepøedpokládá se pøekroèení
hygienických limitù.
Dále se pøipomínají závìry z rozptylové studie, podle kterých realizací zámìru
nedojde k prokazatelnému zhoršení životního prostøedí a k pøekroèení povolených
limitních hodnot dle platné legislativy v ochranì životního prostøedí.
Souèástí oznámení je hodnocení vlivù na veøejné zdraví, zejména rizika hluku a
imisí. Hluk z provozu lomu nepøedstavuje zdravotní riziko. Pøíèinou obtìžování a
narušení pohody obyvatel jsou však otøesy a hlukové impulsy vznikající pøi
odstøelech.
Urèité zdravotní riziko pøedstavuje stávající imisní pozadí látek zneèiš•ujících ovzduší
(prašný aerosol). Imisní pøíspìvek z lomu Hvížïalka se na tomto riziku podílí v malé
míøe. Zpracovatel hodnocení zdravotních rizik nepøedpokládá, že by realizace
zámìru mohla pøedstavovat významné zdravotní riziko pro okolní obyvatelstvo za
pøedpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladù.
Z hlediska zákona È. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zpùsobených
vybranými nebezpeènými látkami a chemickými pøípravky se upozoròuje na
aktualizaci seznamu množství chemických látek, vèetnì výbušin.

Obvodní báòský úøadKladno nemá k pøedloženémuoznámení pøipomínky,
Odbor životního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Støedoèeského kraje
sdìluje, že z hlediska ZPF mùže být pøedmìtná lokalita nezemìdìlsky využita.
Z hlediska ochrany ovzduší požaduje snižovat a vylouèit emise tuhých látek
v maximálnì možné dosažitelné míøe. Na hranici pozemku lomu nesmí být pøekroèen
depozièní limit pro prašný spad podle Naøízenívlády è. 350/2002 Sb.
Odbor životního prostøedí mìstského úøadu Èernošice požaduje z hlediska
vodního hospodáøství další posouzení podle zákona è.100/2001 Sb. a požaduje, aby
dokumentace o hodnocení vlivù byla z dùvodu navýšení tìžby o 30% rozšíøenao:

.

.

.

Podrobné posouzení vlivu navýšení prùmìrné

(výrazné navýšení provozu

tìžké techniky v dobývacím prostoru) na kvalitu povrchových vod
v Radotínském potoce. Do Radotínského potoka jsou zaústìny veškeré
srážkové a dùlní vody odtékající z dobývacího prostoru bez jakéhokoliv
pøedèištìní. V souèasné dobì jsou již pøekraèoványlimity obsahu nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) daná rozhodnutím pøíslušného vodoprávního
úøadu.
Režimní mìøení hladin vrtù a pravidelné sledování kvality podzemních vod
v tìchto sledovaných vrtech, ale èasový interval sledování by mìl být zkrácen
z 5 let na 1 rok.
Doložení

dostateèné

kapacity

èistírny

odpadních

vod

cementárny

pro

odvádìní splaškových vod z technického zázemí lomu po plánovaném
navýšení roèní prùmìrné tìžby a zhodnocení navýšeného vypouštìní

5

.

pøedèištìných odpadních vod z ÈOV do vodního toku na kvalitu vody
v Radotínském potoce.
Aktualizaci "Plánu opatøení pro pøípad havárie a zhoršení jakosti vod" pro
navrhované rozšíøení tìžby. vèetnì specifikování množství skladovaných
závadných látek. Aktualizovaný havarijní plán je tøeba pøedložit ke schválení
pøíslušnémuvodoprávnímu úøadu.

Z hlediska ochrany pøírody konstatuje, že pøíslušným úøadem orgánem ochrany
pøírodyje Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras a z hlediska ochrany ZPF je
pøíslušnýmorgánem odbor ochrany prostøedíMagistrátu hl. m. Prahy.

