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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní
orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou
působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě
provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Odtěžba odvalu Alexandr – nové podání“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje
Název záměru: „Odtěžba odvalu Alexandr – nové podání“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: Záměr je zařazen do bodu II/79 přílohy č. 1 cit. zákona
„Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od
stanoveného limitu (5 ha) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu
(10 tis. t/rok). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (5 ha) nebo s
kapacitou od stanoveného limitu (10 tis. t/rok). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (x).“
Oznamovatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, 261 01 Příbram
IČO oznamovatele: 00002739
Zpracovatel oznámení: Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
Kapacita (rozsah) záměru: V současném stavu (měření 2020) představuje odval Alexandr objem
38019 m3, na ploše 13991 m2 o celkové kapacitě cca 63000 t materiálu o průměrné mocnosti odvalu
2,7 m. Odtěžba materiálu bude činit cca 20000 t/rok
Umístění záměru:

kraj: Středočeský
obec: Vrančice
k. ú.: Mýšlovice

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel.: 257 280 830 tumao@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Charakter záměru
Předmětem záměru je odtěžba odvalu Alexandr s využitím kameniva bez úpravy pro potřeby v regionu
včetně dopravních staveb. Uvolněná plocha bude využita obcí Vrančice. Jedná se o odstranění
odvalového materiálu (biotitický granodiorit) z úložného místa těžebního odpadu – odval Alexandr –
ID 5171. V současném stavu (měření 2020) představuje odval Alexandr objem 38019 m3, na ploše
13991 m2 o celkové kapacitě cca 63000 t materiálu o průměrné mocnosti odvalu 2,7 m. Odtěžba
materiálu bude činit cca 20000 t/rok. Zahájení realizace záměru se předpokládá v roce 2021 a
dokončení v roce 2024.
Možnost kumulace s jinými záměry
Na správním území obce Vrančice neproběhlo žádné posuzování záměrů dle 100/2001 Sb. nebo dle
244/92 Sb. – s jedinou výjimkou – MZP479 – D4 v úseku – křižovatka II/118 - Milín – Mirotice,
rozšíření – stanovisko souhlasné (2018) – zahájení realizace v tomto roce (2021), předpokládané
ukončení – uvedení do provozu – 2024. Realizace záměru bude tedy v kumulaci s realizací záměru
MZP479.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Přípravné práce:
Provedení postupného kácení dřevin v nezbytném rozsahu v mimo vegetačním období podle potřeb
odtěžby. Převážně smrk stáří 20 – 25 let, dále borovice, modřín, bříza a olše. Úpravy přístupové
komunikace v nezbytném rozsahu.
Vlastní realizace:
Umístění stavební buňky a chemického WC v předpolí odvalu. Vlastní odtěžba odvalu kolovým
nakladačem, nakládka na nákladní auta a odvoz na místo aplikace. Přístup k odvalu Alexandr – Od I/4
po místní komunikaci cca 130 m, po komunikaci DIAMO k neevidované místní komunikaci cca 220
m (stoupání 5 m), celkem cca 350 m (stoupání 8 m), k patě odvalu cca 150 m (stoupání 14 m).
Doprava přes sídelní útvar Milín se vylučuje. V budoucím stavu bude tato dopravní cesta omezena,
stávající silnice I/4 se stane doprovodnou komunikací nižší třídy k D4, nájezd na D4 bude možný až
v km 53,8. Předpoklad dopravy – nákladní auta do 14 t bez přívěsů. Na místní přístupové komunikaci
k odvalu je vyloučeno vyhýbání vozidel, stání vozidel před odvalem, případně v omezeném rozsahu
při I/4.
Ukončení záměru:
Konečné terénní úpravy území pro následné využití Obcí Vrančice jako manipulační plochy
(především pro nakládání se dřevem z obecních lesních pozemků). Svahy po odtěženém odvalovém
materiálu odvalu Alexandr budou upraveny do stabilního tvaru. Plocha odtěžby nebude opatřena
výsadbou dřevin. V případě požadavku Obce Vrančice bude proveden travní osev. Uprostřed odtěžené
plochy bude vytvořená deprese o hloubce až 1 m a poloměru 5-10 m, která by umožnila vznik tůně
nebo vlhkého stanoviště. Uvedení dotčených (v rámci záměru používaných) místních komunikaci do
odpovídajícího stavu. Z dotčeného prostoru budou vymístěny zařízení potřebná v rámci záměru –
stavební buňka, chemické WC apod. V prostoru odvalu nezůstanou žádné materiály z odtěžby odvalu
nebo demolice bývalé betonové výsypky rud. Následná péče bude již věcí budoucího uživatele – Obec
Vrančice
Demoliční práce:
V rámci provádění záměru bude odstraněna bývalá betonová výsypka rudy – poblíž čela odvalu –
vzniklá suť bude převážně využita v areálech v působnosti DIAMO s.p., o.z. SUL. Při provádění
demolic bude respektován Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, srpen 2018).
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Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami:
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami není provedeno.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 19. 7. 2021 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3
zákona „Odtěžba odvalu Alexandr – nové podání“ v k.ú. Mýšlovice, od oznamovatele DIAMO, s.p.,
odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, 261 01 Příbram. Oznámení záměru s
informací o zahájení zjišťovacího řízení bylo rozesláno k vyjádření příslušným správním orgánům a
územním samosprávným celkům dne 22. 7. 2021 pod č. j. 091745/2021/KUSK.
Oznámení záměru bylo v souladu s § 16 zákona zveřejněno a informace o projednávaném oznámení
záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 22. 7. 2021 a úřední desce obce Vrančice
22. 7. 2021. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován v plném rozsahu podle zákona.
I.

