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Ú v o d 
 

 

   Tento posudek byl vypracován na základě pověření Krajského úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 12304-4b-49496/2003/OŽP-

Zem a smlouvy ev. číslo S 4057/OŽP/2005 o zpracování posudku, podle § 9 zákona 

č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

 V Praze dne 20. září 2005 

 

 

 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                  Ing. Pavel M u d r a 
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Prohlášení 

 
Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti MŽPČR č.j. 

8106/945/OPVŽP/94, vydaného dne 14.3.1995 Ministerstvem životního prostředí České re-
publiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle §9 odst. 3 a §9 odst. 2 
zákona ČNR č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dále v souladu s ustanovením §9 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí prohlašuji, že nikdo z konzultantů zpracovatele posudku se nepodílel na vypra-
cování žádné části hodnocené dokumentace E.l.A. na posuzovaný záměr, ani nepůsobil v době 
jejího vypracování jako konzultant nebo poradce týmu zpracovatele této dokumentace. 
 

Seznam použitých zkratek  

 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP OI Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivů na životní prostředí 
EO ekvivalentní obyvatelé  
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
KÚ krajský úřad 
MěÚ městský úřad 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NA nákladní automobily 
OA osobní automobily 
OH okresní hygienik 
OP ochranné pásmo 
POCH pásmo ochrany chovu zvířat 
OkÚ okresní úřad 
OÚ obecní úřad 
PP přírodní památka 
POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 
PVL Plán využívání ložiska 
RŽP referát životního prostředí 
TNV těžká nákladní vozidla 
TZL tuhé znečišťující látky  
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZPF zemědělský půdní fond 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 
 
POVĚŘUJÍCÍ ORGÁN dle zák.č.100/2001 Sb. Krajský úřad Středočeského kraje 

referát životního prostředí a zemědělství 
zástupce: RNDr. Jaroslav Obermajer, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 
 
INVESTOR Formanservis s.r.o., IČO 62959018, Nebřenice 3, 

251 70 Dobřejovice 
 
 
OZNAMOVATEL Formanservis s.r.o., IČO 62959018, Nebřenice 3, 

251 70 Dobřejovice, Ing. Jan Tříska, jednatel spo-
lečnosti 

 
 
STAVBA Rozšíření těžby na ložisku lomového kamene mi-

mo hranice stanoveného dobývacího prostoru 
Chomutovice 

 
 
CHARAKTER A ZÁMĚR STAVBY Pokračování těžby ložiska lomového kamene v 

území, které se nachází mimo hranice současně 
stanoveného dobývacího prostoru. 

 
 
MÍSTO STAVBY Katastrální území Chomutovice u Dobřejovic, 

čísla parcelní 277/1 
okres Praha- východ, kraj Středočeský 

 
 
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE VIA servis s.r.o. 

Ing. Radovan Víta osvědčení o odborné způsobi-
losti čj.14119/2185/OPVŠP/01 
Dr.Ing. Roman Kovář osvědčení o odborné způ-
sobilosti čj.12060/1834/OPVŠP/01  

 
 
ZPRACOVATEL POSUDKU  Ing. Pavel Mudra 

osv. odb. zp. MŽPČR č.j.8106/945/OPVŽP/94 
U Klavírky 1311/10 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
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PODKLADOVÉ A ODBORNÉ MATERIÁLY  
 
1. Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, Rozšíření těžby na ložisku 

lomového kamene Chomutovice, VIA servis s.r.o.,  datum zpracování: duben 2005. 
2. RNDr. Václav Cílek CSc, Lom Chomutovice, Podklady k posudku EIA, srpen 2005, 

CÍLEK V. (2002): Industriální příroda -problémy péče a ochrany. Ochrana přírody 
60/10, CÍLEK V. (2005): Kladenské haldy, jejich význam, hodnota  možnosti revitali-
zace, 60/7 

3. Archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, Povodí Vltavy, Geofondu ČR, De-
mek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha, Mikyška R.et 
al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha, Příloha č.II 
Kolektiv: Hygiena díl 1. faktory životního prostředí ovlivňující zdraví Univerzita Karlo-
va, Praha 1996, Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability MŽP ČR, 
Praha,1991, Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky 
včetně doprovodných meteorologických dat ČHMÚ 1997, Situace širších vztahů a ra-
donového rizika, Mapa chráněných území přírody a vodohospodářsky chráněných 
území, Situace z generelu ÚSES Říčany a okolí, Vodohospodářská mapa základní, Ba-
latka, B. et al. 1972: Geomorfologické členění ČSR, Geografický ústav Brno,Demek J. a 
kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny, Academia, Praha, Forman T.T., 
Godron M (1993) Krajinná ekologie , Academia, Holý M. a kol. (1994): Eroze a životní 
prostředí. Vydavatelství ČVÚT, Praha, Chytrý M., Kučera T., Kočí  M. (2001): Katalog 
biotopů České Republiky, Liberko m., ( 2004 ) HLUK V PROSTŘEDÍ problematika a 
řešení, Löw J. et al. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologic-
ké stability. Brno, nakl. Doplněk, Míchal, I. (1999): Hodnocení krajinného rázu a jeho 
uplatňování ve veřejné správě, AOPKA, Praha, Neuhauslová Z. a kol. ( 2001 ): Mapa 
přirozené potencionální vegetace ČR, Primack, B.P. Kindlmann, P., Jersáková J. ( 2001 
) : Biologické principy ochrany přírody, Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČSSR. Stu-
dia geographica 16, GÚ ČSAV Brno, Sádlo, J. a Tichý, L. ( 2002 ) : Sanace a rekultivace 
po lomové a důlní těžbě ( tržné rány v krajině a jak je léčit ), Synáčková M. (2000): 
Ochrana vody a ovzduší, ČVUT, Tichý, L. & Sádlo, J. (2001): Revitalizace vápencových 
lomů, Ochrana přírody, 56/6, Vlček V. a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní 
toky a nádrže, Academia, Praha, MŽP - Metodika k vyhodnocování vlivů liniových sta-
veb (pozemních komunikací) na životní prostředí. 

4. Doplňující informace poskytnuté investorem a starostou obce 
Vyjádření a stanoviska následujících úřadů a institucí, k I. (označeno). a II. verzi dokumenta-
ce: 
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR , odbor hygieny a epidemiologie Č.j. HEM-3212-2.2.04-

3003 ze dne 3.2.2004. 
6. Občanské sdružení Klidné bydlení, ze dne 20/2/2004. 
7. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 

24/2/2004 (2366-22809/04/O.P-Ve). 
8. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 24/2/2004 

(1064-215/04/308/Kam). 
9. Pražské vodovody a kanalizace, ze dne 25/2/2004 (1551/792/OTPČ/Nech/04). 
10. Vyjádření občanů, ze dne 26/2/2004. 
11. Obecní zastupitelstvo obce Popovičky, ze dne 2/3/2004. 
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12. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 
11/3/2004, (12304-3d-49496/04/O.P-Zem). 

13. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 
11/3/2004, (12304-3c-49496/04/O.P-Zem). 

14. Česká inspekce životního prostředí, ze dne 8/3/2004 (1/HI/1322/04), došlo po termí-
nu. 

15. Městský úřad v Říčanech, ze dne 17/3/2004 (15756/2004), došlo po termínu. 
16. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 

11/3/2004, (12304-3f-49496/04/O.P-Zem). 
17. Krajský úřad Středočeského kraje, ze dne 29/3/2004 (825/2004/SHT). 
18. Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, č.ev. 720/2004, ze dne 19.1.2004. 
19. Povodí Vltavy, 240/700/04, ze dne 16.2.2004. 
20. Usnesení Rady Středočeského kraje č.17-06/2004/RK ze dne 3.3.2004. 
21. Ministerstvo zdravotnictví ČR, č.j. HEM-3212-27.5.05/22079 ze dne 24.6.2005 
22. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.  4118-

217/Kam/2005 ze dne 27.6.2005  
23. Česká inspekce životního prostředí, č.j. 1/HI/8836/05/Ber ze dne 30.6.2005 
24. Povodí Vltavy, 240/3599/05, ze dne 29.6.2005 
25. Pražské vodovody a kanalizace, 15610/OTPČ/Nech/05, ze dne 15/6/2005 
26. Obecní úřad Popovičky, č.j. 059/05, ze dne 28.6.2005 
27. Středočeský kraj, náměstek hejtmana Ing.Vilém Žák, č.j. 228/2005/NVZ, ze dne 

22.6.2005 
28. Středočeský kraj, odb. ŽP, č.j. 5315-1c-63363/05/OŽP-Zem, ze dne 16.6.2005 
29. Městský úřad v Říčanech, 10250/2005/OŽP-00080/00080, ze dne 18.7.2005 
30. Obecní úřad Popovičky, č.j. 071/05, ze dne 26.7.2005 
31. Prohlídka zájmového území, vlastní terénní průzkum a jeho vyhodnocení, fotodoku-

mentace. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE (dle dokumentace) 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: Formanservis s.r.o. 
2. IČO : 62959018 
3. Sídlo :Nebřenice 3, 25170, Dobřejovice 
4. Oprávněný zástupci oznamovatele: Ing. Jan Tříska, jednatel společnosti Formanservis s.r.o., tel.: 

235005100 
 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje  
I.1. Název záměru:  

Rozšíření těžby na ložisku lomového kamene mimo hranice stanoveného dobývacího prostoru 
Chomutovice. 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem investora je navázat na plochu současné těžby břidličnatých rohovců  a těžit v lomu 
Chomutovice do 253 000 t suroviny ročně. Rozsah záměru bude na základě zjišťovacího řízení 
rozdělen předpokládanou dobou těžby překračující dobu 20 let a záměr bude vyhodnocen pro re-
álně vyhodnotitelnou dobu těžby (tj. max. na 20 let) 

I.3. Umístění záměru: 
Kraj : Středočeský 
Okres Praha-východ 
Obec : Popovičky 
Katastrální území : Chomutovice u Dobřejovic 
Čísla parcelní: 277/1 
 
Zájmové území se nachází 100 m jižně zastavěného 
území obce Popovičky a jeho lokalizace je vyznačena 
v mapkách. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry. 

Záměr spočívá v pokračování těžby ložiska lomového kamene Chomutovice  v území, které se 
nachází mimo hranice současně stanoveného dobývacího  prostoru. Vlastní ložisko tvoří kon-
taktně metamorfované biotické, místy andalustické břidličné rohovce. 
Ložisko Chomutovice je územně vymezeno hranicemi chráněného ložiskového území, stanove-
ného v roce 1966 jako tzv. Ochrana ložiska Okresním národním výborem Praha - východ pod č.j. 
Výst.0184/66/Mach 1966.  Rozloha území určeného k těžbě činí 33,6 ha a je na něm vyhlášena 
stavební uzávěra. Dobývací prostor Chomutovice byl stanoven Ministerstvem národní obrany v r. 
1967 pod č.j. MNO 18.056/1967. Plocha dobývacího prostoru činí 11,3862 ha. V této době již 
v území existoval starý zastavený stěnový lom o délce stěn 40 – 50 m a výšce 15 – 18 m. Těžba 
do r. 1989 měla omezený rozsah. Od r. 1989 do r. 1997 byl lom v klidu.  
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Rozhodnutím OBÚ v Kladně ze dne 19.7.1996 pod č.j. 3958/96/511.4/Vč/Vch byla povolena 
hornická činnost podle plánu OPD. Rozhodnutí bylo omezeno na odtěžení navětralé suroviny, 
úpravy těžebních stěn a svahů. 
Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně č.j. 1193/97/465/Vč/Vch ze dne 10.4.1997 
byla povolena regulérní těžba nepřesahující 200 000 t ročně. Zároveň došlo ke změně výše pů-
vodního rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Chomutovice v tom smyslu, že vertikální 
omezení dobývacího prostoru bylo sníženo z nadmořské výšky 409 m na 398 m. Na současný 
rozsah 7,6258 ha byla těžba povolena rozhodnutím OBÚ v Kladně čj. 
6292/II/00/511.4/SLÁ/STŘ ze dne 13.12.2000. 
Plocha o níž je plánováno rozšířit lom má rozlohu 6,2088 ha. Záměr vymezuje zásady provedení 
těžby a postup následné rekultivace prostor zasažených těžbou. V souvislosti se záměrem není 
nutné budovat nové stavby. Po dokončení těžební činnosti v celém prostoru je v současné  době 
plánováno vytvoření vodní nádrže ve dně vytěženého prostoru a následné vhodné ozelenění příp. 
zalesnění těžebních stěn  se záměrem vytvořit v prostoru rekreační oblast. 
Kumulace vlivů spojených s vlastní těžební činností je vzhledem k absenci těžebních aktivit 
v širokém okolí vyloučena. K určité kumulaci může dojít v případě provozu automobilové do-
pravy související s provozem lomu na komunikaci III/00320 vzhledem k rozvoji podnikatelských 
aktivit soustředěných do bývalého zemědělského areálu mezi Chomutovicemi a Popovičkami.  