Z hlediska odpadového hospodáøstvía státní správy lesù není k pøedloženému
oznámení námitek.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP) z hlediska
ochrany ZPF, lesù a lesního hospodáøstvía myslivosti nejsou pøipomínky.
Z hlediska nakládání s odpady je uvedeno, že uložení produktù hornické èinnosti je
plnì øešenov režimu horního zákona.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že imisní výpoèty koncentrací
nejzávažnìjších škodlivin NO2, NOx a benzenu prokazují nevýrazný vliv
pøedloženéhozámìru na kvalitu ovzduší.
U pøíspìvkù denních prùmìrù PM1o dochází rozptylová studie k závìru, že tyto
pøíspìvky (stávající a koneèný stav) budou èinit 46 ~g/m3 až 48 ~g/m3. To spolu
s pozaïovým zneèištìním povede s vysokou pravdìpodobností k pøekraèování
imisního limitu 50 ~g/m3 po dobu delší než povolených 35 dnù v roce.
Pøedmìtná lokalita je podle dostupných podkladù již v souèasné dobì zatížena
koncentracemi suspendovaných èástic frakce PM1onad požadovanou úroveò.
V pøedloženém oznámení zámìru je vcelku dostateènì zhodnocena imisní situace
v dané lokalitì. Opatøení ke snížení prašnosti v ovzduší v souvislosti s pokraèováním
tìžby jsou však pøedpokládána pouze stávající, která ani v souèasnosti nevedou k
dostateèné redukci prašnosti tak, aby nedocházelo k pøekraèování stanovených
imisních limitù. I z hlediska budoucích požadavkù legislativy vochranì ovzduší
budou tato opatøení nedostateèná.
Bìhem postupující tìžby se bude lom pøibližovat k obci Kosoø. I když tato obec již
není na území hlavního mìsta Prahy, orgán ochrany ovzduší považuje za nedostatek
oznámení skuteènost, že není provedeno hodnocení vlivu lomu v pozdìjších letech
jeho existence, kdy vzdálenost tìžebních prostor lomu od zástavby obce bude menší
než je vzdálenost stávající èi vzdálenost v hodnoceném roce 2008.
Orgán ochrany ovzduší z uvedených dùvodù požaduje v rámci procesu EIA
dopracování podkladù tak, aby byly vyhodnoceny vlivy a navržena další opatøení
ke snížení vlivu pokraèující tìžby na blízkou stávající a plánovanou obytnou
zástavbu.

Z hlediska ochrany pøírodya krajiny je pøíslušným orgánem státní správy ochrany
pøírody Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras.
V závìreèné fázi tìžby se lom svým jihozápadním okrajem pøiblíží k hranici pøírodní
rezervace
Radotínské údolí až na vzdálenost 20 metrù a tím dojde k dotèení
ochranného pásma uvedené pøírodní rezervace ve smyslu § 37 zákona. Proto je
nutné opatøit si pøed takovým zásahem souhlas pøíslušného orgánu ochrany pøírody.
V pøípadì kácení døevin volnì rostoucích mimo les jsou pøíslušnými orgány ochrany
pøírody úøady mìstských èástí Praha - Øeporyje a Praha 16.
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Z hlediska ochrany vod je uvedena pøipomínkake kapitole 0.1.4 Vlivy na povrchové?
podzemní vody.
Pro vypouštìní dùlních vod z lomu Hvížïalka byly stanoveny rozhodnutím odboru
životního prostøedí MHMP, jako pøíslušného správního úøadu, (viz è.j. MHMP160847a/2005/0ZP-IX/R-550/Sh ze dne 16. 3. 2005) podmínky dle ust. § 107
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
zmìn a doplòkù (vodní zákon) v návaznosti na ust. § 40 odst. 2 písmo c) zákona è.
44/1988 Sb., o ochranì a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném
znìní. Zpracovatel oznámení se ohrazuje proti limitùm stanoveným v podmínkách
tohoto rozhodnutí. Oznamovatel uvádí, že rozhodnutí nerespektuje nìkteré zásadní
skuteènosti, jejichž výèet v textu pøipojuje. Zmiòuje netotožnost terminologie
ukazatelù nepolárních extrahovatelných látek (dále jen NEL) a ropných látek.
Vodoprávní úøad urèil podmínkou limitní hodnotu obsahu ropných látek v dùlních
vodách vypouštìných do Radotínského potoka max. 0,1 mg/I. Tímto kriteriem se
rozumí obsah NEL, vèetnì ropných látek v NEL zahrnutých. Tato limitní hodnota je
v podmínkách uvedena na základì požadavkù správce vodního toku a dle naøízení
vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštìní odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Ve správním øízení, ve kterém
byly stanoveny limity pro vypouštìní dùlních vod, nebyly uplatnìny ze strany
úèastníkù øízení žádné pøipomínky, ve lhùtì pro odvolání žádný z úèastníkù øízení
možnosti odvolání nevyužil a rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 4. 2005. Nebyl
rovnìž podán návrh na stanovení nových limitù v novém správním øízení. Pøipomínky
v oznámení EIA jsou pro tento proces nerelevantní a zároveò nemohou iniciovat
správní øízení, jehož výsledkem by bylo stanovení nových limitù pro vypouštìní
dùlních vod do vod povrchových. OOP MHMP dùraznì upozoròuje, že podmínky
rozhodnutí nejsou v rozporu s naøízením vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a
hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech (naøízenívlády è. 61/2003 Sb.).
V textu oznámení je uvedeno, že jakost vypouštìných dùlních vod je ovlivnìna
povrchovou vodou Radotínského potoka. Vzhledem ke skuteènosti, že OOP MHMP
není známa lokalizace profilù Radotínského potoka RP 1 - RP 3, nemùže se k této
možné souvislosti ovlivnìní jakosti vod vyjádøit. Pøípadné prùkazné ovlivnìní jakosti
dùlních vod povrchovými vodami, mùže být zohlednìno v potenciálním øízení o
stanovení podmínek vypouštìní dùlních vod. Podmínky vypouštìní dùlních vod do
vod povrchových stanovené v rozhodnutí odboru životního prostøedí MHMP è.j.
MHMP-160847a/2005/0ZP-IX/R-550/Sh ze dne 16. 3. 2005 zùstávají nadále
v platnosti. Pøi pøekraèování hodnot stanovených v rozhodnutí, popøípadì v naøízení
vlády è. 61/2003 Sb. nad povolenou míru dle pøílohy è. 5 se oprávnìný vystavuje
riziku možných postihù.
Ke zmínìným výsledkùm monitoringu dùlních vod z 5. 10. 2000 se vodoprávní úøad
nemùže vyjádøit, nebo• mu nejsou známy, avšak s obecnými navrženými opatøeními
uvedenými v následujícím textu oznámení se plnì ztotožòuje.
K samotnému oznámení zámìru nemá OOP MHMP dalších pøipomínek a
nepožaduje proto další projednávání zámìru v procesu EIA.
Správa chránìné krajinné oblasti Èeský kras (Správa CHKO Èeský kras)
souhlasí se závìry pøedloženého oznámení, které svým rozsahem naplòuje i
požadavky dokumentace o hodnocení vlivù. Kladnì je hodnoceno, že posuzovaný
zámìr byl v prùbìhu zpracování diskutován se zástupci Správy CHKO Èeský kras, a
to jak zadavatelem, tak jednotlivými zpracovateli oznámení.