Charakteristika záměru

Předmětem záměru je odtěžba odvalu Alexandr s využitím kameniva bez úpravy pro potřeby v regionu
včetně dopravních staveb. Uvolněná plocha bude využita obcí Vrančice. Jedná se o odstranění
odvalového materiálu (biotitický granodiorit) z úložného místa těžebního odpadu – odval Alexandr –
ID 5171. V současném stavu (měření 2020) představuje odval Alexandr objem 38019 m3, na ploše
13991 m2 o celkové kapacitě cca 63000 t materiálu o průměrné mocnosti odvalu 2,7 m. Odtěžba
materiálu bude činit cca 20000 t/rok. Zahájení realizace záměru se předpokládá v roce 2021 a
dokončení v roce 2024.
V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad zvážil parametry záměru se zvláštním zřetelem na rozsah a
podobu záměru jako celku a na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů. Na správním
území obce Vrančice neproběhlo žádné posuzování záměrů dle 100/2001 Sb. nebo dle 244/92 Sb. –
s jedinou výjimkou – MZP479 – D4 v úseku – křižovatka II/118 - Milín – Mirotice, rozšíření –
stanovisko souhlasné (2018) – zahájení realizace v tomto roce (2021), předpokládané ukončení –
uvedení do provozu – 2024. Realizace záměru bude tedy v kumulaci s realizací záměru MZP479.
Při zhodnocení využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti dospěl
příslušný úřad k závěru, že vlivy záměru na půdu, resp. zemědělský půdní fond, budou nevýznamné. Z
hlediska ovlivnění vodních zdrojů stavba nezasahuje do ochranných pásem hromadných vodních
zdrojů ani do území, kde může dojít k negativnímu ovlivnění individuálních zdrojů vody. Vlivy na
biologickou rozmanitost jsou hodnoceny jako malé. Dle provedeného biologického hodnocení je
uvažovaný záměr realizovatelný z hlediska § 67 zákona 114/1992 Sb. Lokalita je poznamenána
dřívější těžbou a postupem času se přirozeným sukcesním procesem mění v les. Na dotčeném území
probíhá poměrně intenzivní pohyb lidí a aut ovlivněný vyhledáváním minerálů na tělese odvalu.
Hodnocená lokalita je velmi chudě oživená a její odtěžení z hlediska ochrany přírody a krajiny
nepředstavuje významný negativní zásah. Dřívější průzkumy neprokázaly výskyt chráněných druhů
rostlin a živočichů na dotčené ploše a v bezprostředním okolí. V širším okolí bylo v minulosti
zaznamenáno několik významných druhů, a to zejména ptáků a motýlů. Jejich výskyt na dotčeném
území nebyl prokázán. Na lokalitě nebyl zaznamenán trvalý výskyt žádného zvláště chráněného druhu.
Mravenec lesní se pohyboval pouze na okraji lokality, ale mraveniště nebylo nalezeno. Pokud by mělo
dojít k celkovému odtěžení materiálu, bude nezbytné realizovat revitalizaci území, v podobě
nezalesněné plochy, na které by byla vytvořená deprese pro vznik tůně. Takové prostředí by umožnilo
vytvoření atraktivních stanovišť a zvýšení biologické pestrosti. Dotčený krajinný prostor není
hodnotný z pohledu ochrany krajinného rázu.
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Při hodnocení rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof
způsobených změnou klimatu v souladu s vědeckými poznatky, dospěl příslušný úřad k závěru, že
havárie způsobené dopravními nehodami, požárem, únikem nebezpečných látek, nelze nikdy vyloučit,
budou však navržena havarijní a manipulační řády pro tyto mimořádné situace, v souladu splatnou
legislativou. Při hodnocení rizik pro veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o
záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez (nedojde k překročení
zákonných limitů), nebo jsou navržena příslušná zmírňující opatření.
Po zhodnocení charakteristiky záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení
prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný
negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr,
který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.
II.