I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlav-
ních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 
Zdůvodnění potřeby záměru 

• Hlavním důvodem plánovaného rozšíření těžby mimo současně stanovený prostor do nava-
zující části ložiska Chomutovice je potřeba těžaře rozšířit stávající sevřený těžební prostor a 
umožnit tak zahájení těžby spodní etáže ( zahloubení ). Zahájení těžby v rozšířeném těžeb-
ním prostoru má i následující důvody : 

• Umožnění postupné revitalizace lomu podle současných poznatků o využití vytěžených částí 
lomů  jako center biodiverzity v  krajině (kráčející lom). 

• Eliminace nutnosti přesunout technologickou linku úpravy kameniva ze dna lomu, kde je 
omezena její hlučnost a prašnost, do méně vhodné části lomu. 

• Zpřístupnění nejkvalitnější složky suroviny (zpevnělých, nerozvětralých) rohovců. 
• Posun horní hrany těžební stěny do prostoru plánovaného rozšíření těžby umožňující uvol-

nění silně zvětralých, zahliněných částic, které jsou v současné době nejvíce žádány při stav-
bách a  úpravách komunikací  zejména v okolí Prahy, kde probíhá nebo je připravována řada 
dopravních staveb. 

• Přes stále širší uplatnění vhodných frakcí recyklátu ze stavebních sutí a stále účelnější využití 
kameniva je potřeba kameniva, vzhledem k rozsahu investiční výstavby na okraji pražské 
aglomerace, stále vysoká a lom Chomutovice umožňuje zásobování staveb z ekonomicky i 
ekologicky přiměřené vzdálenosti. 

• Lom umožňuje zaměstnání místních obyvatel. 
Navržené varianty 

• Varianta č. 1 rozšíření těžby lomového kamene do navazující části ložiska Chomutovice. 
• Zachování těžby v současně povolených hranicích. 

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
V souladu se schváleným technologickým postupem bude nejprve provedena skrývka přibližně 
200 mm vrstvy ornice. Skrývku provede buldozer, který ornici shrne na určené místo, kde bude 
naložena na nákladní automobily a v souladu s rozhodnutím, vydaným příslušným orgánem 
ochrany ZPF  dle zák. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, odvezena na mís-
to dalšího využití. Skrývka bude provedena po etapách v závislosti na postupu těžby. Ostatní 
skryté vrstvy budou odvezeny mimo prostor lomu a postupně dle zájmu odběratelů použity jako 
materiál do násypů či základů komunikaci. 
Minimální předstih paty skrývkového řezu před hlavou 1. těžebního řezu musí být 5 m. Těžba 
bude probíhat povrchovým způsobem, při němž bude postupně rozšiřován stávající jámový lom. 
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K primárnímu rozpojování hornin bude docházet pomocí trhacích prací velkého a malého rozsa-
hu. Režim trhacích prací velkého rozsahu bude prováděn podle generálního projektu trhacích 
prací velkého rozsahu. Trhací práce malého rozsahu budou prováděny podle technologického 
postupu zpracovaného a schváleného vedoucím trhacích prací. Rozsah sekundárního rozpojování 
bude určován okamžitou potřebou. Nasazení vrtací techniky, typ souprav a prováděné vrtací prá-
ce jsou rovněž řešeny v technologickém postupu. 
Otvírka a příprava ložiska bude provedena ve třech těžebních řezech. V souladu s povoleným 
vertikálním omezením těžebního prostoru je uvažováno zahloubení pod stávající bázi 410 m.n.m. 
o 12 m, t.j. na bázi 398 m.n.m. Zahloubení třetího řezu bude umožněno vybudováním dostatečné 
plochy na bázi 410 m.n.m. Na zahloubení bude vypracován samostatný technologický postup, ře-
šící jednotlivé kroky spojené s touto operací. K zamezení možných zvýšených průsaků vody 
z Chomutovického potoka je nutné ponechat 25 m široký ochranný pilíř mezi potokem a hlavou 
nejspodnějšího dobývacího řezu. 
Těžba bude vedena ve dvou, na sebe přibližně kolmých porubních frontách. Jedna z nich bude 
postupovat severním směrem, druhá směrem východním.  
Nakládání rubaniny bude prováděno kolovými nakladači nebo pásovými rýpadly, odvoz horniny 
budou provádět nákladní vozy nebo dampry, úprava terénu bude uskutečňována dozery. 
Další úprava suroviny proběhne přímo v lomu na semimobilní úpravárenské lince, která umožní 
postup za těžební stěnou. Linka je složena z jednovzpěrného drtiče DCJ 800 x;1000, typ č. 1035, 
výrobce PSP a.s. Přerov. V předstihu před dotěžením suroviny bude zpracován a schválen plán 
likvidace. Plán likvidace bude obsahovat způsob úpravy těžebních etáží a související dotěžení 
zbytkových zásob suroviny, úpravu sklonů těžebních etáží nad hladinu spodní vody do bezpeč-
ných úhlů a následné provedení technické a biologické rekultivace. 
V současnosti je rekultivace schválena až po vydobytí všech bloků zásob. Důvodem je provádění 
pravidelných odstřelů v relativně malém území stávajícího lomu. Pokud dojde k rozšíření lomu, 
bude možné rekultivaci provádět již v průběhu těžby. V současné době je navrženo řešit rekulti-
vaci částečně zatopením spodní etáže lomu ( 5,8 ha ) a částečně zalesněním těžebních etáží, 
ochranného valu kolem lomu a upravených těžebních stěn. Zatímco se zatopením spodní etáže a 
zalesněním ochranného valu je možné souhlasit, je v případě zalesnění těžebních etáží a stěn 
vhodné plán rekultivace dále rozpracovat s cílem vytvořit prostředí umožňující dosáhnout 
v relativně krátké době vysokou úroveň biodiverzity. Po dokončení těžby bude nutné vybudovat 
přepad z prostoru zatopeného lomu do Chomutovického potoka. Tento přepad by měl být 
v maximální možné délce otevřený. Zatrubněn by měl být jen nezbytně nutný úsek . 

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Předpokládané termíny postupu těžby ve stávajícím i rozšířeném lomu jsou orientační a jsou uve-
deny v následující tabulce. Harmonogram vychází z původního předpokladu objemu roční těžby ( 
500 000 t/rok ). 

 Název etapy Termín 
Zahájení I.etapy těžby  1997 
Zahájení II. etapy těžby 2000 
Zahájení III. etapy těžby ( I. mimo dobývací prostor ) 2005 
Ukončení těžby ( etapy I – III ) 2030 
Zahájení I.etapy rekultivace 2010 
Ukončení technické rekultivace 2031 
Ukončení biologické rekultivace 2036 

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
obec : Popovičky 
pověřená obec III. stupně : Říčany 
kraj : Středočeský 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

 

II.1. FORMÁLNÍ ÚPLNOST DOKUMENTACE 

 Předložená dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí s názvem Roz-
šíření těžby na ložisku lomového kamene Chomutovice vypracovaná fmou VIA servis v 
dubnu 2005 má 126 stran textu, dále obsahuje hlukovou studii o 18 stranách textu, roz-
ptylovou studii o 15 stranách textu, 11 listů nečíslovaných map formátu A3, 2 strany fo-
todokumentace a 22 nečíslovaných stran kopií vyjádření orgánů, institucí a občanů. 
Z hlediska porovnání obsahu posuzované dokumentace s přílohou č. 4 zákona 
č.100/2001 Sb., která specifikuje potřebné náležitosti dokumentace je na základě 
podrobného prostudování možno konstatovat, že formální skladba posuzované doku-
mentace odpovídá těmto požadavkům. Rovněž je možno konstatovat, že autoři doku-
mentace věcným a obsahově správným způsobem, popsali a vyhodnotili hlavní problé-
my související s výstavbou a provozem posuzované stavby a to jak z hlediska nároků na 
vstupy, tak i klasifikace a kvantifikace hlavních výstupů a to zejména : 
• emise hluku do okolí a to zejména technologickými zařízeními a liniovou dopravou 
• emise škodlivých látek do venkovního ovzduší 
• produkce odpadů, jejich skladování a využití (případně  likvidace) 
• vlivů na okolní přírodu a krajinu 

 Dokumentace je vzhledem k charakteru posuzované stavby zpracovaná velmi obsáhle a 
kromě nutné sumy kompilovaných ekologických a dalších údajů obsahuje i přiměřenou 
část analytickou. 

 Přes dílčí připomínky a poznámky, které jsou uvedeny v dalších částech je možné kon-
statovat, že dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100 ze dne 20. března 
2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a splňuje jeho základní požadavky. 
Dokumentace je zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapi-
tol a subkapitol podle citované přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Věcná náplň s vý-
jimkou některých drobných nedostatků odpovídá požadavkům zákona. Rozsah doku-
mentace zhruba odpovídá jak náročnosti posuzované investice tak i charakteru stavby a 
charakteru posuzovaného životního prostředí v jejím okolí. Celkově je možno konsta-
tovat, že přiměřená pozornost je v dokumentaci věnována popisům technologického a 
technického řešení, tak i obsahově vyhovující a s vysokou odborností zpracované vlast-
ní hodnotící části, zejména údajům o vstupech, výstupech i popisu pravděpodobně 
ovlivněného životního prostředí. 

 Celkové shrnutí a hodnocení kvality dokumentace vyznívá příznivě a dokumentaci je 
možno prohlásit za zpracovanou v dobré kvalitě s výskytem převážně drobnějších mar-
ginálních nedostatků. 
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II.2. SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI VČETNĚ 
POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ. 

 Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle 
vzorové osnovy dokumentace stavby, tedy v souladu s přílohou 4 zákona č.100/2001 
Sb. K části A a B I je možné souhrnně  konstatovat, že technické a technologické řešení 
je možné z hlediska vlivů na životní prostředí při dodržení podmínek řádného provo-
zování včetně zabezpečení všech základních vstupů a ošetření všech výstupů stavby po-
kládat za vyhovující. 

ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

— identifikační údaje 
Bez připomínek. 
 

ČÁST B: ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
— kapacita a umístění, rozsah záměru v lokalitě 

Informace o kapacitě resp. rozsahu záměru zde působí pro čtenáře neznalého kompletně celé dokumenta-
ce matoucím dojmem, protože se mluví o 500000t rok, což byl původní předpoklad investora dokumen-
tací posléze na základě analýzy vlivů zamítnutý a upřesněný na 200000,- resp. 253000t za rok. Viz 
citace ze závěru dokumentace: „Na základě opakovaného posouzení hlukové situace v chráněných 
prostorech staveb, ovlivněných dopravou kameniva z lomu, byl záměr těžit 500 000 t kameniva 
ročně zamítnut. Výše těžby je vzhledem k hlukové situaci v lokalitě omezena na maximálně 253 
000 t ročně“. Jinak bez připomínek. 

—charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

—zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 
důvodů pro jejich výběr či odmítnutí 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— stručný popis řešení, úroveň navrženého tech. řešení 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— výčet dotčených územně samosprávných celků 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Jako jediný negativní vliv provozu lomu na životní prostředí je uvedena hlučnost při odstřelu. ÚP doku-
mentace uvádí, že při běžném provozu lomu problémy s hlukem a prašností (vzhledem k provádění 
skrápění, poloze a  morfologii lomu) nejsou. Částečně nepříznivě zasahuje okraj zástavby v Popovičkách 
a Chomutovicích hluk z provozu těžké nákladní dopravy, v územním plánu je navrženo odclonění zele-
nou izolační stěnou. Stávající průjezd obcí Nebřenice je řešen přeložkou komunikace III. třídy mimo za-
stavitelné území. ÚP plán požaduje, aby byl při povolování rozšíření lomu  vždy předem vyhodnocen vliv 
na zástavbu Chomutovic ( hluková studie, měření ). 
Jako nepřekročitelný limit pro další rozšíření těžby je vymezen biokoridor a biocentrum BC 7 a zástav-
ba obce Chomutovice, kde hranice možné těžby musí být stanovena s ohledem na minimální narušení 
obytného prostředí (prokázání hlukovou studií apod.). Plán rekultivace ÚP akceptuje a zvláštní poža-
davky nevznáší a připouští eliminaci vlivu na blízký biokoridor až při její realizaci. 
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Pro zónu č. 9 vymezenou pro stávající prostor lomu a celé chráněné ložiskové území byly v ÚP schváleny 
následující regulativy : 1) po vytěžení lomu provést ihned schválený plán rekultivace, 2) nepovolovat na 
chráněném ložiskovém území žádnou zástavbu ani vedení tras inženýrských sítí nebo technické stavby, 
3) část území zabírá zóna 6. plochy regionálního ÚSES, které nesmí být žádným způsobem narušeny 
(toto tvrzení se neshoduje s realitou). 
Odbor výstavby Městského úřadu Říčany vydal vyjádření investorovi, kterým potvrzuje soulad záměru 
s platnou územně plánovací dokumentací. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
II.1. Půda: 
 
— zábor půdy 

Relativně velký zábor zemědělské půdy lze akceptovat s ohledem na její nízkou bonitu a podprůměrnou 
produkční schopnost. Podstatně cennější zemědělské půdy jsou v okolí zabírány na skladové plochy a 
suburbie. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— chráněná území 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— ochranná pásma: 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

II.2. Voda 
 
— spotřeba vody 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— způsob zajištění vody 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
— druh, spotřeba, zdroj 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
— doprava v lomu 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
 
— doprava vytěženého materiálu z lomu na místo spotřeby 

Dopravní zatížení je posuzováno především z pohledu imisního a hlukového zatížení, včetně rozboru do-
pravních závad v území s návrhem rámcového řešení. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno dosta-
tečně. 

