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ÚVOD

Úvod
Záměrem je v lokalitě Spomyšl těžit štěrk a štěrkopísek v maximálním objemu 200 tis.
tun suroviny ročně (činnost prováděná hornickým způsobem).
Jedná se o těžbu účelovou, jejíž nedílnou součástí je následné vytvoření dvou vodních
ploch k extenzivní rekreaci a k sportovnímu rybolovu. Tento záměr vzešel z předchozích
jednání mezi oznamovatelem a Obcí Spomyšl.
Vzhledem k tomu, že těžba nerostných surovin v tomto objemu je obsažena v příloze č.
1, kategorii II zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění pod bodem 2.5 „Těžba nerostných
surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok.“, bylo společností G E T s.r.o. v srpnu roku 2005
zpracováno oznámení pro uvedený záměr a to v rozsahu dle přílohy č. 3 citovaného zákona.
Příslušný orgán – Krajský úřad Středočeského kraje – zajistil zveřejnění tohoto
dokumentu a dne 19.10.2005 na základě došlých vyjádření vydal pod č.j. 11475115397/05/OŽP-Ba závěr zjišťovacího řízení.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, Městský úřad Mělník (odbor
životního prostředí a odbor výstavby a rozvoje), Středočeský kraj, Krajský úřad
Středočeského kraje, Česká inspekce životního prostředí - OI Praha, Obvodní báňský úřad
Kladno, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I. a Obec Spomyšl.
Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 citovaného zákona, po posouzení
všech připomínek a doporučení a vlastního posouzení oznámení, dospěl Krajský úřad
Středočeského kraje k závěru, že záměr „Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě
Spomyšl“ bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Dle závěru zjišťovacího řízení je dokumentace podle přílohy č. 4 citovaného zákona
zaměřena na vyhodnocení problémů zmiňovaných v přiložených stanoviscích.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
SAND - VM s.r.o.
Firma je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka
105554.

2. IČ
272 21 857

3. Sídlo
Přemyšlenská 133/68
182 00 Praha 8

4. Jméno, příjmení, adresa pracoviště a telefon oprávněného
zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Myslík, tel.: +420 602 217 341

GET s. r. o.

Strana 7 (celkem 78)

DOKUMENTACE
Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU
Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Spomyšl

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Plošný rozsah: zájmové území: cca 17 ha
z toho
plocha vlastní těžby: 77 795 m2 = 7,7795 ha.
z toho
▪

severní těžební jáma: 1,96 ha (vzniklá vodní plocha 1 ha)

▪

jižní těžební jáma: 5,82 ha (vzniklá vodní plocha 3,93 ha)

Objem vytěžitelné suroviny:

588 680 m3 štěrkopísku, tj. 941 885 tun (objemová
hmotnost suroviny je 1,6 g.cm-3)

Výše těžby: Při předpokládané výši těžby 200 tis. tun suroviny ročně, bude těžba
v navrhovaném prostoru probíhat po dobu 5 let od zahájení.

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:

Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ021)

Obec:

Spomyšl (Kód obce: 15284 6, IČZÚJ: 535192)

Katastrální území: Spomyšl (Kód k.ú.: 75284)
Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, 7,5 km západně až jihozápadně od
Mělníka, na katastrálním území Spomyšl, severovýchodně od zastavěného území obce
Spomyšl při silnici III. třídy Spomyšl - Cítov (viz obrázky č.1, 2 a 3).
Zájmové území je znázorněno na mapách:
▪
▪
▪

▪

GET s. r. o.
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

Obrázek č. 1: Širší okolí zájmového území

Obrázek č. 2: Zájmové území a jeho dopravní napojení
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

Obrázek č. 3: Zájmové území s vyznačením ochranných pásem, pozemků a průzkumných vrtů

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem je činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl, představovaná
těžbou štěrku a štěrkopísku.
Jedná se o těžbu účelovou, jejíž nedílnou součástí je následné vytvoření vodních ploch
v souladu se záměry obce (jednání mezi investorem a Obcí Spomyšl).
Těžba bude sezónní (mimo zimní měsíce), těžba a úprava suroviny dvousměnná, prodej
výrobků celoroční.
Těžba bude probíhat na parcelách KN 133 a PK 70. Zásoby štěrkopísku zůstanou rostlé
v hornině v místech deponování části ornice, ostatní skrývky, v ploše vymezené ochrannými
pásmy plynovodu a komunikace a v místech sociálního zázemí.
Aby bylo možné vytěženou surovinu prodat jako drobné kamenivo, bude ji nutné
upravovat tříděním a drcením.
Po ukončení těžby bude, jak již bylo výše uvedeno, ve vytěženém prostoru provedena
sanace a rekultivace s cílem využití vzniklých vodních ploch. Jižní – větší plocha – bude
využívána jako přírodní koupaliště a severní – menší plocha – pro sportovní rybolov.