Umístění záměru

Záměr se nachází ve Středočeském kraji, v obci Vrančice v katastrálním území Mýšlovice. Umístění
záměru se nachází cca 800 m severně od obce Vrančice a cca 400 m od komunikace I/4. Záměr je
situovaný zcela mimo zastavěné území. Záměr se nachází převážně na pozemcích, které jsou dle KN
vedeny jako ostatní plocha, jedná se o pozemky p.č. 725/10, 725/12 a zejména 750/3 v k.ú. Mýšlovice.
Pozemek p.č. 750/16 v k.ú. Mýšlovice je dle KN veden jako lesní pozemek.
III.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
hlediska vlastního záměru jsou příspěvky ke kvalitě ovzduší velmi nízké a odpovídají spíše běžné
fluktuaci kvality ovzduší v závislosti na klimatických podmínkách, vydatnosti jednotlivých zdrojů, a i
změnám v dálkových přenosech. Kvalita ovzduší i po změně je výrazně pod platnými imisními limity.
Realizací záměru dojde k nevýznamnému ovlivnění imisní koncentrace znečišťujících látek v okolí.
Lze tedy konstatovat, že z hlediska nevýznamné změny kvality ovzduší realizací záměru nedojde ke
změnám zdravotních rizik obyvatel v okolí, resp. v žádném případě nedojde ke zvýšení zdravotních
rizik. Hygienické limity hluku budou tedy při realizaci odtěžby odvalu Alexandr plněny. Celkově lze
vliv záměru charakterizovat jako málo významný, akceptovatelný, dočasný po dobu trvání záměru.
Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy a nejsou předpokládány.
Na základě známých skutečností nelze předpokládat negativní sociální a ekonomické důsledky
záměru. Realizací záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž v území, která by mohla
ovlivnit faktory pohody v okolí.
Vlivy na ovzduší a klima
Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí byla zpracována rozptylová stude se závěrem, že
posuzovaný záměr je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěže akceptovatelný. Záměr není
v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy - CZ02. Lze tedy s jistotou
předpokládat, že nebude z titulu provozu posuzovaného záměru docházet k překračování imisního
limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM10, PM2,5, NO2, NOx, B(a)P. Dále lze
předpokládat, že z titulu provozu záměru nebude docházet k překračování imisního limitu
představovaného maximálním denním osmihodinovým průměrem pro CO. Vliv záměru na kvalitu
ovzduší lze považovat za málo významný, akceptovatelný a dočasný (po dobu trvání záměru).
Vlivy záměru na klimatický systém jako celek z důvodu navýšení emisí skleníkových plynů budou
mírné až prakticky zanedbatelné. Záměr není zranitelný vůči změně klimatu ani vůči jeho extrémním
projevům (přívalové deště, sucho, vysoké sněhové srážky, prudký vítr apod.) Z uvedeného je patrné,
že i ostatní vlivy na klimatický systém lze hodnotit celkově jako mírné (nízké riziko). Jedinou
výjimkou jsou vlivy na lokální kvalitu ovzduší. Tyto vlivy jsou však podrobně charakterizovány a
vyhodnoceny v rozptylové studii, která je součástí oznámení (lze charakterizovat jako nízké ovlivnění
kvality ovzduší). Vznik smogových situací v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá. Vliv
záměru na klima málo významný, akceptovatelný, dočasný (po dobu trvání záměru).
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Vlivy na dopravu
Záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu – bude využívána stávající od I/4 po místní
komunikaci cca 130 m, po komunikaci DIAMO k neevidované místní komunikaci cca 220 m, celkem
cca 350 m, K patě odvalu cca 150 m. V budoucím stavu se stávající silnice I/4 se stane doprovodnou
komunikací nižší třídy k D4. Stávající přístupová komunikace je prakticky v současnosti využívána
minimálně. Je využívána v úvodní části od I/4 jen pro dopravní obslužnost sídelního útvaru Životice –
„u Koňase“. Realizací záměru nejsou nároky na dopravu významné. V provozu dle záměru se