 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
III.1. Ovzduší 
 
a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
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c) liniové zdroje znečištění ovzduší 
Imisní znečištění je zde počítáno na původně navrhovanou produkci 500000t s příznivým výsledkem. 
Závěrečná věta, která upozorňuje na fakt, že v případě výpočtu na sníženou produkci 200000t by vý-
sledek byl ještě příznivější je stylisticky poněkud matoucí. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno 
dostatečně. 

 
III.2. Odpadní vody 
 
— odpadní vody technologické 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— odpadní důlní vody  

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— odpadní vody splaškové 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
 

III.3. Odpady 
 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
 
III.4. Hluk, vibrace, záření. 
 
— hluk a vibrace 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. Byla provedena měření skutečného vznikajícího hluku 
a porovnána s reálným pozadím, výpočty resp. výsledky lze tím pádem považovat za velmi věrohodné, 
nejsou tedy postavené na teoretické simulaci, tak jak je to zpravidla obvyklé. 

— záření radioaktivní a elktromagnetické 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 
 
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
— Územní systém ekologické stability 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— Území přírodních parků a významné krajinné prvky 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— Krajinný ráz 

Je málo lomů, které by krajinářsky byly tak jednoznačné (příznivé) jako lom Chomutovice. Lom je 
„schován“ v mělkém údolí. Od silnice téměř není vidět, odtěžovaný „kopec“ nemá ani charakter kopce – 
spíš táhlé elevace, je pokryt středně úživnými kambizeměmi, ale vzhledem k vysýchavému podkladu je 
hodnota zdejší zemědělské půdy nízká. V dřívější době v samotných začátcích těžby (30. a opakovaně 
50. léta) lom z větší části zničil kamenitou stráň nad údolím Chomutovického potoka, která je dodnes 
ve zbytcích pokryta porostem blízkým přirozenému – rozvolněnou, zakrslou a vysýchavou doubravu 
(dnes s akátem). Tento biotop se na území pravděpodobně sám od sebe vrátí, protože stěny lomu se 
vesměs rozpadnou do malých skalek a suťových polí, kde se kromě dubů udrží jen málokterá dřevina. 
Z hlediska rozvoje okolí hlavního města, které je pohlcováno skladovými plochami a suburbiemi se může 
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lom Chomutovice po skončení těžby  stát „ostrůvkem přírody“, refugiální přirozenou enklávou v jinak 
silně změněném prostředí. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Zvláště chráněná území, 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Chráněná  ložisková území 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Chráněná území přirozené akumulace vod 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Natura 2000 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Území hustě zalidněná 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Území extrémně zatěžovaná 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

— Ostatní 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 

C.2. CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
— ovzduší a klima 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— podzemní a povrchové vody 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— zemědělská půda 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— lesy 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— horninové prostředí 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— flora a fauna 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— obyvatelstvo 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— krajina 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— průmyslové a zemědělské aktivity 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— hmotný majetek 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— ochranná pásma 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
— kulturní památky 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
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C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
Jedním ze základním problémů hlavního města a jeho okolí je přetíženost kamionovou a nákladní do-
pravou. Je proto výhodné, aby v okolí Prahy existovalo několik zdrojů stavebních surovin – např. aby 
cement pro Prahu byl vozen z Radotína a ne z Mokré u Brna. Další větší okolní ložiska kamene jsou 
Husinec, Žernovka a Čenkov. Je lepší, aby kámen na stavbu např. benešovské dálnice byl dovážen 
z Chomutovic než třeba ze Zbraslavi. Na druhou stranu nejsou nebo jen málo ve Středočeském kraji 
využívány surovinové zdroje z recyklovaného stavebního rumu. Přesto se lze domnívat, že výhody lokali-
zace lomu a tím dostupnosti suroviny převažují nad nevýhodami – navíc v Chomutovicích se na rozdíl od 
údolí Vltavy nebo Českého krasu dá těžbou pokazit méně než na zmíněných lokalitách. Jinak bez při-
pomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA OBYVATELSTVO A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A 
VÝZNAMNOSTI 

 
1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.3. Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky  

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.5. Vlivy na půdu 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
1.7. Vlivy na flóru a faunu 

Tato kapitola je podobně jako celá dokumentace zpracována obsáhle, přitom věcně a kvalitně. Za velmi 
důležité považuji negativní stanovisko k současně navržené „klasické lesnické rekultivaci“ stávajícího 
lomu, která by se v žádném případě neměla realizovat a doporučení z procesu EIA by se mělo promít-
nout do podmínek dalšího rozšíření resp. pokračování lomu. (Jednoznačně pozitivní součástí současného 
návrhu rekultivace je pouze vytvoření vodní plochy na dně lomu). Dno lomu je díky periodickým loužím 
již dnes využíváno biotou vázanou na mokřadní stanoviště. Tento vývoj by byl technicko lesnickou rekul-
tivací, tak jak je navržena a schválena výrazně narušen nebo zcela vyloučen. 
Alternativou je navržení biologicky hodnotné samovolné revitalizace s následným doplňkovým manage-
mentem realizovaným za účelem udržení vybraných stadií narušení (dočasných biotopů) a sukcese. Tento 
postup naprosto nevylučuje přiměřené rekreační využití. 
Lze doporučit a navrhnout  tyto zásady: 
A – lom ponechat přirozenému zarůstání, které je sice v tomto typu hornin pomalé, ale i „skalní step“ 
ve stádiu zrodu je hodnotnější než „les“. 
B –Je pravděpodobné, že v lomu vznikne stálá či vysýchavá vodní plocha. Již dnes zarůstají louže v lomu 
orobincem a jsou lemovány olšemi. Dá se očekávat, že dno lomu by mohlo zarůst olšemi a břízami, za-
tímco stěny lomu duby. Je zbytečné zde vodní plochu plánovat, ale je vhodné vytvořit pro její vznik před-
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poklady – to znamená, že ve dně lomu lze doporučit vyhloubení cca 2 m hluboké deprese, která se vodou 
zaplní. Rovněž na vyšších etážích zahloubit cca 1 m pod povrch menší (cca 5 x 5 m) deprese, kde vznik-
nou další malé vodní plochy. 
C – morfologická úprava lomu je celkem zbytečná, protože lom se v tak rozsýpavém materiálu sám od 
sebe zhladí. Je však vhodné v nižší části lomu, která bude založena v podstatně tvrdších horninách, po-
nechat přirozené skalky – to znamená nezešikmovat stěny. Plánovaná vodní nádrž by neměla zasahovat 
přímo pod stěny lomu – pokud by totiž vodní nádrž byla využívána k rekreaci, hrozí pád kamene nebo 
zranění, když lidé skákají do vody přímo ze skal. 
D – je nutné odmítnout veškeré snahy o zavezení lomu inertním odpadem. 
E – i v současném lomu jsou občas k dotěžení ponechány drobné skalky (viz foto). Podobné útvary obo-
hacují prostředí lomu a jsou velice vítané. Jinak bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

1.8. Vlivy na krajinu 
Stejně i tato kapitola je zpracována obsáhle, přitom věcně a kvalitně. Je málo lomů, které by krajinářsky 
byly tak jednoznačné (příznivé) jako lom Chomutovice. Lom je „schován“ v mělkém údolí. Od silnice 
téměř není vidět, odtěžovaný „kopec“ nemá ani charakter kopce – spíš táhlé elevace, je pokryt středně 
úživnými kambizeměmi, ale vzhledem k vysýchavému podkladu je hodnota zdejší zemědělské půdy níz-
ká. V dřívější době v samotných začátcích těžby (30. a opakovaně 50. léta) lom z větší části zničil ka-
menitou stráň nad údolím Chomutovického potoka, která je dodnes ve zbytcích pokryta porostem blíz-
kým přirozenému – rozvolněnou, zakrslou a vysýchavou doubravu (dnes s akátem). Tento biotop se na 
území pravděpodobně sám od sebe vrátí, protože stěny lomu se vesměs rozpadnou do malých skalek a su-
ťových polí, kde se kromě dubů udrží jen málokterá dřevina. Z hlediska rozvoje okolí hlavního města, 
které je pohlcováno skladovými plochami a suburbiemi se může lom Chomutovice po skončení těžby  stát 
„ostrůvkem přírody“, refugiální přirozenou enklávou v jinak silně změněném prostředí. Jinak bez při-
pomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ. 
Vyhodnoceno kvalitně, přesvědčivě a objektivně, se závěry lze souhlasit. Jinak bez připomínek, popsáno 
a posouzeno dostatečně. 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARTNÍCH STAVECH. 
Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 

 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. 
V posuzované dokumentaci jsou rozsáhle definována základní opatření k prevenci vyloučení či snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tato opatření jsou rozdělena do dále v posudku uvedených částí. 
Navržené upravené a komentované podmínky doporučuji brát jako podmínky pro další realizaci posu-
zované investice, spolu s dalšími posudku vyplývajícími podmínkami. Uvedená opatření jsou poměrně 
pečlivě zpracována a jejich definování jako základních opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepřízni-
vých vlivů na životní prostředí je možno pokládat za odpovídající, a proto je doporučuji převzít do stano-
viska příslušného orgánu bez zásadních doplnění z hlediska obsahu dokumentace. 
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Komentář a doporučení k současnému platnému plánu rekultivace 
Přírodní rekultivace se v zahraničí se uplatňuje v posledních asi 20ti letech, u nás zejména v posledním desetiletí. 
Jejím principem je, že lomy jsou přiznány jako nový prvek krajiny a je na ně pohlíženo nikoliv jako na zničené 
území, ale právě naopak, jako na budoucí přírodní oázu. Následkem zejména obhospodařovaní a celkové eutrofi-
zace prostředí mizí z naší přírody extrémní stanoviště s blokovanou sukcesí. Náhradními lokalitami se stále 
častěji stávají lomy, těžebny písku a haldy, které mohou z biologického hlediska dospět až k úrovni hodnotné 
rezervace. 
V lomech jsou ponechávány vertikální stěny. Lomy jsou již v průběhu těžby tvarovány do cílového stavu. Skoro se 
dá říct, že na tvaru příliš nezáleží, pokud je složitý a není příliš geometrický. Přírodě je ponechána volná ruka, 
ale oblast je zbavena odpadků. Rekultivace probíhá ve dvou fázích: 1 - morfologická rekultivace: důraz je kladen 
na složitost tvarů, přítomnost vodních nádrží, čistotu prostředí. 2 - biologická rekultivace: většina území je pone-
chána přirozené sukcesi, k případné výsadbě jsou používány místní dřeviny zhruba v podmínkách daných rekon-
strukční mapou přirozené vegetace. Zavážení lomů je vnímáno jako naprosto nevhodný protipřirozený zásah. 
• Koncepce, způsob a provedení rekultivace bude předmětem zvláštní studie resp. plánu rekultivace. Rekultivace 

bude „průběžná“, v závislosti na postupu těžby. V podstatě bude lom ponechán přirozenému zarůstání, které 
je sice v tomto typu hornin pomalé, ale i „skalní step“ ve stádiu zrodu je velmi hodnotným biotopem. 

• Morfologická úprava lomu je celkem zbytečná, protože lom se v tak rozsýpavém materiálu sám od sebe zhla-
dí. Je však vhodné v nižší části lomu, která bude založena v podstatně tvrdších horninách, ponechat přirozené 
skalky – to znamená nezešikmovat stěny. Plánovaná vodní nádrž by neměla zasahovat přímo pod stěny lo-
mu – pokud by totiž vodní nádrž byla využívána k rekreaci, hrozí pád kamene nebo zranění, když lidé 
skákají do vody přímo ze skal.I v současném lomu jsou občas k dotěžení ponechány drobné skalky (viz foto). 
Podobné útvary obohacují prostředí lomu a jsou velice vítané. 

• Je pravděpodobné, že v lomu vznikne stálá či vysýchavá vodní plocha. Již dnes zarůstají louže v lomu orobin-
cem a jsou lemovány olšemi. Dá se očekávat, že dno lomu by mohlo zarůst olšemi a břízami, zatímco stěny 
lomu duby. Je zbytečné zde vodní plochu plánovat, ale je vhodné vytvořit pro její vznik předpoklady – to 
znamená, že ve dně lomu vyhloubit cca 2 m hlubokou depresi, která se vodou zaplní. Rovněž na vyšších etá-
žích zahloubit cca 1 m pod povrch menší (cca 5 x 5 m) deprese, kde vzniknou další malé vodní plochy. 

• Území lomu je naprosto nevhodné osévat komerčními travními směsmi, jakkoliv hnojiv, používat pesticidy 
nebo dotovat ornou půdou resp. svrchní úrodnou orniční vrstvou, naopak je žádoucí území ponechat spontánní 
sukcesi, jako prostor pro vývoj dnes ustupujících společenstev skal, skalních štěrbin, skalních stepí etc.  

• Konečným stavem je tedy změna využití území z původně intenzivní zemědělské výroby na uměle vytvořené 
přírodě blízké plochy, obohacující okolní krajinu, podporující rozvoj fauny a flóry a v konečném důsledku její 
ekologickou stabilitu. Již během provozu je třeba účinně zabránit jakémukoliv skládkování, včetně ukládání 
tzv. inertního odpadu. Velmi důležité je znepřístupnit cesty do lomu. Běžně se stává, že lomy slouží jako di-
voké skládky. U používaných cest je vhodné osazení těžkými závorami, u nepoužívaných cest lze doporučit 
vybudování valů, aby nebylo možné projet nákladním ani osobním automobilem. 