GET s. r. o.
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Kumulace vlivů těžby štěrkopísků na Mělnicku
Těžba štěrkopísků na Mělnicku (více než 1 mil. m3 ročně) činí cca 10 % z celostátní
bilance. Mezi nejvýznamnější lokality těžby štěrkopísku v relativní blízkosti zájmového území
patří:
Nelahozeves – Uhy (cca 5,6 km JZ směrem)
Zálezlice (cca 8 km JV směrem)
Hostín (cca 5 km JV směrem)
Obrázek č. 4: Těžba štěrkopísku na Mělnicku, zájmové území označeno modře

Legenda:

Tabulka č. 1: Těžba štěrkopísku na Mělnicku
pořadové
číslo
na mapě,
symbol

číslo
ložiska
v Geofondu

název
ložiska

okres

dobývací
prostor

3162800
3003100
3002300

Čečelice
Hostín
Ledčice

0216 - Mělník
0216 - Mělník
0216 - Mělník

Čečelice
Hostín
Ledčice

5
6
7

GET s. r. o.

vykazující organizace
(dříve správce ložiska)
Vojenské stavby a.s., o.z. Baraba, Praha
ILBAU s.r.o.
Kámen Zbraslav, s.r.o.
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pořadové
číslo
na mapě,
symbol

číslo
ložiska
v Geofondu

8

3205600

9

3163300

10
11
25
26

3002401
3002900
5241000
5237100

27

3003201

název
ložiska

okres

Nelahozeves - 0216 - Mělník,
Uhy
0214 - Kladno
Tišice 0216 - Mělník
Mlékojedy
Vliněves
0216 - Mělník
Vojkovice 1
0216 - Mělník
Konětopy
0216 - Mělník
Nelahozeves 0216 - Mělník
Zálezlice0216 - Mělník
Chlumín

dobývací
prostor

Nelahozeves

ÚDAJE O ZÁMĚRU

vykazující organizace
(dříve správce ložiska)

Kámen Zbraslav, s.r.o.

Tišice, Tišice I PIKASO s.r.o., Praha 4
Vliněves
Všestudy

Fr. Jampílek, Lázně Toušeň
UNIM s.r.o., Všestudy u Veltrus
Obec Konětopy
Kámen Zbraslav, s.r.o.
Vltavské štěrkopísky s.r.o., Chlumín

Ze záměru situovaných do blízkosti zájmového území je v jednání žádost o stanovení DP
Lužec I a II, využití jižní části DP Vliněves (viz závěry zjišť. řízení k předkládanému záměru)
a rozšíření DP Hostín (viz informační systém EIA na http://www.ceu.cz/eia/is/).
Obrázek č. 5: Lokalizace záměrů v blízkosti zájmového území (zájmové území označené modrou šrafou)

Na rozdíl od těchto těžebních aktivit se v případě posuzovaného záměru jedná, jak již
bylo výše uvedeno, o těžbu účelovou, vedoucí k vytvoření dvou vodních nádrží určených
k rekreačnímu využití. Rovněž z kapacitního hlediska jde o těžbu mnohem menšího rozsahu
a trvání než výše uvedené těžební aktivity (max. 200.000 t ročně v období 5 let). Zároveň je
záměr orientován do území s relativně nejmenšími dopady (kromě záboru půd I. třídy
ochrany v rozsahu 4,5 ha) na složky životního prostředí.

GET s. r. o.
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Vzhledem ke vzdálenosti v současné době aktivních i potenciálně nově otevřených
těžeben od zájmového území, zde nebude docházet ke kumulaci vlivů bezprostředně
spojených s těžbou (hluk z těžby a úpravy suroviny, prašnost).
O kumulaci vlivů je možno mluvit v případě dopravy suroviny, kdy se vlivy vyvolané
nákladní automobilovou dopravou, přepravující surovinu k zákazníkům, kumulují s vlivy
z dopravy stávající, způsobenými ostatními uživateli veřejných komunikací (uživatelé
osobních automobilů, přepravci). Kumulací vlivů souvisejících s dopravou se podrobněji
zabývá Akustická studie (příloha č. 1 této dokumentace) a Rozptylová studie (příloha č. 2
této dokumentace).