Posuzované území leží ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody CHKO a hlavními
zájmy ochrany pøírodyjsou:
. Dùsledná rekultivace vnitøního odvalu a novì vytvoøených závìrných
lomových stìn - øešeno v Plánu sanace a rekultivace - zpracovatel GET
s.r.o., r. 2005, souhlas Správy CHKO Èeský kras k plánu byl již vydán.
. Zachování skalního ostrohu s porostem èerných borovic na severní stìnì ústí
lomu nad pøesýpaným tunelem. Tento ostroh tvoøí pohledovou skalní kulisu
ze strany Radotínského údolí a zastíní rozšíøení tìžebny v novì rozfáraných
polích Støed, Jihozápad a Severozápad. Z tohoto dùvodu musí být veškerá
doprava suroviny i materiálu vedena pøes jižní lomovou stìnu (zapracováno
v oznámení).
V závìru vyjádøení Správa CHKO Èeský kras sdìluje, že rozhodnutím è.j. 2550/05
ze dne 6.12.2005 umožnila tìžaøi uvažovat o tìžbì v ochranném pásmu pøírodní
rezervace Radotínské údolí do vzdálenosti 20 m od hranice.
Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze È. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit
životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøi tom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí.
Vlivy zámìru a jejich významnost popisuje oznámení zpracované Ing. Josefem
Tomáškem, CSc., držitelem autorizace podle zákona o posuzování vlivù na životní
prostøedí. Z oznámení vyplývá, že realizací zámìru nedojde k prokazatelnému
zhoršení životního prostøedí a posuzovaný zámìr v hodnoceném území je možno
považovat za akceptovatelný. Jednotlivé vlivy zámìru jsou v oznámení hodnoceny a
v pøípadì potøeby jsou navržena opatøení k omezení vlivu zámìru.
Jsou
respektovány dosavadní omezující podmínky pokraèující tìžby jak ze strany CHKO
Ceský kras, tak ze strany obce Kosor.
v

v

K zámìru se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenívyjádøily dotèené správní úøady i dotèené
územní samosprávné celky. Vyjádøení veøejnosti nebyla pøíslušnému úøadu
doruèena. Uplatnìné pøipomínky nejsou nesouhlasného charakteru a povìtšinou
obsahují specifikaci podmínek pro vlastní prùbìh a monitoring tìžby z hlediska vlivù
na dopravu, ovzduší, hluk, vodu apod.
Pøíslušný úøad požádal zástupce oznamovatele
a zpracovatele oznámení o
poskytnutí doplòujících informací ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení
s cílem ovìøit reálnost splnìní uplatnìných požadavkù z vyjádøení k oznámení pøi
další projektové pøípravì zámìru.
K jednotlivým pøipomínkám, které jsou shrnuty do tématických celkù, uvádí pøíslušný
úøad následující:

Ovzduší
K zatížení území pøedmìtné lokality koncentracemi tuhých zneèiš•ujících látek PM 10
bylo uvedeno, že hodnoty prùmìrných roèních koncentrací PM 10 se dle jednotlivých
zdrojù liší.
Model ATEM uvádí pro prostor lomu Hvížïalka hodnoty prùmìrných roèních
koncentrací tuhých zneèiš•ujících látek na úrovni 50 - 60 ~g/m3. Stejná hodnota je
uvádìna i pro lom Špièka nebo i pro minimálnì provozovaný lom mramoru Slivenec.
8