předpokládá frekvence dopravy – průměr 14 t náklad, průměr 7 nákladů za hod; počet jízd 14/hod.
Provozem záměru se nepředpokládá výrazné ovlivnění frekvence na silnici I/4. Navýšení frekvence
dopravy těžkých nákladních vozidel se dle sčítání dopravy z roku 2016 zvýší o 3,8 %/den. Navýšení
dopravy lze hodnotit jako nevýznamné a dočasné po dobu trvání záměru.
Vlivy na akustickou situaci
Modelováním výpočtem bylo zjištěno, že u nejbližšího obytného objektu k záměru je odpovídající
hladina hluku na úrovni 39,1 dB(A) – hygienický limit pro den (06–22 h) LAeq,8h 50 dB(A) – bez
ohledu na morfologii terénu a odstínění zdroje hluku lesem.V případě liniových zdrojů (související
doprava) hygienický limit hluku LAeq,16h = 55 dB (pro komunikace, které nejsou v průmyslovém
areálu) 2 m před nejbližšími chráněnými objekty (Životice č.p. 4, a Životice č.p. 23) vychází LAeq,16h
do 42 dB.V tomto směru nelze očekávat realizací záměru reálné negativní změny zdravotních rizik
v okolí.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru nedochází k významné změně, i po realizaci záměru zůstanou stávající odtokové
poměry zachovány. Není předpoklad vzniku odpadních vod. Voda na zkrápění v případě nepříznivých
klimatických podmínek je součástí produktu (odvalového materiálu). Vzhledem k charakteru odvalu a
způsobu tvorby není předpoklad, že by v odvalu byla kumulovaná volná voda. Důlní vody jsou
teoreticky dostupné v jámě Alexandr a v odvodňovací šachtici na 1. patro. Důlní vody –
nekontaminované – mají možnost vytékat v případě extrémních srážek do bezejmenné vodoteče pod
přístupovou místní komunikací – a následně do rybníku v samotě u Koňase na úrovni 545 m n.m. Vliv
je neutrální, trvalý.
Vlivy na půdu
Záměr bude realizován bez nároků na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Část odvalu Alexandr se nachází v ochranném pásmu lesa – par. č. 750/1 a
750/16. Uvedené lesní pozemky nebudou záměrem dotčeny. Vliv je neutrální, trvalý.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru bude odstraněn odval Alexandr – evidované úložné místo těžebního odpadu.
Realizací se uvolní dotčena plocha pro jiné využití obcí Vrančice - jako manipulační plochy
(především pro nakládání se dřevem z obecních lesních pozemků). Při realizaci záměru nebude
dotčeno bezpečnostní pásmo jámy Alexandr, ani vlastní jáma Alexandr. Stejně tak nebude dotčena
odvodňovací šachtice na 1. patro a ostatní stará důlní díla v okolí odvalu Alexandr. Kontrola starých
důlních děl bude probíhat jako dosud v programu a metodice DIAMO s.p., o.z. SUL. Realizací záměru
bude zamezeno rizikové činnosti hledačů minerálů. Vliv neutrální až mírně pozitivní, trvalý.
Vlivy na krajinu
Odval Alexandr je umístěn v údolní depresi orientované východně od jámy Alexandr. Jedná o
uzavřený krajinný prostor v lesním celku a jedná se o odtěžení novotvaru, odvalu v údolní depresi,
která nevytváří žádnou pozitivní krajinnou hodnotu. Ráz krajiny v zájmovém území je ovlivněn
existencí lesa a antropogenní činností – bývalou těžbou rud a vznikem deponie – odvalu. Snížení
nepůvodního útvaru (odvalu) nepředstavuje z hlediska ochrany krajinného rázu žádné významné
riziko. Plocha odvalu - přestože se nejedná o pozemek určený k plnění funkce lesa, podstatná část
plochy má charakter lesního porostu. Kvalita lesního porostu ovšem není vysoká, neboť je tvořená
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hustým tenkokmenným porostem jehličnanů s příměsí pionýrských dřevin. Vliv na VKP les tak lze
klasifikovat jako mírně negativní. Celkově lze vliv záměru na krajinu charakterizovat jako málo
významný, akceptovatelný, v konečném stavu za trvalý.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)
V rámci hodnocení vlivů na biologickou rozmanitost bylo zpracováno biologické hodnocení
s následujícími závěry:


Lokalita je poznamenána dřívější těžbou a postupem času se přirozeným sukcesním procesem
mění v les.