• Ve velmi omezené míře je možno realizovat místně ostrůvkovitou rekultivaci formou vysazení skupiny dubů 
či lip nebo jiných místních, ušlechtilejších dřevin, po konzultaci a pod dozorem botanika. 

• Tyto postupy naprosto nevylučují přiměřené rekreační využití. 
 
1. Územně plánovací opatření 

 Těžební činnost v lomu Chomutovice bude provozována v rámci vymezeného chráněného ložiskové-
ho území.  

2. Organizační opatření  
 Základním opatřením vedoucím k likvidaci následků těžby je dokonalá příprava této těžby resp. jejího 

provedení a dále příprava rekultivace. Tyto skutečnosti budou zohledněny v plánu využívání ložiska 
(PVL), v technologických postupech, havarijním plánu a dopravním řádu. Stávající POPD již řeší ně-
která opatření směřující k eliminaci či minimalizaci nepříznivých vlivů těžby ve stávajícím dobývacím 
prostoru. Dopravní řád, technologické postupy a havarijní plán stávajícího lomu a připravovaný PVL 
budou dopracovány o níže uvedená opatření. 
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 S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany ovzduší 
(Krajský úřad středočeského kraje) o povolení umístění středního zdroje  znečišťování ovzduší podle 
zákona o ovzduší (viz zákon č. 86/2002 Sb., § 17). Žádost musí obsahovat rozptylovou studii a od-
borný posudek (oboje zpracované autorizovanou osobou). 

 Žádost o odnětí dotčených pozemků ze ZPF bude podána MěÚ v Říčanech a bude postoupena 
k vyřízení na Krajský úřad Středočeského kraje. 

 Provozem těžkých nákladních automobilů nesmí docházet k překračování maximálně přípustné únos-
nosti silnic používaných k přepravě. 

3. Povrchová a podzemní voda 
 Parkoviště v prostoru lomu bude zabezpečeno proti možnému znečištění vod ropnými látkami zpev-

něnou parkovací plochou s odkanalizováním do nepropustné jímky. Mechanismy parkující mimo tuto 
plochu budou vybaveny přenosnými vanami. Tyto podmínky budou včleněny do provozního a hava-
rijního řádu lomu. 

 Pohonné hmoty budou skladovány mimo prostor lomu. 
 V případě, že dojde k havarijního úniku ropných látek, je nutné postupovat podle vypracovaného ha-

varijního plánu.  
4. Odpady 

 V těžebním prostoru nebudou vznikat žádné skládky odpadů. Je třeba zajistit, aby se prostor lomu ne-
stal místem černých skládek po ukončení činnosti. Při rekultivačních pracích nebude požito žádných 
odpadů. 

5. Hluk  
 Po zahájení činnosti v nově otevřené části lomu provést ověření výpočtových hodnot akustické studie 

měřením. 
 Před zahájením činnosti v nově otevřené části lomu projednat s příslušným správcem  komunikace 

III/00320 její opravu a údržbu. 
 Provést organizační opatření související s expedicí kameniva z lomu tak, aby nebyl překročen denní 

limit 48 odvozů kameniva, přičemž počet odvozů pomocí souprav těžkých nákladních vozidel 
s vlekem nesmí během dne překročit 32 odvozů. 

 Projednat soubor opatření k zajištění dodržování platných předpisů o provozu na     pozemních ko-
munikacích řidiči odvážejícími kamenivo z lomu.  

 Limitní stav intenzity dopravy uvedený v bodě 5.3. musí být zapracován do provozního řádu lomu a  
kontrolován prostřednictvím deníku vedeného při výdeji a vážení kameniva expedovaného z lomu. 

6.  Ovzduší 
 Do provozního řádu budou zahrnuta opatření k omezení šíření sekundární prašnosti, především po-

dél příjezdové komunikace. Bude se jednat především o zkrápění komunikace v suchých obdobích a o 
odstraňování bahna v deštivých obdobích. 

 V případě nakládky frakcí suroviny s horní hranicí do 4 mm bude do lomu povolen vstup pouze těm 
nákladním automobilům, které budou vybaveny plachtou na zakrytí nákladu. Tyto automobily budou 
na výjezdu kontrolovány, zda je surovina zaplachtována. Podmínka bude zakotvena do provozního 
řádu. 

 Přepravci suroviny budou upozorněni na nutnost dodržování omezené rychlosti při průjezdu obcemi 
Chomutovice a Popovičky.  

 V suchých obdobích bude provoz drtičky i nadále důsledně zkrápěn, aby se omezila prašnost na tom-
to pracovišti. 

 Při navrtávání horniny bude používáno takové vrtačky, která omezuje prašnost na minimum (funkční 
odprašování). 

 Měřením po dobu 30 dní bude prokázáno, že prašný spad v místě nejbližší zástavby nepřekračuje limit 
12,5 g/m2. 

7.  Organismy a ekosystémy 
 Rekultivace území  -  Na základě dlouhodobých zkušeností se ukazuje, že nejvhodnější a ekonomicky 

nejefektivnější metodou rekultivace je ponechání lomu v původní podobě, jen s drobnými technický-
mi úpravami. Krajinářské domodelování lomu nesmí znamenat zahlazení jeho reliéfu – je třeba za-
chovat a někdy i vytvářet extrémní stanoviště skalních stěn, plošin a sutí. Jakékoliv navážky zeminy, 
pokud nejsou speciálně upraveny, mohou způsobit rychlou a nevratnou degradaci celého porostu ší-
řením kompetičně silných invazních druhů. Samotná sukcese v opuštěném lomu sice probíhá velmi 
pomalu, avšak její rychlost je zpravidla nepřímo úměrná výsledné ekologické hodnotě. Abychom vy-
loučily negativní vlivy z okolí, je nezbytné sukcesi dlouhodobě mírně regulovat řadou drobných bio-
technických zásahů. V prvních stadiích sukcese je tak třeba počítat s umělým ostrůvkovitým založe-
ním vegetace a průběžnou regulací náletových dřevin, probíhající již během těžby. Při výsadbě dřevin 
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je třeba se vyvarovat zejména nepůvodních druhů jehličnanů. Přestože jsou například borovice lesní a 
borovice černá rostlinami ekologicky dobře adaptovanými na prostředí skalních hran, svojí přítom-
ností značně potlačují přítomnost jiných druhů rostlin a jejich lokální výsadby mají sklon nekontrolo-
vaně expandovat do prostoru celého lomu. Ekologicky nejpřijatelnější je ustavení sukcesně stabilizo-
vané mozaiky skupin stromů, křovin a bezlesí. Na zvážení je i založení druhově pestrého, bylinného 
vegetačního krytu lokalizovaného rozptýleně na malých plochách po celé ploše lomu. Lze použít jed-
nak přímé výsadby, jednak rozhazování půdního materiálu ze skrývky na místech se stepní vegetací. 
Vhodné je i aplikace lesní hrabanky, která je v tenké vrstvě pokládána jako humusový základ a zdroj 
diaspor na sklaním podloží odtěžených etáží. Skladba použitých druhů by však měla podléhat přísné-
mu výběru a realizace záměru by měla být pod trvalým dohledem botaniků. Je třeba velmi důsledně 
zachovat původnost a genetickou čistotu vysévaných a vysazovaných rostlin. Proto je nutné používat 
osivo nebo přenášet rostliny jen z bezprostředního okolí lomu. Výběr bylin by měl odpovídat charak-
teru stanoviště a být co možná nejpestřejší. Ve výsevech by neměly být použity rostliny, které mohou 
v budoucnu převládnout natolik, že vytlačí většinu méně odolných druhů. Trnovník akát jehož šíření 
do revitalizovaného prostoru je možné z porostu na svahu při západním okraji lomu je po dohodě 
s vlastníkem sousedícího pozemku třeba zcela odstranit. Revitalizace lomu by teda měla probíhat jen 
umírněnými zásahy, případně ponecháním přirozené sukcesi. Břehy tůně, vzniklé na dně nejspodnější 
etáže, se z velkou pravděpodobností stanou biotopem vhodným pro řadu mokřadních druhů rostlin a 
poslouží pro rozmnožování obojživelníků. Jako zcela nevhodná se jeví revitaliazce směřující k obnově 
původního zemědělského fondu či násilné zalesnění prostor lomu. Rekultivace, spočívající v navezení 
deponie zeminy, důsledně potlačí heterogenitu území a umožní rychlé šíření synantropní vegetace, 
znamenající postupnou unifikaci porostů, ve kterých brzo převládne několik málo expanzivních druhů 
trav a konkurenčně silných bylin. Jako nevhodné se dále jeví jakékoliv protierozní výsevy, působící 
rychlou eutrofyzaci území.  

 Především na deponiích orniční a podorniční vrstva zeminy je třeba kontrolovat přítomnost invazních 
druhů rostlin a v případě jejich nadměrného výskytu zajistit jejich tlumení.  

8. Archeologie 
 Přes malou pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů včas oznámit zahájení skrývkových pra-

cí příslušnému úřadu památkové péče.  
9. Půda a geosféra 

 Orniční a podorniční vrstva zeminy ze skrývky bude skladována na mezideponii a dle možnosti bude 
nabídnuta k dalšímu zemědělskému využití, aby nedocházelo k její postupné degradaci. Pro vybudo-
vání ochranných valů, oddělujících lom od obce Chomutovice budou použity spodní vrstvy zeminy. 

 Skrývka zeminy bude provedena v podzimních měsících. 
10. ÚSES 

 Přesto, že plánované rozšíření lomu se děje mimo jakýkoliv prvek ÚSES (opačným směrem, než se 
nachází nejbližší biocentrum), je třeba vyvarovat se jakýchkoliv rušivých zásahů do lokálního biocent-
ra č. 7 západně od stávajícího lomu. 

11.  Kompenzační opatření 
 Předpokládané rozšíření lomu nebudou doprovázet žádná kompenzační opatření. Nevylučují se tím 

ale jakákoliv dodatečná jednání mezi zástupci dotčené obce a provozovatelem lomu. 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ. 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně. 
 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE. 

Stanovisko autora dokumentace lze akceptovat. 
 
ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Stanovisko autora dokumentace lze akceptovat. 
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ČÁST F. ZÁVĚR 

Se závěrem autora dokumentace lze souhlasit. 
 
ČÁST G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Bez připomínek, popsáno a posouzeno dostatečně 
a srozumitelně. 

 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM 
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ. 

U posuzovaného záměru je možné poměrně jednoznačně konstatovat, že technické a 
technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá současným progre-
sivním zvyklostem řešení obdobných provozů a výrob. 
Každý nově postavený objekt může do určité míry jak při výstavbě, tak i po výstavbě působit 
negativně na okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu stavby a 
technickém řešení objektů, ale především na zvolených výrobních technologiích a na příslušné 
úrovni odpovídající technologické kázně.  
 

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

V posuzované dokumentaci jsou poměrně pečlivě a rozsáhle definována základní opatření 
k prevenci vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tato opatření jsou rozdě-
lena do následujících částí. Navržené upravené a komentované podmínky doporučuji brát jako 
podmínky pro další realizaci posuzované investice, spolu s dalšími z posudku vyplývajícími pod-
mínkami. 
 
Územně plánovací opatření 
1. Těžební činnost v lomu Chomutovice bude provozována v rámci vymezeného chráněného ložiskového území.  
Organizační opatření  
2. Základním opatřením vedoucím k likvidaci následků těžby je dokonalá příprava této těžby resp. jejího provede-

ní a dále příprava rekultivace. Tyto skutečnosti budou zohledněny v plánu využívání ložiska (PVL), 
v technologických postupech, havarijním plánu a dopravním řádu. Stávající POPD již řeší některá opatření 
směřující k eliminaci či minimalizaci nepříznivých vlivů těžby ve stávajícím dobývacím prostoru. Dopravní řád, 
technologické postupy a havarijní plán stávajícího lomu a připravovaný PVL budou dopracovány o níže uvede-
ná opatření. 

3. S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany ovzduší (Krajský 
úřad středočeského kraje) o povolení umístění středního zdroje  znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší 
(viz zákon č. 86/2002 Sb., § 17). Žádost musí obsahovat rozptylovou studii a odborný posudek (oboje zpraco-
vané autorizovanou osobou). 

4. Žádost o odnětí dotčených pozemků ze ZPF bude podána MěÚ v Říčanech a bude postoupena k vyřízení na 
Krajský úřad Středočeského kraje. 

5. Provozem těžkých nákladních automobilů nesmí docházet k překračování maximálně přípustné únosnosti 
silnic používaných k přepravě. 

Povrchová a podzemní voda 
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6. Parkoviště v prostoru lomu bude zabezpečeno proti možnému znečištění vod ropnými látkami zpevněnou 
parkovací plochou s odkanalizováním do nepropustné jímky. Mechanismy parkující mimo tuto plochu budou 
vybaveny přenosnými vanami. Tyto podmínky budou včleněny do provozního a havarijního řádu lomu. 