5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Na základě dohody mezi Obcí Spomyšl a investorem vzniknou v lokalitě, která je
v v současné době zpracovávaném návrhu územního plánu obce identifikována jako plocha
rekreace, dvě vodní plochy pro rekreační využití (koupání, rybaření).
V současné době je nejbližší vodní plochou vhodnou ke koupání malé koupaliště v Cítově
(cca 5 km od Spomyšle) a pískovna na Barabě (cca 8 km od Spomyšle).
S majitelem dotčených pozemků má investor uzavřenu smlouvu o budoucí kupní
smlouvě.
Hranice ložisek i prognózních zdrojů štěrku a štěrkopísku nejsou v této oblasti obvykle
přírodní, tj. dané např. vykliňováním polohy suroviny nebo zhoršováním její kvality. Na jejich
vymezení se většinou podílí míra prozkoumanosti, střety zájmů (ochranná pásma apod.) a
nebo vyplývají z možností následného využití vytěžených a rekultivovaných ploch a
z vlastnických vztahů, které v případě ložisek nevyhrazených nerostů hrají základní roli. Tak
je tomu i v případě tohoto záměru.
V území až do současné doby, tj. do roku 2006, nebylo vyhodnoceno ani ložisko ani
jakýkoliv prognózní zdroj suroviny (např. cihlářské hlíny, štěrkopísek), i když indicie na výskyt
štěrkopísku zde dle morfologie terénu (výrazná plošina pod terénním stupněm, zákresu
terasových systémů (BALATKA A SLÁDEK, 1962) a ojedinělých vrtů v okolí existovaly.
To potvrdil i vrt VSP-1, který byl proveden na objednávku oznamovatele v rámci
geologického úkolu „Spomyšl“ firmou G E T s.r.o. (duben – červen 2005). Důvodem
k provedení vrtu bylo zjištění, že v zájmovém území se nevyskytuje žádné průzkumné dílo.
Vrt VSP-1 spolu s informacemi z ostatních okolních vrtů prokázal možnost těžby štěrku a
štěrkopísku v rozsahu popsaném v této dokumentaci.
V rámci posuzování vlivu záměru bylo uvažováno s následujícími variantami:
▪

Varianta P – projektová – představuje těžbu na lokalitě a následnou úpravu
terénu za účelem rekreačního využití vodních ploch.

▪

Varianta 0 – varianta nulová – představuje situaci, kdy by nedošlo k realizaci
záměru a není vlastní variantou záměru, ale pouze variantou srovnávací. Byla
využita při identifikaci a posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zejména
v expertních studiích, které jsou přílohou této dokumentace.

GET s. r. o.
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6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Účelová těžba bude realizována ve dvou skrývkových etážích a třech těžebních etážích.
Celková skrývka se skládá z ornice a podorničí a z ostatní skrývky. Skrývkové řezy budou
rozděleny na :
•
•