Obdobné hodnoty jsou uvádìny napø. i pro areál letištì Ruzynì, pøièemž izolinie 50
~g/m3 kopíruje pøesnì areál lomu, pøíp. letištì. Dle zpracovatele oznámení se tedy
jedná o modelové pøiblížení, které pøedpokládá vysokou prašnost v pøedmìtných
lokalitách bez verifikace.
Naproti tomu ÈHMÚ udává pro dané území prùmìrnou roèní koncentraci PM 10 na
úrovni 25 - 30 ~g/m3. Tìmto hodnotám odpovídá i dlouhodobé režimní sledování
polétavého prachu v okolí lomu Hvížïalka a Špièka, které provádí firma Ekola. U
monitorovaných profilù, které jsou sledovány delší období, lze navíc vysledovat trend
k poklesu mìøených koncentrací polétavého prachu.
Z hlediska krátkodobých koncentrací polétavého prachu (prùmìrná 24 hodinová
koncentrace) v dobì od srpna 2003 až do záøí 2004 probìhlo na 3 referenèních
lokalitách v okolí cementárny Radotín kontrolní mìøení kvality volného ovzduší
mobilním mìøícím vozem (ÈHMÚ Praha).
Bylo provedeno celkem 51 mìøení, z nichž 4 byla nad hodnotu koncentrace 50
~g/m3, což èiní 7,8 %. Platné legislativní pøedpisy (naøízení vlády è. 350/2002 Sb.
v platném znìní) pøipouštìjí pøekroèení hodnoty 50 ~g/m3 pro PM 10 35 x za rok,
což je 9,6 %.
Z výše uvedeného
vyplývá,
že je problematické
jednoznaènì
konstatovat
pøekraèování platným
imisních
limitù v souèasné dobì.
Rozptylová
studie
zpracovaná v rámci oznámení hodnotí extrémní podmínky, tj. nejhorší podmínky pøi
provozování lomu, které prakticky mohou nastat jen zcela výjimeènì. Za tìchto
extrémních podmínek èiní pøíspìvek stávajícího lomu k imisnímu pozadí 6,53 %
limitní roèní hodnoty, pøi realizaci zámìru pak v krajním pøípadì 6,59 %.

K požadavku pokraèovat v pravidelných kontrolních mìøeních imisních koncentrací
základních škodlivin ve volném ovzduší oznamovatel uvedl, že tento požadavek
akceptuje (pravidelná mìøení polétavého prachu jsou na lokalitì provádìna od roku
1993).
K opatøení ke snížení prašnosti bylo oznamovatelem a zpracovatelem oznámení
sdìleno, že lom Hvížïalka se na imisní situaci lokality a okolí podílí jen z èásti (viz
výše). Technická opatøení ke snížení emisí tuhých zneèiš•ujících látek jsou
v oznámení uvedena a je skuteèností, že se jedná vìtšinou o opatøení, která jsou již
v souèasnosti aplikována. V daných technických podmínkách nejsou známa jiná
technicky a ekonomicky dostupná opatøení. V úvahu pøipadá snad pouze obnova
vozového parku v lomu (používání prostøedkùs nižšími emisními faktory), což je však
víceménì automatické.
Zástupce oznamovatele uvedl, že k dalšímu snižování imisního zatížení území by
mìlo dojít opatøeními provádìnými ve vlastní cementárnì - napø. náhrada pískových
filtrù pøiošetøeníodpadních plynù z chlazení slínku tkaninovými filtry.
Za další pozitivní efekt, který nemá souvislost s èinností oznamovatele, je postupná
realizace Pražského okruhu,' která by mìla zklidnit širší zájmové území a i emise
tuhých zneèiš•ujících látek z dopravy po veøejných komunikacích.
K absenci hodnocení vlivu lomu v pozdìjších letech jeho existence, kdy vzdálenost
tìžebních prostor od zástavby obce Kosoø bude menší než je vzdálenost stávající èi
vzdálenost v hodnoceném roce 2008 bylo zpracovatelem oznámení sdìleno, že
rozptylová studie byla modelovì zpracována pro pøípad rozvinutého lomu, tj.
v hranicích budoucí koneèné tìžby s použitím emisních faktorù pro mechanizmy a
nákladní auta na úrovni 2008. Použití emisních faktorù pro pozdìjší roky by vedlo
k vylepšování výsledkù rozptylové studie, navíc tyto faktory po roce 2010 nejsou
známy. Tìžba v lomu Hvížïalka se v souèasnosti pohybuje nejblíž obytné zástavbì
obce Kosoø, v dalších letech se bude od ní vzdalovat. V pøípadì rozptylové studie
n

rozvinutého lomu, je obec Kosoøve smìru pøevládajícíchvìtrù od tìžby. Rozptylová
studie tedy hodnotí vliv tìžby na obec i v pozdìjších letech tìžby za konzervativních
pøedpokladù.

~c

Rozptylová studie byla øešenave dvou variantách:
-

stávající stav na úrovni roku 2004;

-

budoucí stav dle zámìru na úrovni roku 2008.