7. Pohonné hmoty budou skladovány mimo prostor lomu. 
8. V případě, že dojde k havarijního úniku ropných látek, je nutné postupovat podle vypracovaného havarijního 

plánu.  
Odpady 
9. V těžebním prostoru nebudou vznikat žádné skládky odpadů. Je třeba zajistit, aby se prostor lomu nestal mís-

tem černých skládek po ukončení činnosti. Při rekultivačních pracích nebude požito žádných odpadů. 
Hluk  
10. Po zahájení činnosti v nově otevřené části lomu provést ověření výpočtových hodnot akustické studie měře-

ním. 
11. Před zahájením činnosti v nově otevřené části lomu projednat s příslušným správcem  komunikace III/00320 

její opravu a údržbu. 
12. Provést organizační opatření související s expedicí kameniva z lomu tak, aby nebyl překročen denní limit 48 

odvozů kameniva, přičemž počet odvozů pomocí souprav těžkých nákladních vozidel s vlekem nesmí během 
dne překročit 32 odvozů. 

13. Projednat soubor opatření k zajištění dodržování platných předpisů o provozu na     pozemních komunikacích 
řidiči odvážejícími kamenivo z lomu.  

14. Limitní stav intenzity dopravy uvedený v bodě 5.3. musí být zapracován do provozního řádu lomu a  kontrolo-
ván prostřednictvím deníku vedeného při výdeji a vážení kameniva expedovaného z lomu. 

Ovzduší 
15. Do provozního řádu budou zahrnuta opatření k omezení šíření sekundární prašnosti, především podél příjez-

dové komunikace. Bude se jednat především o zkrápění komunikace v suchých obdobích a o odstraňování 
bahna v deštivých obdobích. 

16. V případě nakládky frakcí suroviny s horní hranicí do 4 mm bude do lomu povolen vstup pouze těm náklad-
ním automobilům, které budou vybaveny plachtou na zakrytí nákladu. Tyto automobily budou na výjezdu kon-
trolovány, zda je surovina zaplachtována. Podmínka bude zakotvena do provozního řádu. 

17. Přepravci suroviny budou upozorněni na nutnost dodržování omezené rychlosti při průjezdu obcemi Chomu-
tovice a Popovičky.  

18. V suchých obdobích bude provoz drtičky i nadále důsledně zkrápěn, aby se omezila prašnost na tomto praco-
višti. 

19. Při navrtávání horniny bude používáno takové vrtačky, která omezuje prašnost na minimum (funkční odprašo-
vání). 

20. Měřením po dobu 30 dní bude prokázáno, že prašný spad v místě nejbližší zástavby nepřekračuje limit 12,5 
g/m2. 

Organismy a ekosystémy 
21. Rekultivace území  -  Na základě dlouhodobých zkušeností se ukazuje, že nejvhodnější a ekonomicky nejefek-

tivnější metodou rekultivace je ponechání lomu v původní podobě, jen s drobnými technickými úpravami. Kra-
jinářské domodelování lomu nesmí znamenat zahlazení jeho reliéfu – je třeba zachovat a někdy i vytvářet ex-
trémní stanoviště skalních stěn, plošin a sutí. Jakékoliv navážky zeminy, pokud nejsou speciálně upraveny, mo-
hou způsobit rychlou a nevratnou degradaci celého porostu šířením kompetičně silných invazních druhů. Sa-
motná sukcese v opuštěném lomu sice probíhá velmi pomalu, avšak její rychlost je zpravidla nepřímo úměrná 
výsledné ekologické hodnotě. Abychom vyloučily negativní vlivy z okolí, je nezbytné sukcesi dlouhodobě mírně 
regulovat řadou drobných biotechnických zásahů. V prvních stadiích sukcese je tak třeba počítat s umělým ost-
růvkovitým založením vegetace a průběžnou regulací náletových dřevin, probíhající již během těžby. Při výsad-
bě dřevin je třeba se vyvarovat zejména nepůvodních druhů jehličnanů. Přestože jsou například borovice lesní a 
borovice černá rostlinami ekologicky dobře adaptovanými na prostředí skalních hran, svojí přítomností značně 
potlačují přítomnost jiných druhů rostlin a jejich lokální výsadby mají sklon nekontrolovaně expandovat do 
prostoru celého lomu. Ekologicky nejpřijatelnější je ustavení sukcesně stabilizované mozaiky skupin stromů, 
křovin a bezlesí. Na zvážení je i založení druhově pestrého, bylinného vegetačního krytu lokalizovaného roz-
ptýleně na malých plochách po celé ploše lomu. Lze použít jednak přímé výsadby, jednak rozhazování půdního 
materiálu ze skrývky na místech se stepní vegetací. Vhodné je i aplikace lesní hrabanky, která je v tenké vrstvě 
pokládána jako humusový základ a zdroj diaspor na sklaním podloží odtěžených etáží. Skladba použitých druhů 
by však měla podléhat přísnému výběru a realizace záměru by měla být pod trvalým dohledem botaniků. Je tře-
ba velmi důsledně zachovat původnost a genetickou čistotu vysévaných a vysazovaných rostlin. Proto je nutné 
používat osivo nebo přenášet rostliny jen z bezprostředního okolí lomu. Výběr bylin by měl odpovídat charak-
teru stanoviště a být co možná nejpestřejší. Ve výsevech by neměly být použity rostliny, které mohou 
v budoucnu převládnout natolik, že vytlačí většinu méně odolných druhů. Trnovník akát jehož šíření do revita-
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lizovaného prostoru je možné z porostu na svahu při západním okraji lomu je po dohodě s vlastníkem sousedí-
cího pozemku třeba zcela odstranit. Revitalizace lomu by teda měla probíhat jen umírněnými zásahy, případně 
ponecháním přirozené sukcesi. Břehy tůně, vzniklé na dně nejspodnější etáže, se z velkou pravděpodobností 
stanou biotopem vhodným pro řadu mokřadních druhů rostlin a poslouží pro rozmnožování obojživelníků. Ja-
ko zcela nevhodná se jeví revitaliazce směřující k obnově původního zemědělského fondu či násilné zalesnění 
prostor lomu. Rekultivace, spočívající v navezení deponie zeminy, důsledně potlačí heterogenitu území a 
umožní rychlé šíření synantropní vegetace, znamenající postupnou unifikaci porostů, ve kterých brzo převládne 
několik málo expanzivních druhů trav a konkurenčně silných bylin. Jako nevhodné se dále jeví jakékoliv protie-
rozní výsevy, působící rychlou eutrofyzaci území.  

22. Především na deponiích orniční a podorniční vrstva zeminy je třeba kontrolovat přítomnost invazních druhů 
rostlin a v případě jejich nadměrného výskytu zajistit jejich tlumení.  

Archeologie 
23. Přes malou pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů včas oznámit zahájení skrývkových prací přísluš-

nému úřadu památkové péče.  
Půda a geosféra 
24. Orniční a podorniční vrstva zeminy ze skrývky bude skladována na mezideponii a dle možnosti bude nabídnuta 

k dalšímu zemědělskému využití, aby nedocházelo k její postupné degradaci. Pro vybudování ochranných valů, 
oddělujících lom od obce Chomutovice budou použity spodní vrstvy zeminy. 

25. Skrývka zeminy bude provedena v podzimních měsících. 
ÚSES 
26. Přesto, že plánované rozšíření lomu se děje mimo jakýkoliv prvek ÚSES (opačným směrem, než se nachází 

nejbližší biocentrum), je třeba vyvarovat se jakýchkoliv rušivých zásahů do lokálního biocentra č. 7 západně od 
stávajícího lomu. 

Kompenzační opatření 
27. Předpokládané rozšíření lomu nebudou doprovázet žádná kompenzační opatření. Nevylučují se tím ale jakáko-

liv dodatečná jednání mezi zástupci dotčené obce a provozovatelem lomu. 
 

Uvedená opatření jsou poměrně pečlivě zpracována a jejich definování jako základních  
opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí je možno poklá-
dat za odpovídající a proto je doporučuji převzít do stanoviska příslušného orgánu bez zásadních 
doplnění z hlediska obsahu dokumentace. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 
K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ). 

 

V.1. VYJÁDŘENÍ VEŘEJNOSTI 

 
Vyjádření Občanského sdružení Klidné bydlení, 69 podpisů občanů obcí Popovičky, Chomuto-
vice, Nebřenice ze dne 21.6.2005 s přílohou 4 stran podpisových archů, předáno 2.8.2005. 

Občanské sdružení Klidné bydlení sděluje neměnnost stanoviska (viz. vyjádření občanů, ze 
dne 26/2/2004 a ze dne 20/2/2004)  k záměru, požaduje ukončení těžby nejpozději do roku 
2012 a vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozšířením a či prodloužením těžby. 
Stanovisko občanského sdružení je zásadně nesouhlasné. Těžba kameniva je na základě výsledků nově 
zpracované hlukové studie omezena na cca polovinu navrhovaného objemu, ukončení těžby je plánováno nej-
později do roku 2030 a je třeba je na úrovni primárních dokladů potvrdit. Nedodržování dopravních před-
pisů, rychlost jízdy, zatížení náprav, apod. je třeba řešit na úrovni jednání mezi provozovatelem lomu, obec-
ním úřadem a Policií ČR. Připomínky občanů jsou v maximální možné míře řešeny v navržených podmín-
kách pro realizaci investice. Pro realizaci navržených opatření je nezbytný vstřícný partnerský přístup inves-
tora, volených zástupců obce Popovičky i jednotlivých občanů příp. zástupců občanských sdružení. 
V platném Územním plánu obce Popovičky byl v závazné části schválen  jak stávající lom, včetně prostoru 
v němž má být realizováno jeho rozšíření, tak i zástavba těsně navazující na silnici III/00320, a to právě 
v úseku po němž probíhá naprostá většina dopravy kameniva z lomu. Právě proces územního plánování, 
který mohou občané aktivně ovlivnit a jehož se účastní příslušné orgány státní správy, měl vzniklé situaci 
z velké části předejít. Obě strany mají nyní svá práva, která se však dostávají do rozporu. Při respektování 
intezity dopravy, odpovídající „ staré zátěži z pozemní dopravy “ může být dosaženo kompromisu mezi zá-
jmy, které se nyní střetávají. Podmínkou v případě dopravy kameniva je samozřejmě nejen dodržování před-
pisů na ochranu životního prostředí, ale i zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcích 
vyhlášek. 
Původní připomínka, aby těžba ve výši 500 000 t za rok nebyla schválena je zcela akceptována. Závěrem 
dokumentace je zamítnutí výše těžby, ve výši 500 000 t ročně, zpracovatelem dokumentace. Jako únosná 
pro životní prostředí i lidské zdraví je posouzena přibližně poloviční výše těžby. 
 

 

V.2. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉ OBCE 

 
Vyjádření Obce Popovičky, výpis z usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28.6.2005. 

Obec Popovičky nemá připomínky a s dokumentací resp. s navrhovaným rozšířením těžby 
bez dalších podmínek souhlasí. 
Stanovisko je kladné bez dalších podmínek. 

 

V.3. VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ A ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ 

 
Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, vedoucí oddělení výstavby a fyzikálních 
faktorů životního prostředí Ing.Anna Kamasová vydala k dokumentaci dne 27.6.2005 pod 
číslem jednacím 4118-217/Kam/2005 nesouhlasné stanovisko s kapacitou těžby do 
500000,- tun v souladu se zpracovatelem dokumentace. 
Při zachování současného stavu intenzity dopravy (48 odvozů tedy 96 jízd denně) impli-
citně souhlasí s variantou A z hlukové studie, tedy pokračování těžby s limitem 200000,- 
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tun lomového kamene. Požaduje v rámci budoucího stavebního řízení  vypracování 
podrobné akustické studie s návrhem konkrétních protihlukových opatření. Zároveň do-
poručuje zvážit výstavbu nové účelové komunikace pro dopravu kamene.  
Ve stanovisku jsou stručně zopakována podstatná fakta převzatá z dokumentace, stanovisko je impli-
citně souhlasné za výše uvedené podmínky, která je převzata do posudku a návrhu stanoviska. 

 
Vyjádření České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha:  

Zástupce hlavního inspektora OI Praha Ing. Václav Beroušek, vydal dne 30.6.2005, pod čís-
lem jednacím 1/HI/8836/05Ber stanovisko z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska odpado-
vého hospodářství, ochrany přírody, ochrany lesa a z hlediska ochrany vod. 
Stanoviska jsou kladná, souhlasná bez dalších připomínek. Pouze oddělení odpadového 
hospodářství požaduje, cituji: „K předložené dokumentaci požadujeme doplnit způsob dal-
šího nakládání s „ostatními skrytými substráty (včetně nevyužitelných břidlic)“. Jestliže ne-
budou vznikat odpady, ale produkty hornické činnosti, jak je uvedeno v dokumentaci, je po-
třeba popsat jejich další nakládání s nimi (jak budou skladovány, odstraňovány či využívá-
ny)“. 
Tyto materiály skutečně nejsou odpadem ve smyslu zákona, jedná se v podstatě o zcela neškodné skrýv-
kové materiály, které budou využity částečně do ochranných valů, nebo zůstanou v lomu pro potřeby do-
tvarování prostoru  těžebny po ukončení činnosti lomu. 

 
Vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí. 