Na dotčeném území probíhá poměrně intenzivní pohyb lidí a aut ovlivněný vyhledáváním
minerálů na tělese odvalu.



Hodnocená lokalita je velmi chudě oživená a její odtěžení z hlediska ochrany přírody a krajiny
nepředstavuje významný negativní zásah.



Dřívější průzkumy neprokázaly výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů na dotčené ploše
a v bezprostředním okolí.



V širším okolí bylo v minulosti zaznamenáno několik významných druhů, a to zejména ptáků
a motýlů. Jejich výskyt na dotčeném území nebyl prokázán.



Na lokalitě nebyl zaznamenán trvalý výskyt žádného zvláště chráněného druhu. Mravenec
lesní se pohyboval pouze na okraji lokality, ale mraveniště nebylo nalezeno.



Pokud by mělo dojít k celkovému odtěžení materiálu bude nezbytné realizovat revitalizaci
území, v podobě nezalesněné plochy, na které by byla vytvořená deprese pro vznik tůně.
Takové prostředí by umožnilo vytvoření atraktivních stanovišť a zvýšení biologické pestrosti.



Dotčený krajinný prostor není hodnotný z pohledu ochrany krajinného rázu.

Předložený záměr „Odtěžba odvalu jámy Alexandr – nové podání“ je realizovatelný z hlediska § 67
zákona 114/1992 Sb. Celkově lze vliv záměru charakterizovat jako málo významný, akceptovatelný,
dočasný po dobu trvání záměru.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, že kulturní památky, technické památky ani významné archeologické lokality se
nevyskytují v blízkosti záměru, ani okolí, není ani předpoklad možných vlivů. Vliv neutrální,
akceptovatelný, dočasný po dobu trvání záměru.
2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj – ze dne 12. 8. 2021 pod č.j. 101567/2021/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje – ze dne 23. 8. 2021 pod č.j. 105167/2021/KUSK
Obec Vrančice – ze dne 16. 8. 2021 pod č.j. 11/21
Česká inspekce životního prostředí – ze dne 16. 8. 2021 pod č.j. ČIŽP/41/2021/7239
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram – ze dne
19. 8. 2021 pod č.j. KHSSC 38273/2021
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3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Středočeský kraj - Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Odtěžba odvalu Alexandr – nové
podání“ a nepožaduje další posuzování dle zákona 100/2001 Sb.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajský úřad Středočeského kraje – dle jednotlivých složkových zákonů
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Obsahem záměru je odtěžba cca 63 000 t haldového materiálu pro další využití. Záměr je umístěn na
pozemcích par.č. 750/3, 750/16, 725/12, 725/10 v k.ú. Mýšlovice.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad),
jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) konstatuje, že z hlediska zvláště
chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů
ekologické stability (ÚSES) má k předkládanému záměru následující připomínky:
Z hlediska zvláště chráněných druhů sdělujeme, že v případě potvrzení konfliktu záměru s ochrannými
podmínkami zvláště chráněných druhů živočichů stanovenými § 50 zákona, jehož možnost zmiňuje
přiložené biologické hodnocení, bude možno záměr uskutečnit pouze na základě výjimky ze
zákazů povolené dle ust. § 56 zákona, o kterou je nutno předem požádat.
Z hlediska regionálního a nadregionálního ÚSES není z oznámení ani přiloženého biologického
hodnocení dostatečně zřejmé umístění záměru vůči regionálnímu biokoridoru RK6014 Kotalík– Mýto,
který je vymezen přímo na dotčených pozemcích. Jednoznačné údaje o překryvu požadujeme doplnit
v další fázi posuzování a v případě překryvu záměru s tímto prvkem ÚSES požadujeme také
vypracování adekvátního hodnocení vlivu záměru na funkce ÚSES. Trasování prvků regionálního a
nadregionálního ÚSES je dostupné online v mapové aplikaci Krajského úřadu na adrese: https://gis.krstredocesky.cz/ozp_opk/.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje, že
v souladu s ust. § 45i zákona již byl vyloučen významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve
spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu stanoviskem č.j.
027000/2021/KUSK ze dne 8. 3. 2021 a toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.
Vypořádání: V oznámení záměru je poloha regionálního biokoridoru RBK 6014 Kotalík-Mýto
zobrazena na straně 31 v kapitole C.1.1. Zobrazení biokoridoru je převzato z platného ÚP
Vrančice. Dle snímku na straně 31 lze konstatovat, že žádný z uvedených prvků ÚSES, včetně
