
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/5 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

   
  

 
- dle rozdělovníku - 

 

   

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
 Ing. Zlata Jarkovská 
Č. j.: 236 004 322 
MHMP 2282092/2019 Počet listů/příloh: 3/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 487612/2018 OCP 11.11.2019 
 
 
Vrácení dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k doplnění 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona, v souladu s § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci 
záměru „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické 
činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ (dále též jen „záměr“) k doplnění. 
 
Současně stanovuje následující požadavky na doplnění: 
 
1. Doložit stanovisko správce přístupové komunikace k záměru s možnostmi vedení dopravy, 

prověřit a vyhodnotit variantu nové přístupové komunikace. 
2. Vyhodnotit vlivy na územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“). 
3. Rozšířit referenční body ve vztahu k vyhodnocení vlivů na ovzduší a klima. 
4. Popsat a vyhodnotit důsledky ochranného pásma zvláště vysokého napětí. 
5. Upřesnit informace týkající se rekultivace. 
6. Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky uvedené ve vyjádřeních zaslaných 

k dokumentaci. 
  
Doplněnou dokumentaci požaduje příslušný úřad předložit v počtu 6 vyhotovení a v elektronické 
podobě. 
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OCP MHMP žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona 
o zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně příslušný úřad žádá o zaslání písemného 
vyrozumění o dni vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce. 
 
Odůvodnění: 
 
Předmětem záměru je rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické 
činnosti na ložisku Zadní Kopanina – Zmrzlík. Plocha stávajícího dobývacího prostoru Zadní 
Kopanina činí 4,0356 ha. Plocha navrženého rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina činí 
3,0872 ha (rozšířený stávající dobývací prostor pak dosáhne celkové výměry 701228 ha). Roční 
kapacita těžby činí 20 000 t. Ukončení záměru včetně provedení rekultivace se předpokládá do 
10 let.  
 
Příslušný úřad obdržel dne 01.08.2019 dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona (dále 
též „dokumentace“). Dne 14.08.2019 OCP MHMP v souladu s § 8 odst. 2 zákona zveřejnil 
dokumentaci záměru. Dokumentaci záměru v červenci 2019 zpracoval Mgr. Jiří Bělohlávek 
(držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku). Současně příslušný úřad tuto 
dokumentaci zaslal dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření. 
K dokumentaci bylo v zákonem stanovené lhůtě zasláno celkem 8 vyjádření. Jde jak o souhlasná 
vyjádření, tak o vyjádření, ve kterých je vysloven nesouhlas se záměrem či se způsobem jeho 
řešení, resp. s jeho hodnocením. 
 
V souladu s § 9 odst. 1 zákona byla příslušným úřadem pověřena zpracováním posudku Ing. 
Pavla Žídková (držitelka platné autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, dále též 
„zpracovatelka posudku“). Dne 03.10.2019 byla zpracovatelce posudku doručena dokumentace 
včetně všech obdržených vyjádření. 
 
Podle § 8 odst. 5 zákona může příslušný úřad na základě obdržených vyjádření k dokumentaci 
nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla 
dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci 
k doplnění. 
 
OCP MHMP po prostudování dokumentace a zaslaných vyjádření došel k závěru, že bez 
doplnění dokumentace nelze provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Nemohl 
by tak být naplněn účel posuzování, kterým je podle § 1 odst. 3 zákona získání objektivního 
odborného podkladu pro vydání rozhodnutí a přispění k udržitelnému rozvoji společnosti. 
 
Požadavek č. 1 se týká problematiky přístupové komunikace. 
Městská část Praha-Slivenec ve svém vyjádření (č. j.: MC P_SL00937/2019, ze dne 09.09.2019) 
uvádí, že zásadně nesouhlasí s vypořádání své připomínky na vytvoření nové přístupové 
komunikace s tím, že požadavek na vytvoření nové přístupové komunikace není oznamovatelem 
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akceptován. Městská část Praha-Slivenec dále zmiňuje nepodílení se oznamovatele na nákladech 
s využíváním přístupové komunikace.  
Městská část Praha-Slivenec požaduje vybudování nové přístupové komunikace od ul. K Zadní 
Kopanině a nesouhlasí s tím, aby oznamovatel nadále využíval aktuálně užívanou přístupovou 
komunikaci.  
 
Dle příslušného úřadu nedošlo k úplnému vyjasnění dané problematiky a tedy na základě 
dokumentace a vyjádření požaduje doložit stanovisko správce přístupové komunikace (část NN 
720) k záměru s možnostmi vedení dopravy nebo s případným řešením zpřístupnění záměru 
dostatečně únosnou komunikací. V případě varianty nově navržené komunikace je třeba provést 
hodnocení jejích vlivů.  
 
Požadavek č. 2 se týká vyhodnocení vlivů záměru na vymezený ÚSES, kdy dle obdrženého 
vyjádření Hlavního města Prahy (č. j.: MHMP 1880479/2019, ze dne 13.09.2019) není 
v dostatečném rozsahu řešen zásah do nefunkčního nadregionálního biokoridoru ÚSES. Ve 
vyjádření Hlavního města Prahy je konstatováno, že nově vymezená plocha dobývacího prostoru 
zasahuje do plochy ZMK (zeleň městská a krajinná). Tato plocha je zároveň součástí zatím 
nefunkčního nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES). 
Předložená dokumentace tento problém neřeší v uspokojivém rozsahu. Není například jasné, zda 
oznamovatel hodlá zažádat o příslušnou změnu ÚP.  V této souvislosti Hlavní město Praha 
upozorňuje, že předpokládané vedení ÚSES přes novou vodní plochu, jak je uvedeno 
v dokumentaci, je z hlediska platné metodiky vymezování ÚSES, kterou vydalo MŽP ČR v roce 
2017, nesmyslné. Možnou alternativou by bylo komplexní řešení dané problematiky, které by 
zahrnovalo mj. vymezení předmětného biokoridoru mimo navržené rozšíření DP, ale takové 
komplexní řešení není připravené, musí hlavní město Praha trvat na posouzení vlivů na ŽP u 
varianty, která respektuje platný stav.  
 