první skrývková etáž ornice a podorničí
druhá skrývková etáž ostatní skrývky

Těžební řezy budou rozděleny na:
•
•
•

první těžební etáž
druhá těžební etáž
třetí těžební etáž, pod vodní hladinou

Skrývka ornice s podorničím bude prováděná buldozerem a pomocí kolového nakladače
a nákladních automobilů odvezena na deponii. Skrývka ornice a podorničí bude provedena
na základě bilance, doložené v žádosti o vynětí pozemků ze ZPF. Skrytá zemina bude zčásti
využita v rámci sanace a rekultivace těžebního prostoru a rozhodující část bude využita na
zúrodnění jiných zemědělských pozemků (podmínky pro nakládání se skrývkami budou
definovány v rozhodnutí o vynětí pozemků ze ZPF). Podle ustanovení §10, odst. 2 vyhlášky
MŽP č. 13/1994 Sb. bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním,
rozprostřením či jiným využitím veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin.
Ostatní skrývka bude prováděná buď rypadlem s podkopovou lžíci, nebo pásovým
rypadlem s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem. Rypadlo bude oddělovat ostatní
skrývku, která bude odvážena nákladními automobily na místo dočasné deponie nebo na
místo probíhající rekultivace. To se týká především severní jámy, která se bude těžit jako
druhá v pořadí a kde již bude vytvořen prostor k okamžitému využití ostatní skrývky při
výstavbě a sanaci jižní těžební jámy.
Skrývkové hospodářství bude řízeno tak, aby část zemin ze skrývek (tzv. ostatní skrývky)
mohla být využita při zemních pracích k tvarování břehů budoucích vodních ploch. Deponie
ostatní skrývky při těžbě jižní jámy budou deponovány poblíž na parcele 70 (PK). Při těžbě
severní části budou ostatní skrývky použity při rekultivaci jižní jámy a větší část deponována
na parcele 133 (KN), odkud bude zpětně použita na sanaci severní plochy.
Deponie ostatní skrývky a deponie ornice bude upravena za pomoci buldozeru. Sklon
svahů dočasné deponie ornice a podorničí může být maximálně 1:2 při výšce deponie
v jedné etáži 2,5 až 4,5 m, nebo sklon 1:1,5 při výšce etáže 4,5 až 6 m (ČSN 73 3050).
Deponie ornice a podorničí se uvažuje o maximální výšce 6 m při jedné etáži. Deponie
ornice a podorničí bude ošetřována tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování
zaplevelením, erozí a zcizováním.
Ornice a podorničí pod deponií ornice a podorničí se nemusí skrývat na rozdíl od deponie
ostatní skrývky a příjezdových cest k nim. Ornice z těchto míst bude shrnuta na malé valy
podél deponií a po odstranění deponií bude ornice zpátky rozhrnuta a provedena rekultivace.
Těžba suroviny bude nad hladinou podzemní vody realizována kolovým nakladačem ve
dvou těžebních etážích a pod hladinou podzemní vody pásovým rypadlem s vlečným
korečkem a příhradovým výložníkem. K těžbě suroviny pod vodní hladinou se může použít
také pásové rypadlo s podkopovou lžící. Vytěžený materiál bude deponován na skládku,
nebo bude přímo tříděn na mobilní třídičce. Větší frakce štěrků budou drceny na mobilní
drtičce.
Za účelem zefektivnění prací bude mobilní třídící a drtící zařízení umístěno v blízkosti
těžebních stěn.
GET s. r. o.
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Při těžbě z vody bude surovina vždy krátce deponována na břehu vodní plochy,
(odvodnění suroviny) a odtud pak dopravena kolovým nakladačem, případně nákladním
automobilem, k drcení a třídění.
Postup těžby
Těžba bude zahájena na jihu zájmového území a po dotěžení této části bude pokračovat
v severní části, kde vznikne druhá – menší – vodní plocha. Těžba bude realizovaná
v etážích. Minimální vzdálenost předpolí (místo, kde bude již provedena skrývka nadložních
zemin) od hranice těžby bude 20 metrů tak, aby nebyl omezen provoz při těžbě a nakládce.
Celková výška těžebního řezu včetně skývky ornice a ostatní skrývky (generální svah)
nepřesáhne 11 m. Zemině je možné přiřadit efektivní hodnotu úhlu vnitřního tření 34 37°.(ČSN 73 1001). Při stupni bezpečnosti 1,5 a předpokládaného úhlu vnitřního tření 35° je
hodnota úhlu generálního svahu 25° (1 : 2,15).
První skrývkový řez bude mít sklon 1:1 rovněž jako druhý skrývkový řez ostatní skrývky.
Výška etáže ostatní skrývka a etáže ornice a podorničí bude 0,5 metru. Odstup skrývky
ornice a podorničí od skrývky ostatní je 1,5 metru. Odstup skrývkového řezu ostatní skrývky
od první etáže je 4 metry. První a druhá těžební etáž jsou vysoké 4 metry. Rozdělení těžební
stěny na dvě etáže vychází z technických parametrů kolového nakladače vzhledem
k technologickému postupu těžby kolovým nakladačem. Těžba musí být podmíněna
bezpečností a technologickým postupem těžby. Odstup mezi první a druhou etáží je 1,5
metru (jedná se o bezpečnostní odstup). Sklon těžebních etáží nad vodní hladinou je 1:1 a
pod vodní hladinou 1:2. Hloubka vodní plochy by měla být zhruba stejná jako třetí těžební
etáž pod vodní hladinou a to 2 metry. Vzdálenost 5 metrů se musí ponechat jako odstup
mezi etáží těženou z vody a nad vodní hladinou při ukončení těžby. Bezpečná vzdálenost
odstupu je však 20 metrů a to tak aby byla umožněna těžba doprava a úprava suroviny.
Celková plocha těžebních jam je následující:
•

severní jáma plocha = 19 565 m2

•

jižní jáma plocha = 58 203 m2

Celkově se těžba bude provádět na ploše o výměre 77 795 m2 = 7,7795 ha.
Pro těžbu budou využity tyto strojní mechanizmy :
•
•
•
•
•
•