RBK 6014 Kotalík-Mýto, není v přímém kontaktu se záměrem „Odtěžba odvalu Alexandr – nové
podání. Záměr se přímo nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES. Realizací záměru bude posílena
funkce regionálního biokoridoru RBK 6014 Kotalík-Mýto. V závěru biologického hodnocení kapitoly
„Chráněná území v okolí, VKP a ÚSES“ na straně 17 je uvedeno, že žádný z uvedených prvků ÚSES
neprochází územím plánované odtěžby odvalu Alexandr, pouze k němu přiléhají.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Bez připomínek. Podle předložené dokumentace realizací záměru nedochází k dotčení pozemků
zemědělského půdního fondu.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
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Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Předmětem záměru je odstranění odvalového materiálu z úložného místa těžebního odpadu - odval
Alexandr. V současném stavu (měření 2020) představuje odval Alexandr objem 38 019 m3, na ploše
13 991 m2, cca 63 000 t; průměrná výška odvalu 2,7 m. Roční odtěžba bude do 20 000 t.
Předmětem záměru je odtěžba odvalu Alexandr s využitím kameniva bez úpravy pro potřeby v
regionu, a to včetně dopravních staveb. Uvolněná plocha bude využita obcí Vrančice. Vlastní odtěžba
odvalu bude probíhat kolovým nakladačem, materiál bude nakládán na nákladní auta a odvážen na
místa aplikace.
Z hlediska kvality ovzduší je záměr umístěn v lokalitě, kde nejsou dle map pětiletých klouzavých
průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, překračovány
imisní limity pro žádnou ze sledovaných znečišťujících látek (čtverec č. 431499, pětiletý průměr 2015
– 2019). Imisní limity nejsou překračovány ani v okolních čtvercích.
Rozptylová studie byla zpracována jako příspěvková v jedné variantě: provoz odtěžby se předpokládá
6 hod denně, ročně cca 200 hodin, 14 jízd nákladních aut denně. Za dodržení těchto údajů nelze na
základě předložené rozptylové studie předpokládat překročení imisních limitů, vliv záměru na kvalitu
ovzduší bude akceptovatelný. Nicméně je potřebné se důrazně věnovat cílenému omezování emisní
TZL – kropení v období sucha, očišťování kol vozidel před opuštěním areálu a dbát i na eliminaci
prašnosti při dopravě materiálu mimo areál.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění
Na základě požadavku nového vyjádření k záměru „ Odtěžba odvalu Alexandr – nové podání“
uvádíme k obsahu dokumentace z hlediska zákona č.541/2020 Sb., o odpadech uvádíme níže uvedené.
V předložené dokumentaci jsou užívány údaje uvedené ve vyhlášce č.294/2005 Sb., v současné době
uvedenou problematiku řeší vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve své
příloze č.5.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
K vyjádření je kompetentní obec s rozšířenou působností – v tomto případě Městský úřad Příbram.
Záměr nepředpokládá zábor PUPFL, nachází se v „ochranném pásmu“ do 50 m od okraje lesa.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Z hlediska ostatních složkových zákonů bez připomínek.
Obec Vrančice
Obec Vrančice jako územní samosprávní celek sděluje, že k uvedenému záměru „Odtěžba odvalu
Alexandr“ v k. ú. Mýšlovice nemá žádné připomínky. Obec nepovažuje za nutné výše uvedený záměr
posoudit dle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – ČIŽP OI Praha nemá k
předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění ze strany ochrany přírody a
ochrany lesa. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme žádné podstatné připomínky.
Oddělení ochrany vod: Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme k předložené dokumentaci oznámení záměru
připomínky.
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Oddělení odpadového hospodářství: K předložené dokumentaci oznámení záměru z hlediska zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech nemáme připomínky.
Oddělení ochrany přírody: Z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny nemáme žádné vážnější připomínky. Pouze s ohledem na výskyt dřevin rostoucích
mimo les na ploše záměru upozorňujeme na nutnost dodržování ustanovení § 7 a § 8 a na nutnost
respektování § 4 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb. z důvodu výskytu lesních pozemků a Rtišovského
potoka v blízkosti záměru. Dále upozorňujeme na chybějící podrobnou výkresovou dokumentaci
odvalu, kvůli čemuž není možné zcela posoudit rozsah záměru v terénu.
Vypořádání: V rámci realizace záměru bude dodržováno ustanovení § 7 a § 8 a respektování § 4
odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb. V oznámení záměru je poloha regionálního biokoridoru RBK
6014 Kotalík-Mýto zobrazena na straně 31 v kapitole C.1.1. Zobrazení biokoridoru je převzato z
platného ÚP Vrančice. Dle snímku na straně 31 lze konstatovat, že žádný z uvedených prvků
ÚSES, včetně RBK 6014 Kotalík-Mýto, není v přímém kontaktu se záměrem „Odtěžba odvalu
Alexandr – nové podání. Záměr se přímo nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES. Realizací
záměru bude posílena funkce regionálního biokoridoru RBK 6014 Kotalík-Mýto. V
závěru biologického hodnocení kapitoly „Chráněná území v okolí, VKP a ÚSES“ na straně 17 je
uvedeno, že žádný z uvedených prvků ÚSES neprochází územím plánované odtěžby odvalu Alexandr,
pouze k němu přiléhají.
Oddělení ochrany lesa: Vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní plochu, nemáme z pohledu zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, k předloženému oznámení záměru žádných připomínek. Oddělení ochrany lesa upozorňuje,
aby v rámci záměru nedocházelo k neoprávněným zásahům na přilehlých lesních pozemcích.
Vypořádání: K souhlasu s pracemi v ochranném pásmu lesa je kompetentní obec s rozšířenou
působností. V tomto případě Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí. V rámci realizace
záměru nebude docházet k neoprávněným zásahům na přilehlých lesních pozemcích. Obec Vrančice
bude dohlížet na kácení dřevin v nezbytném rozsahu v ploše odvalu.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Příbram
Dne 22.07.2021 bylo na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen
KHS) pod č.j. KHSSC 38273/2021 doručeno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení kzáměru:
„Odtěžba odvalu Alexandr – nové podání“ na poz. k.ú. Mýšlovice, zpracované v rozsahu přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zároveň sdělujete, že záměr bude podle § 7 tohoto zákona podroben zjišťovacímu řízení.
Tento záměr byl orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ) posuzován již v květnu 2021 a
OOVZ bylo dne 10.05.2021 vydáno vyjádření č.j. KHSSC 17498/2020. Nové podání obsahuje oproti
původnímu dokumentačnímu materiálu navíc biologické posouzení záměru, které nezahrnuje
problematiku, posuzovanou OOVZ. Objem odvalu, roční těžba, způsob těžby a trasa odvozu materiálu
a s tím související působení hluku, ani zázemí pro pracovníky se nemění.
Podklady dokumentace splňují požadavky zákona a dokladují předpoklad neohrožení veřejného zdraví
umístěním stavby. Vzhledem k uvedenému nebude OOVZ vydávat k novému podání tohoto záměru
nové stanovisko a potvrzuje platnost vyjádření vydaného dne 10.05.2021 pod č.j. KHSSC
17498/2020, které posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nepožaduje. V případě realizace záměru bude OOVZ požadovat kontrolní měření hluku.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

strana 10 / 11

4. Podklady pro rozhodnutí
Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně
samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním
učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i)
bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým
dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba
Otisk úředního razítka

Bc. Ondřej Tůma
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Vrančice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve
smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba
zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16
odst. 2 žádá obec Vrančice o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v
co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na
internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému
CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2406.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:
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Rozdělovník k č. j.: 107537/2021/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Vrančice, Vrančice 14, 262 31 Vrančice
Dotčené orgány:
3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, Dittrichova 17, 128 01
Praha 2

4. Městský úřad Příbram, OŽP, U Nemocnice 19B, 261 01 Příbram
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
Oznamovatel:
7. DIAMO, s.p., odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, 261 01 Příbram
Na vědomí:
8. Stavební úřad Příbram, Na příkopech 105, 261 01 Příbram
9. Zpracovatel oznámení Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s.r.o., Pražská 900,
252 10 Mníšek pod Brdy