Stávající stav je v rozptylové studii definován:
-

veškerou tìžbou na etáži nejblíže povrchu (nejménì pøíznivé rozptylové
podmínky), pøièemžtìžba je vždy realizována na více etážích;

-

maximálními hodnotami tìžby;

-

nejvìtšími dopravními vzdálenostmi;

-

emisními faktory mechanizmù a vozidel na úrovni roku 2004;

-

sekundární prašností odpovídající ploše lomu.

Budoucí stav je v rozptylovém studii definován:
-

veškerou tìžbou na etáži nejblíže povrchu (nejménì pøíznivé rozptylové
podmínky), pøièemžtìžba je vždy realizována na více etážích;

-

maximálními hodnotami tìžby;
soubìhem skrývky a maximální tìžby, ve skuteènosti bude maximální tìžba
dosažena po ukonèení skrývky a po ukonèení tìžby v lomu Špièka po roce

-

-

2015);
nejvìtšími dopravními vzdálenostmi;
emisními faktory mechanizmù a vozidel na úrovni roku 2008, i když je
uvažován rozvinutý lom do koneèné tìžební plochy (použití emisních faktorù
pro pozdìjší roky by vedlo k vylepšování výsledkù rozptylové studie, navíc tyto
faktory po roce 2010 nejsou známy;
sekundární prašností odpovídající ploše lomu.

Pro rozptylovou studii byly uvažovány max. hodnoty z následující tabulky
stávající POPD
2004
kt/rok
~ ktlrOk
rùmìr
-

500
celkem

Max.

600

navrhovaný POPD do roku 2045
2008
ktlrok I ktlrok Období
~Obfl
èinnosti
prùmìr max. èinnosti
650 . 750
2008do roku
2045

2007
vèetnì

-

-

40

48

celkem

-

-

-

215

250

-

-

9

15

ornice

2

3

ornice
-

-

skrývka
-na
vvsvoku

38

45

skrývka
- na
vvsvoku

206

235

celkem!
na
výsypku

65
65

celkem
na
vvsvoku

100
48

-

78
78

20082017
20082015
20082017

-

120

20082039
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I za tìchto extrémních podmínek dochází k teoretickému
pøíspìvku provozu
k imisnímu pozadí v pøípadì tuhých zneèiš•ujících látek PM 10 v dlouhodobém
prùmìru z 2,611 jJ9/m3 na 2,634 jJ9/m3, tj. rozdíl 0,0229 jJ9/m3, což je prakticky
nemìøitelné a neprokazatelné.
V pøípadì krátkodobých koncentrací se jedná
teoreticky o zvýšení pøíspìvku lomu zámìrem o 1,86 jJ9/m3.