2x kolový nakladač (expedice, těžba)
1x nákladní automobil (těžba)
pásové rypadlo s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem, nebo pásové rypadlo
střední třídy (těžba)
mobilní třídící linka (s tříděním na tři frakce)
mobilní drtič (kuželový)
pásové dopravníky

Pro skrývkové, sanační a rekultivační práce budou využity tyto strojní mechanizmy :
•
•
•
•

kolový nakladač (skrývka)
buldozer velikosti 6 až 9 (skrývka, deponie, sanace)
3x nákladní automobil (skrývka, sanace)
pásové rypadlo s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem, nebo pásové rýpadlo
střední třídy (skrývka ostatní skrývky)

Přesné typy mechanizace budou uvedeny v provozní dokumentaci, která bude součástí
plánu využití ložiska.
Způsob dopravy v těžebně bude podrobně řešen v dopravním řádu, který je součástí
provozní dokumentace.

GET s. r. o.
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Úpravou bude surovina zpracována a rozdělena do těchto frakcí :
•
•

0 – 4 mm
4 – 32 mm

Postup třídění a drcení je následující :
1.
2.
3.
4.

oddělení podsítného na sítě 4 mm
oddělení valounů nad 32 mm
podrcení valounů nad 32 mm
vytvoření směsné deponie kameniva 4 – 32 mm

Jednotlivé výrobky budou deponovány na pozemních skládkách poblíž mobilní
úpravárenské linky a požadovaný výrobek nakládán kolovými nakladači na expedující
automobily. Při malém odběru a možném nahromadění výrobku v prostoru těžby se mohou
vytvořit skládky výrobků na parcele PK 70 poblíž sociálního zázemí a příjezdové cesty, kde
by probíhala nakládka hotových výrobků. Doprava zpracované suroviny na tuto plochu bude
realizována nákladními automobily.
Po ukončení těžební činnosti vzniknou dvě vodní nádrže severovýchodně od zástavby
obce Spomyšl, které budou dle územního plánu obce Spomyšl sloužit k rekreačnímu využití.
Úprava jižní nádrže bude zahájena nejpozději v termínu zahájení těžby v severní části,
severní vodní plocha pak bude upravena až po ukončení těžby. Celkově doba sanačních a
rekultivačních prací nepřesáhne 3 roky od ukončení těžby – týká se zejm. severní plochy.
Podrobněji je rekultivace popsána v rámci této dokumentace v kapitole D.4 Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Navržený postup
vychází z „Plánu sanace a rekultivace území po ukončení činnosti prováděné hornickým
způsobem v lokalitě Spomyšl“ (ZEMANCOVÁ, 2005). (viz příloha č. 4).
Počet pracovních sil, směnnost
Těžba a úprava suroviny bude sezónní (mimo zimní měsíce) tj. cca 300 dní v roce, prodej
výrobků celoroční. Těžebna bude provozována 6 dní v týdnu (Po – So).
Práce budou probíhat ve dvousměnném provozu se 4 pracovníky v jedné směně.

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení: po povolení ČPHZ báňským úřadem - 2007
Ukončení: cca za 5 let po zahájení těžby, tj. 2012 a následně 3 roky rekultivace, tj. 2015

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ021)

Obec:

Spomyšl (Kód obce: 15284 6, IČZÚJ: 535192)

9. ZAŘAZENÍ
Č.100/2001

ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ PŘÍLOHY Č.

1

K ZÁKONU

Kategorie II., bod 2.5 - Těžba nerostných surovin 10 000 - 1 000 000 t/rok, sloupec B.

GET s. r. o.
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II. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Plochy záměru jsou tvořeny zemědělsky obhospodařovanými pozemky (ZPF).
Středočeský kraj patří mezi oblasti s nadprůměrným zastoupením zemědělské půdy.
Podle statistiky (CUZK 2004) průměrné zastoupení zemědělské pudy v České republice činí
54,2% celkové rozlohy, v případě Středočeského kraje je to 60,7%, v případě Mělnicka
65,9%.
Obrázek č. 6: Struktura využití pozemků ve Středočeském kraji

Struktura půdního fondu Mělnického okresu je uvedena v následující tabulce v porovnání
s dalšími okresy Středočeského kraje.