Příslušný úřad na základě obsahu dokumentace a vyjádření Hlavního města Prahy požaduje 
doplnit dokumentaci o blíže specifikovatelný vliv záměru na vymezený ÚSES, případně postup 
tvorby a funkčnosti prvků ÚSES s ohledem na ekologické zákonitosti, biogeografické členění 
krajiny a přizpůsobení se konkrétním podmínkám území.  
 
Požadavek č. 3 se týká rozšíření vyhodnocení znečištění ovzduší.  
Hlavní město Praha ve svém vyjádření (č. j.: MHMP 1880479/2019, ze dne 13.09.2019) uvádí, 
že je třeba podrobně popsat a vyhodnotit vliv emisí z dopravy vyvolané záměrem, a to zejména 
v místě křížení Pražského okruhu s ul. K Austisu. Vlivem uspořádání stávající komunikační sítě 
ve spádové oblasti záměru je trasa automobilů záměru směřující na Pražský okruh (úsek 
Slivenec-Třebonice) vedena ul. K Austisu a dále ul. K Barrandovu. Tato trasa vede při každé 
jízdě dvakrát místem mimoúrovňového křížení Pražského okruhu s ul. K Austisu, aby dvakrát 
projela tímto místem, musí vykonat jízdu dlouhou ve směru na sever cca 2,45 km, v opačném 
směru dokonce 2,8 km. Při posuzování vhodnosti rozšíření dobývacího prostoru je potřebné 
samostatně vyhodnotit vliv výše uvedené skutečnosti na kvalitu ovzduší.  
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Dále ve svém vyjádření Hlavní město Praha uvádí, že je třeba popsat a vyhodnotit vlivy záměru 
na stav (zejména komunikací) a funkci (zejména kvality ovzduší) připravovaného 
volnočasového areálu Za Okruhem. Vyhodnocení ve „věcně příslušných“ kapitolách je 
nedostatečné, problematika je specifická a má být nejspíš zahrnuta jako samostatný dílčí 
sociekonomický vliv na obyvatelstvo do kap. D.1.1. 
 
Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření týkajícího se vlivu na 
ovzduší a klima, požaduje rozšíření referenčních bodů pro výpočet příspěvků imisních 
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek, a to vzhledem k imisnímu zatížení obytné 
zástavby ve Slivenci (východně od umístění záměru) a vzhledem k připravovanému záměru 
volnočasovému areálu Za Okruhem.  
 
Požadavek č. 4 se týká ochranného pásma vedení (OPV) zvláště vysokého napětí (ZVN) 2x 400 
kV. ČEPS, a. s. ve svém vyjádření (zn: 188P/14720/10.09.2019/Šk) připomínkuje chybně 
vyznačené stávající ochranné pásmo vedení (OPV) zvn 2x 400 kV s provozním označením 
V412/413.  
 
Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření požaduje upřesnění OPV 
s případnými vyplývajícími podmínkami zásahu do OPV.  
 
Požadavek č. 5 se týká informací ohledně rekultivace.  
Městská část Praha-Slivenec ve svém vyjádření (č. j.: MC P_SL00937/2019, ze dne 09.09.2019) 
konstatuje, že pokud bude sklon výsypek pouze 5 stupňů, lze pochybovat o tom, že bude 
zbytková jáma, kde by vznikl pestrý biotop.  
 
Příslušný úřad na základě dokumentace a výše popsaného vyjádření požaduje upřesnění 
informací ohledně rekultivace.  
 
Požadavek č. 6 se týká zohlednění ostatních relevantních připomínek uvedených ve vyjádřeních 
zaslaných k dokumentaci. 
  
 
 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
podepsáno elektronicky 



 
 
 
 

5/5 Č. j. MHMP 2282092/2019 

Rozdělovník: 
1. Oznamovatel 

- LB MINERALS, s. r. o., IDDS: 2ckhwq6 
2. Zpracovatel dokumentace 

- Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora 
3. Zpracovatel posudku 

- Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62  Mokré Lazce, IDDS: 4b64sc9 
4. Dotčené územní samosprávné celky (ke zveřejnění na úřední desce - viz str. 2) 

- Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček – náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 
110 01  Praha 1 

- Městská část Praha-Řeporyje, Pavel Novotný - starosta, Nad náměstím 84, 155 00 
Praha 5-Řeporyje, IDDS: zb9bzi9 

- Městská část Praha 16, Mgr. Karel Hanzlík - starosta, Václava Balého 23/3, 153 
00  Praha-Radotín, IDDS: ntsbt5z 

- Městská část Praha-Slivenec, RNDr. Jana Plamínková - starostka, K Lochkovu 6/2, 
154 00 Praha 5 – Slivenec, IDDS: 7p9bt2g 

5. Dotčené orgány 
- Hygienická stanice hlavní města Prahy, IDDS: zpqai2i 
- Česká inspekce životní prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
- Magistrát hlavní města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00  

Praha 1 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1 
- Obvodní báňský úřad pro územní Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 

P.O.BOX 31, 110 01 Praha 1, IDDS: ixaaduf 
- Městská část Praha 13, odbor životního prostředí, Sluneční náměstí  2580/13, 158 00 

Praha 5 – Stodůlky, IDDS: zv6bsur 
-  

6. Spis 
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