Hluk a vibrace
K informaci, zda závìry akustického posouzení je možno aplikovat na hlukovou
situaci, která vznikne rozšiøováním dobývacího prostoru do r. 2045 zpracovatel
oznámení konstatoval, že závìry akustického posouzení je možno aplikovat na
hlukovou situaci, která vznikne rozšiøováním tìžby do r. 2045, pokud metodika
posuzování akustické zátìže bude v té dobì stejná.
Pro zpracování hlukové studie byl zvolen stejný princip jako pro zpracování
rozptylové studie.
K doporuèení rozšiøovat monitorovací místa s rozšiøováním dobývacího prostoru pro
sledování zejména hodnot impulsního hluku a vibrací (napø. sledování hodnot vibrací
v osadì Cikánka) bylo oznamovatelem sdìleno, že impulzní hluk z odstøelù je
sledován firmou Ekola v celkem v pìti profilech (i v souvislosti s provozem v lomu
Špièka), vèetnì osady Cikánka. Nemìøí se všechny odstøely,ale v daném roce kolem
poloviny. Jedná se ve srovnání s jinými tìženými lomy o nadstandardní rozsah a
s rozšiøovánímse nepoèítá.
Soustavné mìøení vibrací probíhá od roku 1974. Monitorování úèinkù trhacích prací
provádí firma INSET s.r.o. Od r. 1998 se provádí mìøení i pomocí automatických
mìøících stanicích stabilizovanou metodikou.
Monitorovací sí• tvoøí soustava autonomních mìøicích systémù, které registrují
seismické události a souèasnì provádìjí mìøení stavu stávajících trhlin na
stavebních objektech.
Rozsah mìøení je dle sdìlení oznamovatele opìt nadstandardní ve srovnání s jinými
provozovanými lomy. Je provozováno 5 mìøících ústøeden (vèetnì Zadní Kopaniny
p. Brychta) a dále provádìno mìøení na dalších cca 10 objektech. Pøedpokládá se
zrušení mìøení u p. Brychty a v dalším postupu tìžby, pøi pøiblížení tìžby na
vzdálenost 250 m od osady Cikánka, zøízení mìøící ústøedny v této osadì na úkor
jedné ústøednyv Kosoøi.
Ochrana vod
K požadavku podrobného posouzení vlivu navýšení prùmìrné tìžby na kvalitu
povrchových vod v Radotínském potoce (výrazné navýšení provozu tìžké techniky),
a k pøekraèování hodnot NEL (absence pøedèistícího zaøízení) stanovených
pøíslušným vodoprávním rozhodnutím lze konstatovat, že v pøedloženém oznámení
je vysvìtlen zpùsob odkanalizování jednotlivých odpadních vod i nakládání s dùlními
vodami a jsou zhodnoceny zmìny vyvolané navýšením tìžby.
Splaškové vody jsou odvádìny do èistírny odpadních vod cementárny
a do
Radotínského potoka. Realizací zámìru nedochází k zvýšení produkce splaškových
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odpadních vod (viz dále), tedy ani k zvýšení množství vyèištìných odpadních vod ze
stávající ÈOV a ke zmìnì ovlivnìní kvality Radotínského potoka.
Deš•ové vody z technického zázemí lomu (zpevnìné plochy pøed primárním drtièem)
jsou odvádìny pøes odluèovaè ropných látek do Radotínského potoka.
Dùlní vody z prostoru rozvinutého lomu jsou odvádìny gravitaènì bez pøedèištìní.
Teoretické množství dùlních vod a výpoèet množství pøívalových vod pøi rùzných
periodicitách pro souèasný stav i koneèný stav jsou v oznámení
uvedeny.
Zpracovatel oznámení na základì výše uvedených hodnocení konstatoval, že
rozšíøením tìžební plochy se nepøedpokládá, vzhledem k vlastnostem horninového
prostøedí, významný nárùst množství deš•ových vod. Ke zmìnì kvality dùlních vod
není pøi dodržování technologické káznì reálný dùvod vèetnì dopadu na kvalitu vod
Radotínského potoka. V souèasné dobì
je koncentrace NEL v dùlních vodách
vìtšinou nižší (prùmìr za poslední období 0,1 mg/I), než v Radotínském potoce (0,12
mg/I).
Kvalita vody v Radotínském potoce je sledována ve tøech profilech: nad výpustním
profilem lomu Hvížïalka, tj. v místì pøed vlivem lomu Hvížïalka (RP 1), pod výpustí
dùlních vod (RP 2) a pod drtírnou (RP 3). Monitoring je provádìn od roku 1997
v pravidelných èasových intervalech (4 x roènì). Z více než 30 odbìrù byly vyšší
koncentrace NEL zaznamenány 1 x v roce 2000 a 3 x v roce 2005. Navýšení v roce
2005 dle zpracovatele oznámení bude pravdìpodobnì
souviset i s horší kvalitou
vody v Radotínském potoce (pøi 2 odbìrech v roce 2005 byla kvalita vody v profilu
RP 1 horší než v profilu RP 2 a RP 3).
V oznámení je rozvinuta diskuze ohlednì koncepce pøíslušného vodoprávního
rozhodnutí k vypouštìní dùlních vod a oznamovatel dospìl k rozhodnutí zažádat o
nové rozhodnutí v souladu s platnými legislativními pøedpisy (stanovení podmínek
pro odvádìní dùlních vod s použitím emisních limitù pro vody odpadní s pøihlédnutím
k místním podmínkám a platným imisním limitùm). Pokud nebude vydáno nové
vodoprávní povolení pro vypouštìní dùlních vod z lomu Hvížïalka do Radotínského
potoka je oznamovatel povinnen plnit limity dané stávajícím vodoprávním povolením
a v pøípadì zjištìní nárùstu zneèištìní nad limity naøízení vlády è.61/2003 Sb.,
navrhnout a realizovat èistící zaøízení. Obdobná situace bude platit i pro novì vydané
vodoprávní povolení.
K požadavku pravidelného sledování kvantitativních
i kvalitativních
ukazatelù
podzemních vod a jejich detailního vyhodnocení v èasovém intervalu 1 roku bylo
oznamovatelem upøesnìno, že režimní sledování vod (hladina vody ve vrtech,
sledování kvality podzemních vod) je provádìno každoroènì vèetnì vyhodnocení.
Zpracovatelem oznámení bylo uvedeno, že to co je uvedeno v oznámení pod
názvem "detailní vyhodnocení" v intervalu 5 let je vázáno na dlouhodobý monitoring
s návrhem pøípadným úprav monitoringu z hlediska sledovaných profilù, sledovaných
hodnot, pøípadnì èetnosti sledování. Režimní sledování podzemních vod je èinností,
která nebyla doposud uložena provozovateli žádným rozhodnutím nebo opatøením a
je zcela v kompetenci provozovatele.
K požadavku doložit dostateènou kapacitu èistírny odpadních vod cementárny a
zhodnotit navýšené vypouštìní pøedèištìných odpadních vod z ÈOV do vodního toku
na kvalitu vody v Radotínském potoce bylo zpracovatelem oznámení sdìleno, že
realizací zámìru nedochází k navýšení poètu pracovníkù (zvýšení tìžby v lomu
Hvížïalka je na úkor tìžby v lomu Špièka, která bude ukonèena). Nedochází
k zvýšení produkce splaškových odpadních vod, tedy ani k zvýšení množství
vyèištìných
odpadních vod ze stávající ÈOV a zmìnì
v ovlivnìní
kvality
Radotínského potoka. Kapacita ÈOV je dle sdìlení oznamovatele dostateèná a není
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zcela využita.