GET s. r. o.

Celková výměra

Ostatní plochy
celková výměra

0
16
28
0
18

3087
1816
1603
1900
1837

551 18179
487 6588
1238 1441
2803 2776
1761 6275

94799
34997
48303
59914
60513

41866
23605
12008
14902
21528

3384
862
673
1522
1667

2146 10153
1298 5428
1876 6287
1982 6302
1780 6198

152348
66190
69147
84622
91686

41854
58053

316
0

258
0

1579
2118

982
1194

1956
5001

46945
66366

13873
28245

1489
1418

1662
2107

7271
7643

71240
105779

56370
34392

0
0

2
10

1685
3573

788
447

2386
2432

61231
40854

15077
9615

2137
760

1904
1627

1754
5544

87603
58400

28284

0

0

3158

724

2522

34688

16079

1183

1343

5321

58614

50382

0

0

2530

267 17635

70814

72174

4290

1796 13717

162791

Vinice

Zastavěné
plochy

Lesní půda

0
0
438
0
27

Vodní plochy

Zemědělská
půda

Travní porosty

Ovocné sady

72982
26090
43555
52435
50595

Chmelnice

Zahrady

Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná
Hora
Mělník
Mladá
Boleslav
Nymburk
Praha –
východ
Praha –
západ
Příbram

Orná půda

Okres

Tabulka č. 2: Struktura půdního fondu Středočeského kraje (CUZK 2004)
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Zemědělská
půda

Travní porosty

2672
3453

Ovocné sady

Chmelnice

41088
556080

Zahrady

Orná půda

Rakovník
Kraj

Vinice

Okres

Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

0 1212
356 3444 48772 35934 1278 1308 5738
93030
332 26098 11598 70635 668196 304906 20663 20829 86856 1101450

Skrývka ornice bude provedena na celé jižní ploše kromě území v ochranných pásmech
silnice a plynovodu a nejjižnější části parcely č. 70 (za ochranným pásmem plynovodu).
Ornice z jižní části bude uložena na deponiích, jejichž přesné umístění bude vyplývat
z rozhodnutí o odnětí pozemků ze ZPF.
Na severní ploše bude sejmutí ornice provedeno po vybudování sjezdu z místní
komunikace v jižní části parcely č. 133. Ornice bude deponována v prostoru ochranného
pásma komunikace III. třídy.
V následující tabulce je uveden výčet pozemků, které budou dotčeny těžbou v zájmovém
území.
Tabulka č. 3: Přehled pozemků dotčených těžbou v zájmovém území
Parcela
KN 133

Druh pozemku
orná půda

PK 70

orná půda

2
Výměra (m )
36 013 *
9 957 *
105 891 *

kód BPEJ
10100
10100
10501

Pozn.:
údaje uvedené kurzívou jsou získány změřením v programu Microstation
* část pozemku
Tabulka č. 4: Výpočet množství celkových skrývek v lokalitě Spomyšl, I. a II. těžební jáma
SKRÝVKA
ORNICE
OSTATNÍ
mocnost kubatura mocnost kubatura
m
m3
m
m3
1
severní
2
jižní
CELKEM

GET s. r. o.

0,5

9 202

0,5

9 717

0,5

28 018

0,5

28 980

37 220

38 697
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Obrázek č. 7: Zájmové území s vyznačením pozemků dotčených těžbou

Účelová komunikace zajišťující dopravní napojení areálu těžebny bude vedena přes
pozemek PK 330.

GET s. r. o.
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Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Půdy jsou podle kódu BPEJ (bonitované půdně - ekologické jednotky) řazeny do pěti
stupňů ochrany zemědělské půdy (Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze
dne 1.10.1996 č.j. OOLP 1067/96).
Tabulka č. 5: Výčet BPEJ v území s uvedenou třídou ochrany a výměrou v m2
kód BPEJ
10100
10501

třída ochrany
I.
III.

výměra v m2
45 970
105 891

%
30
70

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v zájmovém území je nejvíce zastoupena III. třída
ochrany ZPF (cca 70%).
Dle výše uvedeného metodického pokynu: „jsou do III. třídy ochrany sloučeny půdy
v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné pro eventuální výstavbu.“
Do nejvyšší I. třídy ochrany, v tomto případě činící 30% výměry zájmového území (cca
4,5 ha), jsou dle výše uvedeného metodického pokynu zařazeny: „bonitně nejcennější půdy
v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně
sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu.“
Tabulka č. 6: Procentické zastoupení tříd ochrany ZPF z rozlohy ZPF ČR
třída I

třída II

třída III

třída IV

třída V

21,87

19,40

20,56

18,02

20,15

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude podána v dostatečném časovém
předstihu před započetím těžby.
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Záměr je lokalizován pouze na pozemcích zemědělského půdního fondu. Realizací
záměru nedojde k odnětí žádných pozemků určených k plnění funkcí lesa.