Stanovisko ze dne 18.7.2005, pod číslem jednacím 10250/2005/OŽP-00080/00080.  
- z hlediska ochrany ZPF  Stanovisko je kladné bez dalších podmínek. 
- z hlediska vodohospodářského  Stanovisko je kladné bez dalších podmínek. 
- z hlediska ochrany přírody a krajiny 
CITUJI: Ke kapitole D. 1.7.1. Vlivy na faunu jsme namítali ohrožení živočichů nebo jejich 
likvidaci pojezdem po účelové komunikace. Zpracovatel zhodnotil, že vzhledem k nepří-
tomnosti ohrožených a zvláště chráněných druhů savců, k nepřítomnosti migračního kori-
doru obojživelníků apod, jsou vlivy na živočichy zanedbatelné a nenavrhl žádná opatření. 
Na druhou stranu však zpracovatel ve stejné kapitole konstatuje, že „otevřením nového lo-
mu“ vzniká plocha, která je již v průběhu těžby osidlována řadou druhů rostlin i živočichů; 
.....z lomů se stávají místa....., která mohou fungovat jako významná útočiště rostlin a živo-
čichů. S odkazem na toto konstatování v dokumentaci záměru tedy nelze vyloučit, že v prů-
běhu těžby se další druhy rostlin a živočichů v zájmové lokalitě nevyskytnou. Z toho důvodu 
je již v současné době nutné navrhnout dílčí opatření k předcházení nepříznivým vlivům, k 
vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů. 
Jedná se o nepochopení smyslu a mechanismu samovolné biologické rekultivace těžebních prostor, průběhu 
sukcese, osídlování „sterilního prostředí“ flórou a faunou, které má svojí vlastní ad hoc těžko detailně 
předvídatelnou dynamiku. Smysl a výhody biologické rekultivace jsou v dokumentaci více než dostatečně 
a opakovaně popsány a vyhodnoceny Snad jenom lze ujistit autora výše citovaného stanoviska, že 
s pravděpodobností hraničící s jistotou bude příroda na změněné situaci ve využívání území v daném pro-
storu a ve srovnání s předchozím stavem, tedy stavem před začátkem těžby velmi profitovat. Požadavek 
považuji za zcela irelevantní . 
CITUJI: Ke kapitole D.IV. Charakteristika opatření....Připomínka orgánu ochrany přírody - 
povinnost průběžného sledování a hodnocení vlivu záměru na ŽP byla směřována na inves-
tora. Tuto povinnost nelze přesunout na správní orgány, které vykonávají státní dozor. Roz-
šíření těžby není běžným stavebním záměrem, kdy určité území je významně dotčeno je po 
určitou krátkou dobu (např.doba výstavby). Projednávaný záměr představuje sice dočasný 
ale dlouhotrvající (předpoklad do r.2030) zásah do prostředí. Lze tedy předpokládat, že v 
průběhu tohoto období bude docházet k vývoji a změně utváření prostředí, a je reálné, že 
tak jak se bude měnit prostředí, bude se měnit výskyt rostlin a živočichů. Z toho důvodu je 
orgánem ochrany přírody požadováno průběžné sledování a hodnocení vlivu těžby na ŽP, 
protože i zásady provedení těžby, postup následné rekultivace a opatření k předcházení ne-
příznivých vlivů a minimalizaci zásahů se mohou měnit. 
Pokud je tím myšleno doporučení resp. požadavek na vypracování nového plánu rekultivace pro celý 
prostor těžby v pojetí jak jej doporučuje a požaduje dokumentace a posudek, lze jednoznačně souhlasit. 
- z hlediska odpadového hospodářství  Stanovisko je kladné bez dalších podmínek. 
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Vyjádření Ministerstva zdravotnictví, odboru ochrany a podpory veřejného zdraví, Palackého 
náměstí 4 

Stanovisko ze dne 24. 6. 2005, pod číslem jednacím HEM-3212-27.5.05/22079 požaduje re-
spektovat s ohledem na znalosti místních poměrů stanovisko místně příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví. 
Bez komentáře. 

 
Vyjádření Povodí Vltavy st.pod., závod Dolní Vltava 

Stanovisko ze dne 29. 6. 2005, pod číslem jednacím 240/3599/05 je souhlasné. Odvolává se 
na předchozí stanoviska  č.j. 240/282/02 z 11.2. 2002, 240/3478/02 z 26. 7. 2002 a 240/700/04 
z 16. 2. 2004. Pro novou etapu – rozšíření těžby požaduje provedení nového hydrologického 
posudku pro udělení vodohospodářského souhlasu s vypouštěním důlních vod do vod povr-
chových  
S připomínkami správce Povodí Vltavy lze souhlasit a jsou v podstatě součástí podmínek navržených do 
stanoviska. 

 
Vyjádření a.s. Pražské vodovody a kanalizace, úsek výrobního ředitele. 

Sdělení ze dne 15. 6. 2005, č.j. 15610/OTPČ/Nech/05. Požaduje 1x ročně účast při odstřelu 
k provedení měření za účelem posouzení vlivu na přivaděč vody(Želivka). Termín odstřelu 
bude Pražským vodovodům a kanalizacím oznámen písemně nejpozději jeden měsíc před 
plánovaným odstřelem. 
Bez komentáře. 

 
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.  

Stanovisko ze dne 16.6.2005 pod. č.j. 5315-1c-63363/05/OŽP-Zem. 
- z hlediska zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu Stanovisko je 
kladné bez dalších podmínek. 
- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Stanovisko je kladné, za předpokladu roční produkce suroviny do 253000 tun. Požaduje do-
držet návrhy zpracovatele dokumentace týkající se ochrany ovzduší. 
Tyto návrhy jsou převzaty a promítnuty do návrhu stanoviska. 
- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Stanovisko je kladné. Požaduje dodržet návrhy zpracovatele dokumentace týkající se ochra-
ny přírody. 
Tyto návrhy jsou převzaty a promítnuty do návrhu stanoviska. 
 

Vyjádření Středočeského kraje, náměstek hejtmana Ing. Vilém Žák.  
Stanovisko ze dne 22.6.2005 pod. č.j. 228/2005/NVZ 
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek doporučuje do-
držet limity těžby na úrovni max. 200000,- tun a tento záměr povolit nejdéle do roku 2025. 
Tento návrh je  promítnut do návrhu stanoviska. 
 

Kopie výše uvedených vyjádření jsou jako nedílná součást tohoto posudku uvedeny v 
příloze. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 
K posouzení byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí na 

záměr: „Rozšíření těžby na ložisku lomového kamene mimo hranice stanoveného dobývacího 
prostoru Chomutovice“. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle pří-
lohy č. 5 tohoto zákona. Lze konstatovat, že dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto 
zákona. 

Posuzovaná dokumentace byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a je 
možno konstatovat, že z hlediska obsahu posuzované dokumentace ve srovnání s přílohou č. 4 
zákona č.100/2001 Sb., která specifikuje potřebné náležitosti dokumentace, skladba posuzované 
dokumentace odpovídá těmto požadavkům. 
Rovněž je možno konstatovat, že autoři dokumentace věcným a obsahově správným způsobem, 
popsali a vyhodnotili hlavní problémy související s výstavbou a provozem posuzované stavby a 
to jak z hlediska nároků na vstupy, tak i klasifikace a kvantifikace hlavních výstupů. Úplnost do-
kumentace byla posouzena rovněž ve vazbě na prohlídku současného stavu celé lokality a jejího 
okolí. 

Přes dílčí připomínky a poznámky, které jsou uvedeny v dalších částech je možné konsta-
tovat, že dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100 ze dne 20. března 2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a splňuje jeho základní požadavky. Dokumentace je zpra-
cována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí a kapitol. Věcná náplň s výjimkou některých 
drobných nedostatků odpovídá požadavkům zákona. Rozsah dokumentace zhruba odpovídá jak 
náročnosti posuzované investice tak i charakteru stavby a charakteru posuzovaného životního 
prostředí v jejím okolí. Celkově je možno konstatovat, že přiměřená pozornost je v dokumentaci 
věnována popisům technologického a stavebního řešení, tak i obsahově vyhovující a 
s odpovídající odborností zpracované vlastní hodnotící části, zejména údajům o vstupech, výstu-
pech i popisu pravděpodobně ovlivněného životního prostředí. 

Formální a věcné nedostatky dokumentace obecně, lze rozdělit do tří skupin: 
• 1. Formální a věcné nedostatky nepodstatného charakteru, popřípadě vyplývající z rozdíl-

ného, či subjektivního výkladu a pojetí obsahu dokumentace. 
• 2. Objektivně zjištěné a podstatné formální a věcné nedostatky, které však při dodržení 

podmínek citovaných v návrhu stanoviska nemají zásadní vliv na formulaci nebo jej nevyluču-
jí. 

• 3. Podstatné a závažné formální, ale především věcné nedostatky, které jsou svojí podstatou 
v rozporu s formulovanými závěry. 

V předložené dokumentaci lze citované nedostatky zařadit do první skupiny, a vzhledem 
k jejich nepodstatnosti není nezbytné je zde souhrnně uvádět. Podstatné a závažné věcné nedo-
statky, které by vylučovaly přijetí závěrů dokumentace nebyly zjištěny. 

Závěrem hodnocení je možné konstatovat, že dokumentace je celkově zpracována ve 
velmi dobré kvalitě a vyskytují se v ní pouze drobnější nepodstatné nedostatky, které nesnižují 
celkovou dobrou úroveň dokumentace a její vypovídací schopnost. Tyto nedostatky jsou kon-
krétně uvedeny v předchozích částech posudku a budou předmětem diskuse při veřejném pro-
jednávání posudku. Grafické přílohy jsou uvedeny přímo v dokumentaci a celá grafická část je 
poměrně bohatá s dobrou vypovídací schopností. Na základě doložených údajů a při respekto-
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vání podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušnému úřadu, lze učinit závěr, že negativní 
vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. 

 
Z á v ě r : 

 

 Při dodržení výše uvedených podmínek a realizaci navržených opatření lze dokumentaci 
hodnotit jako kvalitně zpracovanou a v souladu s jejími závěry 

d o p o r u č i t 

záměr k realizaci.  
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VII.  NÁVRH STANOVISKA 

 

 

S T A N O V I S K O 
 

KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

O HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŔEDÍ 

( N Á V R H ) 
 
 

INVESTOR 
FORMAN SERVIS S.R.O., NEBŘENICE 3, 251 70 DOBŘEJOVICE 

 
 
 

ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY NA LOŽISKU 

LOMOVÉHO KAMENE CHOMUTOVICE 
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KRAJSKÝ ÚŘAD  STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5 

 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

 
Č. jedn.  : /Zem 
Vyřizuje : Ing. Daniela Zemanová 
 257280345  

 
Dle rozdělovníku 
 

 
           Praha   .2005 

 
STANOVISKO  

K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 

 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
Obchodní firma: 
 Formanservis s.r.o. 
IČO: 
 62959018 
Sídlo: 
 Nebřenice 3, 25170, Dobřejovice 
Oprávněný zástupci oznamovatele: 

Ing. Jan Tříska, jednatel společnosti Formanservis s.r.o., tel.: 235005100 
 
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
Název záměru:  

Rozšíření těžby na ložisku lomového kamene mimo hranice stanoveného dobývacího prostoru 
Chomutovice. 

Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem investora je navázat na plochu současné těžby břidličnatých rohovců a těžit v lomu 
Chomutovice do 253 000 t suroviny ročně, max. do roku 2025 (tj. max. na 20 let). 

Umístění záměru: 
Kraj : Středočeský 
Okres Praha-východ 
Obec : Popovičky 
Katastrální území : Chomutovice u Dobřejovic 
Čísla parcelní: 277/1 
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II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

 
1. OZNÁMENÍ 

Zpracovatel: VIA servis s.r.o. 
Ing. Radovan Víta osvědčení o odborné způsobilosti čj.14119/2185/OPVŠP/01 
Dr.Ing. Roman Kovář osvědčení o odborné způsobilosti čj.12060/1834/OPVŠP/01  
Oznámení zpracováno duben 2002 

2. DOKUMENTACE 
Zpracovatel: VIA servis s.r.o. 
Ing. Radovan Víta osvědčení o odborné způsobilosti čj.14119/2185/OPVŠP/01 
Dr.Ing. Roman Kovář osvědčení o odborné způsobilosti čj.12060/1834/OPVŠP/01  
Dokumentace zpracována duben 2005 

3. POSUDEK 
Ing. Pavel Mudra 
osv. odb. zp. MŽPČR č.j.8106/945/OPVŽP/94 
U Klavírky 1311/10 
150 00 Praha 5 – Smíchov 
Posudek zpracován: září 2005 

4. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
Bude doplněno po veřejném projednání 

 
5. CELKOVÉ HODNOCENÍ PROCESU POSUZOVÁNÍ VČETNĚ ÚČASTI 
VEŘEJNOSTI 
Chronologický průběh zjišťovacího řízení a dosavadní průběh procesu posuzování 

Oznámení záměru:   1.7.2002 
Zahájení zjišťovacího řízení  10.7.2002 
Vydání závěru zjišťovacího řízení 19.8.2002 
Oznámení zpracováno   duben 2002 
Dokumentace zpracována  duben 2005 
Zveřejnění dokumentace  nutno doplnit 
Zadání zpracování posudku  10.3.2004 
Posudek zpracován a odevzdán 30.9.2005 

Účast veřejnosti bude vyhodnocena po veřejném projednání. 
 