Požadavek aktualizace havarijního øádu je požadavkem vycházejícím z platných
pøedpisùa bude oznamovatelem respektován.
Doprava
K požadavku podrobnì vyhodnotit dùsledky zvýšené tìžby, zpracování a distribuce
zpracované suroviny na pøitížení komunikaèního systému dané lokality a hlavního
mìsta Prahy, zejména z dùvodu dovozu velkoobjemových dodávek surovin do
cementárny Radotín z jiných lokalit a z dùvodu pøetížìní komunikaèního systému
dané lokality a hlavního mìsta Prahy bylo zástupci oznamovatele vysvìtleno, že:
1)

Nárùst tìžby v lokalitì Hvížïalka je zpùsoben postupným vyèerpáváním
ložiska lomu Špièka, který se nachází bezprostøednì v sousedství Hvížïalky.
Tìžba z obou lomù tvoøí základní vsázku pro výrobu cementu. V lomu Špièka
zbývá k dotìžení už jen cca 1 700 kt zásob a v posledních letech zde došlo k
postupnému snížení roèní tìžby s pøedpokládaným dotìžením zásob v letech
2016 až 2017. Nové POPD pro lom Hvížïalka proto poèítá s tìžbou vyšší
než dosavadní, ale zvýšení je jen takové, aby pokrylo budoucí úbytek
kapacity lomu Špièka.
Celková tìžba vápence v prostoru cementárny Radotín (tj. z lomù Hvížïalka a
Špièka) se tedy oprotí stávajícímu stavu zvyšovat nebude.
výhled

Tìžba

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-2016

Hvížïalka
Špièka
celkem

476
197
673

450
254
704

379
209
588

425
265
690

516
179
695

506
152
658

500
150
650

2017-2045

650
650

Z lomu Hvížïalka je dopravován vápenec do vlastní cementárny zcela mimo
veøejné komunikace (po lomových komunikacích k násypce drtièe uvnitø
závodu). Vìtší množství vytìženého a dopravovaného vápence v lomu
Hvížïalka proto nemùže zpùsobit nárùst nákladní automobilové dopravy na
komunikaèním systému hl.m.Prahy.
2)

Cementárna v Radotínì pracuje na plnou výkonnostní kapacitu již øadu let
(cca 600 kt slinku roènì, což pøedstavuje 700 až 750 kt cementu) a
v souèasné ani v budoucí dobì není schopna vyprodukovat vìtší množství
výsledného produktu - cementu. Nelze tedy v budoucím období vytvoøit
zvýšenou nabídku, a to i v pøípadì zvýšené poptávky. Kapacita výroby
cementu je dána kapacitou dvou rotaèních pecí a je promítnuta i do platného
integrovaného povolení dle zák. è. 76/2002 Sb. v platném znìní.

3)

K tìžbì Z lomu Hvížïalka na prùmìrné úrovni 650 kt/rok dojde až po dotìžení
zásob v lomu Špièka, tj. cca po roce 2016. Vzhledem k tomu, že surovina pro
výrobu cementu bude prakticky zajiš•ována z jediného zdroje (lom Hvížïalka),
budou vìtší nároky z hlediska korekèních složek. Neznamená to však
absolutní nárùst dovozu tìchto složek, ale spíše jejich promìnlivou skladbu.
Pøedpokládá se proto dovoz karbonátové korekce (dále jen Ca korekce)
v úrovni roku 2005.
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dovoz Ca korekce v kt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 výhled

celkem

220

143

lom Branžovy (nemá pøístupna železnici)
auta 220
143
Velkolom Èertovy schody
celkem
O
O
z toho vlak
O
O
auta
O
O
220
143
celkem auta

145

180

233

295

295

145

71

103

152

175

o
o
o

109
43
66
137

130
57
73
176

143
63
80
232

120
75
45
220

145

V budoucnu se technické maximum dopravy Ca korekce z velkolomu Èertovy
schody bude provádìt po železnici. Pokud by v nìkterém období bylo nutno
dovézt vìtší než pøedpokládané množství Ca korekce, bude navýšené
množství dopraveno pouze po železnici. Objem silnièní dopravy Ca korekce
do cementárny se tedy nejen nezvýší, ale s pøihlédnutím k vìtšímu podílu
železnice na dopravì naopak spíše sníží.
Navíc doprava korekèních surovin po silnici konèí cca 400 m od prvního
obytného domu Radotína a prostor vlastní obce nezatìžuje a bude tomu tak i
do budoucna.
Celková dopravní situace v obci Radotín bude výraznì zlepšena po uvedení
Pražského okruhu do provozu. V následující tabulce je uvedena frekvence
v roce 2000 a v roce 2005 a dále oèekávaná frekvence v roce 2010 po
zprovoznìní Pražského okruhu v úseku Slivenec - lahovice - Jesenice - 01
(nodle údajù ooskvtnutvch ÚOI) - úsek Radotín (Na Cikánce - Karlická):