2. VODA
Pitná voda
Pitná voda bude dovážena do areálu balená. Při plánovaných max. 4 zaměstnancích
v jedné směně a dvousměnném provozu bude její množství činit cca 24 l denně (3 l/os/den).
Koupelová voda
Hygienické zázemí pro zaměstnance bude umístěno v mobilní sanitární buňce
s kombinovaným využitím jako šatna pro zaměstnance. Zdrojem koupelové vody bude
nadzemní nádrž o dostatečném objemu, která bude pravidelně doplňována.
V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody
pro provozy s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností
sprchování teplou vodou 30 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít pro
odhad spotřeby koupelové vody – 240 m3 vody ročně pro 4 pracovníky v jedné směně a
dvousměnném provozu.

GET s. r. o.
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Technologická voda
V rámci realizace záměru bude technologická voda využívána v technologii
odprašovacího zařízení. Konkrétní množství využívané technologické vody není možné
v současné době specifikovat; množství vody bude záviset na konkrétním typu použitého
technologického zařízení, stavu suroviny a klimatických podmínkách. Voda bude do prostoru
těžebny dovážena v cisternách.

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Těžená surovina
Ve štěrkopísku převažuje hrubé kamenivo (cca 70 %) použitelné pro výrobu betonových
směsí. Část tohoto materiálu (valouny o průměru větším než 32 mm) bude nutné pro
betonářské účely upravit drcením. Menší podíl (cca 30 %) představuje drobné kamenivo
(zrnitostní frakce 0,06-4 mm), které je bez další úpravy využitelné jako maltařská surovina.
Tabulka č. 7: Výpočet množství celkových objemu vytěžitelné suroviny na lokalitě Spomyšl, I a II těžební
jáma
I. etáž

1
severní
2
jižní
CELKEM

II. etáž

III.etáž

mocnost
m

kubatura
m3

mocnost
m

kubatura
m3

mocnost
m

kubatura
m3

4

61 460

4

51 542

2

18 491

4

200 828

4

181 100

2

75 257

262 288

232 642

93 748

Pohonné hmoty a mazadla
Celková spotřeba nafty vychází ze spotřeby jednotlivých strojů:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Drtička – 10 l na motohodinu
Kolový nakladač – 25 l na motohodinu
Nákladní automobil TATRA – 10 l na 100 km
Pásové rypadlo stř. třídy – 16 – 18 l na motohodinu
Třídička TURBO EXTEC – 5 l na motohodinu
Buldozer – 18 l na motohodinu

Předpokladem je, že roční spotřeba nafty nepřekročí 160 000 l a roční spotřeba mazadel
3000 l.
Elektrická energie
Elektrická energie bude využita pro osvětlení areálu štěrkopískovny a vytápění, osvětlení
mobilních buněk a ohřev vody v elektrickém boileru v sanitární buňce.
Těžebna bude napojena na síť elektrické energie způsobem stanoveným na základě
dohody s regionálním distributorem elektrické energie.
V případě osvětlení, vytápění a ohřevu vody nepřesáhne uvažovaný instalovaný příkon
20 kW.

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Expedice výrobků bude provozována max. 300 dní v roce, pouze v denní době ve dvou
směnách do cca 20.00 hod.

GET s. r. o.
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Vytěžený materiál bude po úpravě používán jako surovina pro betonářské účely,
případně pro jiné aplikace ve stavebnictví.
Doprava nebude vedena přes obec Spomyšl.
Z těžebny bude vybudováno přímé napojení účelovou komunikací na silnici I/16 na
východním okraji obce Spomyšl. Veškerá expediční doprava bude směřovat po silnici I/16
směrem Mělník, s tím, že dále se mohou dopravní směry dělit.
V následující tabulce je shrnut výpočet průměrné hodinové intenzity nákladních
automobilů obsluhujících lokalitu Spomyšl.
Tabulka č. 8: Intenzita vyvolané nákladní dopravy pro obsluhu lokality Spomyšl.
Druh dopravy
Nákladní auta

Expedice
kameniva
za rok
200 000 t

Průměrná
tonáž
20 t

Počet aut za den
(300 dní v roce)
34

Průměrný
počet aut za
1h
2,125

Průměrný
počet jízd za
1h
4,25

Obrázek č. 8: Grafické znázornění směru expedice štěrkopísku (modrá šipka). Napojení na veřejnou
komunikaci bude provedeno na stávající úsek silnice I/16 před odbočením nového obchvatu obce
Spomyšl (trasa přibližně vyznačena zeleně).