6. SEZNAM SUBJEKTŮ, JEJICHŽ VYJÁDŘENÍ JSOU VE STANOVISKU ZČÁSTI 
NEBO ZCELA ZAHRNUTA 
Vyjádření - Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Vyjádření - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
Vyjádření - Česká inspekce životního prostředí 
Vyjádření - Povodí Vltavy 
Vyjádření - Pražské vodovody a kanalizace 
Vyjádření - Obecní úřad Popovičky 
Vyjádření - Středočeský kraj, náměstek hejtmana Ing.Vilém Žák 
Vyjádření - Středočeský kraj, odb. ŽP 
Vyjádření - Městský úřad v Říčanech 
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

 
1. SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI. 
 

Posuzovaný záměr „Rozšíření těžby na ložisku lomového kamene mimo hranice stanove-
ného dobývacího prostoru Chomutovice „ o plochu 6,2088 ha mimo hranice stanoveného dobýva-
cího prostoru odpovídá ustanovení horního zákona o hospodárném využití surovinových zásob.  

Na základě provedeného posouzení je záměr, po omezení jeho rozsahu, vyhodnocen jako 
vyhovující požadavkům ochrany životního prostředí a jeho negativní vlivy lze charakterizovat jako 
podlimitní. 

Koncepce, způsob a provedení rekultivace bude předmětem zvláštní studie resp. plánu re-
kultivace. Rekultivace bude „průběžná“, v závislosti na postupu těžby. Zatímco ve fázi těžby bude 
lom představovat negativní zásah do krajinného rázu, s postupující rekultivací vznikne v krajině 
hodnotný prvek zvyšující ekologickou stabilitu území. 

Presentovaný investiční záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 
obce Popovičky. 

Za nejzávažnější negativní vlivy, lze považovat především zábory zemědělské půdy, vlivy 
hluku a prašnosti – spojené především s liniovou dopravou a sekundární manipulací se surovinou  a 
dále mírné narušení krajinného rázu v období s aktivní těžbou 

Trhací práce a především pak doprava spojená s činností lomu bude představovat narušení 
faktoru pohody u obyvatel žijících v nejtěsnější blízkosti komunikace III/00320. Na základě vý-
sledků hlukové studie byla výše maximální možné roční těžby snížena z 500 000 t na 200 000 t. 
Počet jízd těžkých nákladních automobilů z lomu je limitován na max. 48 odvozů vytěženého ka-
meniva denně (96 jízd) a nebude se v souvislosti s rozšířením dobývacího prostoru zvyšovat. Dosa-
žení větší bezpečnosti provozu na komunikaci III/00320 musí být projednáno za účasti investora, 
místní samosprávy i příslušných orgánů státní správy. 

Bude pokračovat monitoring vlivu odstřelů v lomu na statiku objektů v Chomutovicích. Po 
zahájení činnosti v nově otevřené části lomu bude provedeno ověření výpočtových hodnot akustic-
ké studie měřením hluku z dopravy na silnici III/00320 v úseku Chomutovice a Popovičky. 
V případě překračování limitů budou vyvozena patřičná opatření – snížení dopravní intenzity, reali-
zace protihlukových opatření. 

Průvodním negativním jevem spojeným s činností v lomu je druhotná prašnost. Samotný 
lom přitom nepředstavuje v tomto smyslu významnou zátěž. Problém může způsobovat průjezd 
nákladních automobilů obcemi. Tomuto negativnímu vlivu bude bráněno technologickými opatře-
ními – čištění povrchu silnice, dodržování omezené rychlosti jízdy, očista automobilů na výjezdu 
z lomu, zaplachtování automobilů vezoucích nejjemnější frakce suroviny. Výfukové plyny, ať již 
z mechanismů uvnitř lomu či z přepravy, nepředstavují významnou zátěž pro kvalitu ovzduší 
v území. Během období jednoho roku bude prováděn monitoring prašného spadu u okraje nejbliž-
ší zástavby. 

V prostoru rozšíření ani v jeho nejbližší blízkosti se nenachází žádné PHO vodního zdroje 
a kromě vlastní v lomu zde není žádná studna. Na dně nejspodnější etáže stávajícího lomu vznikne 
vodní nádrž, která se stane recipientem všech důlních vod z lomu. Její výpusť bude vybavena odlu-
čovačem ropných látek. Tento systém zajistí dostatečnou ochranu povrchové vody pod lomem. 
Bude prováděn monitoring obsahu tuhých částic v odtékající vodě s ohledem na zanášení drobné 
vodoteče či Chomutovického potoka v profilech pod lomem. Rozšíření lomu nepředstavuje nadli-
mitní zátěž ve vztahu k povrchové či podzemní vodě. 
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Rozšíření lomu zahrnuje výlučně zemědělskou půdu, která byla dlouhodobě intenzivně ob-
hospodařována. Oproti tomu již současný těžený prostor a jeho nejbližší okolí vytváří heterogenní 
stanoviště pro celou řadu rostlin a živočichů. Další rozšíření těžby spolu s citlivě provedenou revita-
lizací umožní dosažení vysokého stupně biodiverzity a dlouhodobé přežívání stabilních populací 
řady přinejmenším regionálně vzácných druhů rostlin a živočichů. Rozšíření lomu se neděje na úkor 
žádné botanicky významné lokality a nevyžádá si žádné kácení stromů. Investiční záměr se nedo-
stává do střetu s žádným prvkem ÚSES. Postupnou rekultivací v území naopak vznikne biocent-
rum, zvyšující ekologickou stabilitu. Rozšíření lomu se nedostává do střetu s žádným chráněným 
územím ve smyslu zákona 114/1992 Sb., ani zde není území zařazené do celoevropské sítě 
NATURA 2000. 

Vliv na půdu bude významný vzhledem k jeho ploše a trvalosti nikoli však vzhledem ke 
kvalitě půdy v prostoru určeném pro rozšíření lomu. Rozsah trvalého záboru ZPF se kryje 
s celkovou rozlohou plochy určené pro rozšíření lomu a činí 6,2088 ha. Pozemky určené k plnění 
funkce lesa zabrány nebudou. Plochy dočasného záboru nejsou potřebné. 

Ke kontaminaci půdy vlivem provozu lomu nedojde. Kontaminace půdy v okolí účelové 
komunikace bude na úrovni odpovídající dané kategorii vozovek a nepředpokládá se negativní 
ovlivnění její kvality a snížení možností jejího zemědělského využívání.  

Z celkového hodnocení tedy vyplývá závěr, že posuzovanou aktivitu je s ohledem na její 
hodnocení možno pokládat za přijatelnou za předpokladu dodržení všech doporučených opatření 
k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů. 
 
2. HODNOCENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ 

POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
 

U posuzovaného záměru je možné poměrně jednoznačně konstatovat, že technické a 
technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování odpovídá současným progre-
sivním zvyklostem řešení obdobných provozů. 

Každý nově postavený objekt může do určité míry jak při výstavbě, tak i po výstavbě pů-
sobit negativně na okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu stavby a 
technickém řešení objektů, ale především na zvolených výrobních technologiích a na příslušné 
úrovni odpovídající technologické kázně.  

V souladu se schváleným technologickým postupem bude nejprve provedena skrývka 
přibližně 200 mm vrstvy ornice. Skrývku provede buldozer, který ornici shrne na určené místo, 
kde bude naložena na nákladní automobily a v souladu s rozhodnutím, vydaným příslušným or-
gánem ochrany ZPF  dle zák. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, odvezena na 
místo dalšího využití. Skrývka bude provedena po etapách v závislosti na postupu těžby. Ostatní 
skryté vrstvy budou odvezeny mimo prostor lomu a postupně dle zájmu odběratelů použity jako 
materiál do násypů či základů komunikaci. 
Minimální předstih paty skrývkového řezu před hlavou 1. těžebního řezu musí být 5 m. Těžba 
bude probíhat povrchovým způsobem, při němž bude postupně rozšiřován stávající jámový lom. 
K primárnímu rozpojování hornin bude docházet pomocí trhacích prací velkého a malého roz-
sahu. Režim trhacích prací velkého rozsahu bude prováděn podle generálního projektu trhacích 
prací velkého rozsahu. Trhací práce malého rozsahu budou prováděny podle technologického 
postupu zpracovaného a schváleného vedoucím trhacích prací. Rozsah sekundárního rozpojová-
ní bude určován okamžitou potřebou. Nasazení vrtací techniky, typ souprav a prováděné vrtací 
práce jsou rovněž řešeny v technologickém postupu. 

Otvírka a příprava ložiska bude provedena ve třech těžebních řezech. V souladu 
s povoleným vertikálním omezením těžebního prostoru je uvažováno zahloubení pod stávající 
bázi 410 m.n.m. o 12 m, t.j. na bázi 398 m.n.m. Zahloubení třetího řezu bude umožněno vybu-
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dováním dostatečné plochy na bázi 410 m.n.m. Na zahloubení bude vypracován samostatný 
technologický postup, řešící jednotlivé kroky spojené s touto operací. K zamezení možných zvý-
šených průsaků vody z Chomutovického potoka je nutné ponechat 25 m široký ochranný pilíř 
mezi potokem a hlavou nejspodnějšího dobývacího řezu. 

Těžba bude vedena ve dvou, na sebe přibližně kolmých porubních frontách. Jedna z nich 
bude postupovat severním směrem, druhá směrem východním.  

Nakládání rubaniny bude prováděno kolovými nakladači nebo pásovými rýpadly, odvoz 
horniny budou provádět nákladní vozy nebo dampry, úprava terénu bude uskutečňována dozery. 
Další úprava suroviny proběhne přímo v lomu na semimobilní úpravárenské lince, která umožní 
postup za těžební stěnou. Linka je složena z jednovzpěrného drtiče DCJ 800 x;1000, typ č. 1035, 
výrobce PSP a.s. Přerov. V předstihu před dotěžením suroviny bude zpracován a schválen plán 
likvidace. Plán likvidace bude obsahovat způsob úpravy těžebních etáží a související dotěžení 
zbytkových zásob suroviny, úpravu sklonů těžebních etáží nad hladinu spodní vody do bezpeč-
ných úhlů a následné provedení technické a biologické rekultivace. 

Na základě technického řešení předloženého záměru lze vyslovit názor, že pro omezení 
nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použita odpoví-
dající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. 

Je nutné aby příslušný kontrolní úřad (stavební úřad, orgány ochrany životního prostředí 
v obcích, na úrovni Středočeského kraje i ústředních orgánů státní správy) na provozovateli lo-
mu uplatňovaly dodržování konkrétních opatření na ochranu životního a přírodního  prostředí 
včetně doporučení, formulovaných ve stanovisku E.I.A. 
 
3. NÁVRH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACÍ 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VČETNĚ POVINNOSTÍ A 

PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
1. Územně plánovací opatření 
• Těžební činnost v lomu Chomutovice bude provozována v rámci vymezeného chráněného ložiskového 
území. 
2. Technická a organizační opatření 
a) PRO FÁZI PŘÍPRAVY HORNICKÉ ČINNOSTI 
• Základním opatřením vedoucím k likvidaci následků těžby je dokonalá příprava této těžby resp. jejího 
provedení a dále příprava rekultivace. Tyto skutečnosti budou zohledněny v plánu využívání ložiska (PVL), 
v technologických postupech, havarijním plánu a dopravním řádu. Stávající POPD již řeší některá opatření 
směřující k eliminaci či minimalizaci nepříznivých vlivů těžby ve stávajícím dobývacím prostoru. Dopravní 
řád, technologické postupy a havarijní plán stávajícího lomu a připravovaný PVL budou dopracovány o níže 
uvedená opatření. 
• S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany ovzduší (Kraj-
ský úřad středočeského kraje) o povolení umístění středního zdroje  znečišťování ovzduší podle zákona o 
ovzduší (viz zákon č. 86/2002 Sb., § 17). Žádost musí obsahovat rozptylovou studii a odborný posudek 
(oboje zpracované autorizovanou osobou). 
• Žádost o odnětí dotčených pozemků ze ZPF bude podána MěÚ v Říčanech a bude postoupena 
k vyřízení na Krajský úřad Středočeského kraje. 
• Provést organizační opatření související s expedicí kameniva z lomu tak, aby nebyl překročen denní limit 
48 odvozů kameniva, přičemž počet odvozů pomocí souprav těžkých nákladních vozidel s vlekem nesmí 
během dne překročit 32 odvozů. 
• Projednat soubor opatření k zajištění dodržování platných předpisů o provozu na pozemních komuni-
kacích s řidiči odvážejícími kamenivo z lomu.  
• Před zahájením činnosti v nově otevřené části lomu projednat s příslušným správcem komunikace 
III/00320 její opravu a údržbu. 
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• S ohledem na vývoj názorů na způsoby rekultivace a sanace území postižených těžbou, bude předložen 
ke schválení nový souhrnný plán rekultivace, který zohledňuje nové trendy a názory v této oblasti. Na zákla-
dě dlouhodobých zkušeností se ukazuje, že nejvhodnější, ekonomicky a biologicky nejefektivnější metodou 
rekultivace je samovolná přírodní rekultivace, v podstatě ponechání lomu přírodním procesům. Již během 
provozu je třeba účinně zabránit jakémukoliv skládkování, včetně ukládání tzv. inertního odpadu. Velmi 
důležité je po ukončení těžby znepřístupnit cesty do lomu a odstranit veškeré zbytky těžební technologie, 
zpevněné cesty- beton, asfalt apod. 
• Skrývka zeminy bude provedena v podzimních měsících. 
• Orniční a podorniční vrstva zeminy ze skrývky bude skladována na mezideponii a dle možnosti bude 
nabídnuta k dalšímu zemědělskému využití, aby nedocházelo k její postupné degradaci. Pro vybudování 
ochranných valů, oddělujících lom od obce Chomutovice budou použity spodní vrstvy zeminy. 
• Přesto, že plánované rozšíření lomu se děje mimo jakýkoliv prvek ÚSES (opačným směrem, než se na-
chází nejbližší biocentrum), je třeba vyvarovat se jakýchkoliv rušivých zásahů do lokálního biocentra č. 7 
západně od stávajícího lomu. 
• Přes malou pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů včas oznámit zahájení skrývkových prací 
příslušnému úřadu památkové péče. 
 