-

* - období prac. den 6 - 22 hod
** - za 24 hod prùmìrného prac. dne
Výše uvedený rozklad dopravy Ca korekce byl prezentován zástupci oznamovatele
na jednání u zástupce hl. m. Prahy (radní RNDr. Gregar) s tím, že pro snížení
dopravní zátìže automobilovou nákladní dopravou bude nutno stanovit limit dopravy
Ca korekce do cementárny Radotín velkoobjemovými nákladními auty pod úrovní
roku 2005, tj. na úrovni 200 kt Ca korekce roènì. Tento požadavek byl
oznamovatelem akceptován.
Požadavek pøeložení úèelové komunikace
zpracovatel oznámení akceptuje.

zajiš•ující

obsluhu

lesa "Na Vysùtce"

Problematika napojení obce Kosoø na silnici Radotín - Lochkov byla diskutována již
v pøedcházejícím procesu posuzování vlivù na životní prostøedí (viz stanovisko
k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle § 10 cit. zákona è.j.
MHMP-073312/2003/0ZPNI/EIA/050-8/Žá ze dne 30.8. 2004). Možnost budoucího
napojení obce Kosoø s využitím stávajících lomových komunikací bylo prezentováno
jako iniciativa oznamovatele z hlediska možného výhledu po ukonèení hornické
èinnosti v pøípadì, že toto komunikaèní napojení bude obcí akceptováno. V návrhu
stanoviska byla formulována podmínka, aby pøi pøípravì POPO nebude znemožnìna
možnost realizace nového komunikaèního napojení obce Kosoøz tohoto prostoru.
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Závìr:
Zámìr "Plán pøípravy, otvírky a dobývání dobývacího prostor Zadní Kopanina I, lom
Hvížïalka, dùlní pole Støed, Jihozápad a Severozápad (POPD do roku 2045)
naplòuje dikci bodu 2.5, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona a
s ohledem na zásady pro zjiš•ovací øízení dle pøílohy è. 2 k zákonu dospìl pøíslušný
úøad k závìru, že zámìr

"Plán pøípravy,otvírky a dobývání dobývacího prostoru Zadní
Kopanina I, lom Hvížïalka, dùlní pole Støed,Jihozápad a
Severozápad"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona, a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popø. kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení s tím, že je
nutné:
pro snížení dopravní zátìže automobilovou nákladní dopravou stanovit limit
dopravy Ca korekce do cementárny Radotín velkoobjemovými nákladními auty
pod úrovní roku 2005, tj. na úrovni 200 kt Ca korekce roènì;
zajistit pøeložení úèelové komunikace (è.parc.455/1,455/2, k.ú. Kosoø) pro
obsluhu lesa "Na Vysùtce";
pøi pøípravì plánu otvírky, pøípravy a dobývání uzpùsobit øešení hornické
èinnosti tak, aby po ukonèení tìžby nebyla znemožnìna možnost realizace
nového komunikaèního napojení obce Kosoøz tohoto prostoru;
pokraèovat v pravidelném kontrolním mìøení imisních koncentrací základních
škodlivin ve volném ovzduší v okolí cementárny Radotín;
s ohledem na technické možnosti vybavovat nové a dovybavovat stávající
technologie úèinným zaøízením na snižování emisí;
s rozšiøováním dobývacího prostoru (dùlní pole Severozápad) rozšíøit
monitoring hodnot vibrací v osadì Cikánka;
zachovat skalní ostroh s porostem èerných borovic na severní stranì ústí lomu
nad pøesýpanýmtunelem;
zajistit dopravu suroviny i materiálu z novì otevírané èásti lomu pøes jižní
lomovou stìnu;
zohlednit ostatní pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených
územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

kI
Ing. ar øeditel
. JanOd~J•
~er
cI.!j

I:

~ 1

lY
I.m.t"'
;tøeï
ny pro~
lám.2
4/

15

Pøílohy:
vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Støedoèeskéhokraje
vyjádøení mìstské èásti Praha 16
vyjádøení mìstské èásti Praha - Øeporyje
vyjádøeníobce Kosoø
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hl. m. Prahy - poboèka Praha - západ
vyjádøení Krajské hygienické stanice Støedoèeskéhokraje se sídlem v Praze
vyjádøeníObvodního báòského úøaduKladno
vyjádøení odboru životního prostøedí a zemìdìlství
Krajského úøadu
Støedoèeskéhokraje
vyjádøeníodboru životního prostøedíMìstského úøaduÈernošice
vyjádøeníodboru ochrany prostøedíMHMP
vyjádøení Správy chránìné krajinné oblasti Èeský kras
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