b) PRO FÁZI PROVOZU LOMU (PROVÁDĚNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI) 
• Provozem těžkých nákladních automobilů nesmí docházet k překračování maximálně přípustné únos-
nosti silnic používaných k přepravě. 
• Limitní stav intenzity dopravy musí být zapracován do provozního řádu lomu a kontrolován prostřed-
nictvím deníku vedeného při výdeji a vážení kameniva expedovaného z lomu. 
• Především na deponiích orniční a podorniční vrstva zeminy je třeba kontrolovat přítomnost invazních 
druhů rostlin a v případě jejich nadměrného výskytu zajistit jejich tlumení. 
• Parkoviště v prostoru lomu bude zabezpečeno proti možnému znečištění vod ropnými látkami zpevně-
nou parkovací plochou s odkanalizováním do nepropustné jímky. Mechanismy parkující mimo tuto plochu 
budou vybaveny přenosnými vanami. Tyto podmínky budou včleněny do provozního a havarijního řádu 
lomu. 
• Pohonné hmoty budou skladovány mimo prostor lomu. 
• V případě, že dojde k havarijního úniku ropných látek, je nutné postupovat podle vypracovaného hava-
rijního plánu.  
• V těžebním prostoru nebudou vznikat žádné skládky odpadů. Je třeba zajistit, aby se prostor lomu nestal 
místem černých skládek po ukončení činnosti. Při rekultivačních pracích nebude požito žádných odpadů. 
• Po zahájení činnosti v nově otevřené části lomu provést ověření výpočtových hodnot akustické studie 
měřením. 
• Do provozního řádu budou zahrnuta opatření k omezení šíření sekundární prašnosti, především podél 
příjezdové komunikace. Bude se jednat především o zkrápění komunikace v suchých obdobích a o odstra-
ňování bahna v deštivých obdobích. 
• V případě nakládky frakcí suroviny s horní hranicí do 4 mm bude do lomu povolen vstup pouze těm 
nákladním automobilům, které budou vybaveny plachtou na zakrytí nákladu. Tyto automobily budou na 
výjezdu kontrolovány, zda je surovina zaplachtována. Podmínka bude zakotvena do provozního řádu. 
• Přepravci suroviny budou upozorněni na nutnost dodržování omezené rychlosti při průjezdu obcemi 
Chomutovice a Popovičky.  
• V suchých obdobích bude provoz drtičky i nadále důsledně zkrápěn, aby se omezila prašnost na tomto 
pracovišti. 
• Při navrtávání horniny bude používáno takové vrtačky, která omezuje prašnost na minimum (funkční 
odprašování). 
• Měřením po dobu 30 dní bude prokázáno, že prašný spad v místě nejbližší zástavby nepřekračuje limit 
12,5 g/m2. 
 
c) PRO OBDOBÍ POSTUPNÉHO UKONČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI 
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• Aktualizovat a postupně realizovat v terénu plán rekultivace celého dobývacího prostoru. Již během 
provozu je třeba účinně zabránit jakémukoliv skládkování, včetně ukládání tzv. inertního odpadu. Velmi 
důležité je po ukončení těžby znepřístupnit cesty do lomu a odstranit veškeré zbytky těžební technologie, 
zpevněné cesty- beton, asfalt apod. 
 
3.Ostatní opatření 
• Důsledně dodržovat bezpečnostní a požární opatření daná provozními předpisy. 
• Předpokládané rozšíření lomu nebudou doprovázet žádná kompenzační opatření. Nevylučují se tím ale 
jakákoliv dodatečná jednání mezi zástupci dotčené obce a provozovatelem lomu. 
• Kontrolovat a udržovat výrobní zařízení v dobrém technickém stavu. 
 
4. POŘADÍ VARIANT (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ. 
Variantní řešení nebylo předloženo 

 
5. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A POSUDKU. 

Posudek se zabývá v dané etapě posuzování pouze vypořádáním vyjádření 
k dokumentaci a tato část bude doplněna o případné připomínky či vyjádření k posudku a reakce 
na ně po dalším stadiu projednávání. 
Z důvodu uvedení tohoto vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci v části „V. Vypořá-
dání všech obdržených vyjádření k dokumentaci“ tohoto posudku neuvádím zde tento text zno-
vu - lze jej nalézt v plném znění v předchozí kapitole „V“. 
 
6. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU Z HLEDISKA PŘIJATELNOSTI VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S UVEDENÍM PODMÍNEK PRO REALIZACI ZÁMĚRU 
 
 
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán k posuzování vlivů staveb na životní pro-
středí podle § 22 odst. a zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí po ve-
řejném projednání posudku ve smyslu uvedeného zákona a navazující prováděcí vyhlášky MŽP 
ČR. 

v y d á v á 
 

souhlasné stanovisko 
 

k realizaci stavby v posuzovaném rozsahu s tím, že níže uvedené podmínky budou respektovány 
a zohledněny v územním řízení a stavebním řízení a zahrnuty jako podmínky těchto správních 
řízení: 
1. Územně plánovací opatření 
1. Těžební činnost v lomu Chomutovice bude provozována v rámci vymezeného chráněného ložiskového 

území. 
2. Technická a organizační opatření 
a) PRO FÁZI PŘÍPRAVY HORNICKÉ ČINNOSTI 
2. Základním opatřením vedoucím k likvidaci následků těžby je dokonalá příprava této těžby resp. jejího 

provedení a dále příprava rekultivace. Tyto skutečnosti budou zohledněny v plánu využívání ložiska 
(PVL), v technologických postupech, havarijním plánu a dopravním řádu. Stávající POPD již řeší někte-
rá opatření směřující k eliminaci či minimalizaci nepříznivých vlivů těžby ve stávajícím dobývacím pro-
storu. Dopravní řád, technologické postupy a havarijní plán stávajícího lomu a připravovaný PVL budou 
dopracovány o níže uvedená opatření. 
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3. S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany ovzduší (Kraj-
ský úřad středočeského kraje) o povolení umístění středního zdroje  znečišťování ovzduší podle zákona 
o ovzduší (viz zákon č. 86/2002 Sb., § 17). Žádost musí obsahovat rozptylovou studii a odborný posu-
dek (oboje zpracované autorizovanou osobou). 

4. Žádost o odnětí dotčených pozemků ze ZPF bude podána MěÚ v Říčanech a bude postoupena 
k vyřízení na Krajský úřad Středočeského kraje. 

5. Provést organizační opatření související s expedicí kameniva z lomu tak, aby nebyl překročen denní limit 
48 odvozů kameniva, přičemž počet odvozů pomocí souprav těžkých nákladních vozidel s vlekem ne-
smí během dne překročit 32 odvozů. 

6. Projednat soubor opatření k zajištění dodržování platných předpisů o provozu na pozemních komuni-
kacích s řidiči odvážejícími kamenivo z lomu.  

7. Před zahájením činnosti v nově otevřené části lomu projednat s příslušným správcem komunikace 
III/00320 její opravu a údržbu. 

8. S ohledem na vývoj názorů na způsoby rekultivace a sanace území postižených těžbou, bude předložen 
ke schválení nový souhrnný plán rekultivace, který zohledňuje nové trendy a názory v této oblasti. Na 
základě dlouhodobých zkušeností se ukazuje, že nejvhodnější, ekonomicky a biologicky nejefektivnější 
metodou rekultivace je samovolná přírodní rekultivace, v podstatě ponechání lomu přírodním procesům. 
Již během provozu je třeba účinně zabránit jakémukoliv skládkování, včetně ukládání tzv. inertního od-
padu. Velmi důležité je po ukončení těžby znepřístupnit cesty do lomu a odstranit veškeré zbytky těžební 
technologie, zpevněné cesty- beton, asfalt apod. 

9. Skrývka zeminy bude provedena v podzimních měsících. 
10. Orniční a podorniční vrstva zeminy ze skrývky bude skladována na mezideponii a dle možnosti bude 

nabídnuta k dalšímu zemědělskému využití, aby nedocházelo k její postupné degradaci. Pro vybudování 
ochranných valů, oddělujících lom od obce Chomutovice budou použity spodní vrstvy zeminy. 

11. Přesto, že plánované rozšíření lomu se děje mimo jakýkoliv prvek ÚSES (opačným směrem, než se na-
chází nejbližší biocentrum), je třeba vyvarovat se jakýchkoliv rušivých zásahů do lokálního biocentra č. 7 
západně od stávajícího lomu. 

12. Přes malou pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů včas oznámit zahájení skrývkových prací 
příslušnému úřadu památkové péče. 

 
b) PRO FÁZI PROVOZU LOMU (PROVÁDĚNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI) 
13. Provozem těžkých nákladních automobilů nesmí docházet k překračování maximálně přípustné únos-

nosti silnic používaných k přepravě. 
14. Limitní stav intenzity dopravy musí být zapracován do provozního řádu lomu a kontrolován prostřed-

nictvím deníku vedeného při výdeji a vážení kameniva expedovaného z lomu. 
15. Především na deponiích orniční a podorniční vrstva zeminy je třeba kontrolovat přítomnost invazních 

druhů rostlin a v případě jejich nadměrného výskytu zajistit jejich tlumení. 
16. Parkoviště v prostoru lomu bude zabezpečeno proti možnému znečištění vod ropnými látkami zpevně-

nou parkovací plochou s odkanalizováním do nepropustné jímky. Mechanismy parkující mimo tuto plo-
chu budou vybaveny přenosnými vanami. Tyto podmínky budou včleněny do provozního a havarijního 
řádu lomu. 

17. Pohonné hmoty budou skladovány mimo prostor lomu. 
18. V případě, že dojde k havarijního úniku ropných látek, je nutné postupovat podle vypracovaného hava-

rijního plánu.  
19. V těžebním prostoru nebudou vznikat žádné skládky odpadů. Je třeba zajistit, aby se prostor lomu nestal 

místem černých skládek po ukončení činnosti. Při rekultivačních pracích nebude požito žádných odpa-
dů. 

20. Po zahájení činnosti v nově otevřené části lomu provést ověření výpočtových hodnot akustické studie 
měřením. 

21. Do provozního řádu budou zahrnuta opatření k omezení šíření sekundární prašnosti, především podél 
příjezdové komunikace. Bude se jednat především o zkrápění komunikace v suchých obdobích a o od-
straňování bahna v deštivých obdobích. 
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22. V případě nakládky frakcí suroviny s horní hranicí do 4 mm bude do lomu povolen vstup pouze těm 
nákladním automobilům, které budou vybaveny plachtou na zakrytí nákladu. Tyto automobily budou na 
výjezdu kontrolovány, zda je surovina zaplachtována. Podmínka bude zakotvena do provozního řádu. 

23. Přepravci suroviny budou upozorněni na nutnost dodržování omezené rychlosti při průjezdu obcemi 
Chomutovice a Popovičky.  

24. V suchých obdobích bude provoz drtičky i nadále důsledně zkrápěn, aby se omezila prašnost na tomto 
pracovišti. 

25. Při navrtávání horniny bude používáno takové vrtačky, která omezuje prašnost na minimum (funkční 
odprašování). 

26. Měřením po dobu 30 dní bude prokázáno, že prašný spad v místě nejbližší zástavby nepřekračuje limit 
12,5 g/m2. 

 
c) PRO OBDOBÍ POSTUPNÉHO UKONČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI 
27. Aktualizovat a postupně realizovat v terénu plán rekultivace celého dobývacího prostoru. Již během 

provozu je třeba účinně zabránit jakémukoliv skládkování, včetně ukládání tzv. inertního odpadu. Velmi 
důležité je po ukončení těžby znepřístupnit cesty do lomu a odstranit veškeré zbytky těžební technologie, 
zpevněné cesty- beton, asfalt apod. 

 
3.Ostatní opatření 
28. Důsledně dodržovat bezpečnostní a požární opatření daná provozními předpisy. 
29. Předpokládané rozšíření lomu nebudou doprovázet žádná kompenzační opatření. Nevylučují se tím ale 

jakákoliv dodatečná jednání mezi zástupci dotčené obce a provozovatelem lomu. 
30. Kontrolovat a udržovat výrobní zařízení v dobrém technickém stavu. 
31.  
32. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušná povolení podle zvlášt-

ních předpisů a není rozhodnutím ve smyslu správního řádu. 
 