Dopravně – inženýrské údaje týkající se komunikace I/16 pocházejí z celostátního sčítání
dopravy v roce 2000 (ŘSD).
V systematice třídění se jedná o údaje z následující tabulky:
Tabulka č. 9: Přehled sčítacích úseků silnice I/16
SIL

ÚSEK

ZAČÁTEK ÚSEKU

16

1-1460

vyústění z 608

Spomyšl, zaústění 24628

16

1-1470

Spomyšl, zaústění 24628

zaústění 246

GET s. r. o.

KONEC ÚSEKU
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Obrázek č. 9: Znázornění sledovaných dopravních úseků s uzlovými body

Tabulka č. 10: Intenzity dopravy podle druhu vozidel: Výsledky sčítání dopravy ŘSD 2000 - celoroční
průměr za 24 hodin v počtech vozidel
SIL

ÚSEK

16
16

N1

N2

PN2

N3

PN3

NS

A

PA

TR

PTR

T

O

M

S

TNV

1-1460 947 193

73

637 108

427

51

0

15

9

2460 6914 42

9416 1693

1-1470 922 241

82

809 137

482

62

0

24

13

2772 4418 41

7231 2026

Legenda k tabulce č. 10:
SIL -Číslo silnice
ÚSEK -Číslo sčítacího úseku
N1 -Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t)
N2 -Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t)
PN2 -Přívěsy středních nákladních
N3 -Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t)
PN3 -Přívěsy těžkých nákladních
NS -Návěsové soupravy
A
-Autobusy
PA -Přívěsy autobusů
TR -Traktory
PTR -Přívěsy traktorů
T
-Těžká motorová vozidla a přívěsy
O
-Osobní a dodávkové automobily
M -Jednostopá motorová vozidla
S
-Součet všech motorových vozidel a přívěsů
TNV -Těžká nákladní vozidla (0,1.N1+0,9.N2+PN2+N3+PN3+1,3NS+A+PA)

Celostátní sčítání dopravy provádí ŘSD v pětiletých intervalech. Pro odhad provozu
v roce 2006 jsou údaje ŘSD vynásobené koeficientem předpokládaného vývoje dopravních
výkonů dle hmotnostních kategorií vycházející z dlouhodobého výzkumu ŘSD (výhledové
koeficienty pro období 1995 – 2030 pro dálnice a rychlostní komunikace, I., II. a III. třídy
silnic).
Údaje z tabulky č. 10, které udávají celoroční průměrnou 24-hodinovou intenzitu, byly
přepočteny standardní metodikou na průměrné denní hodinové intenzity skutečných
projíždějících vozidel (tabulka č. 11).
Tabulka č. 11: Průměrná denní hodinová intenzita projíždějících vozidel na silnici I/16 dle sčítání dopravy
ŘSD upravená pro rok 2006.
Komunikace

úsek

16

1-1460

celkem
622

nákladní
159

osobní
463

16

1-1470

472

176

296

GET s. r. o.

Intenzita dopravy - hodinová denní
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K napojení na existující síť veřejných komunikací bude vybudována účelová komunikace
od těžebny k silnici I/16 (viz obr. č. 2).
V současné době probíhá výstavba přeložky silnice I/16 – obchvat obcí Mlčechvosty a
Spomyšl. Tento obchvat bude dobudován v letních měsících letošního roku. Napojení
účelové komunikace bude realizováno na stávající úsek silnice I/16 do prostoru mezi obcí
Spomyšl a nově vybudovaným napojením obchvatu na tento stávající úsek silnice (viz obr. č.
2).
Jak již bylo výše uvedeno na přenosovou síť elektrické energie bude těžebna napojena
způsobem stanoveným na základě dohody s regionálním distributorem elektrické energie.

III. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Jako příloha č. 2 této dokumentace je zařazena rozptylová studie (ŠINÁGL, 2005), ze
které jsou převzaty údaje o emisích látek znečišťujících ovzduší.
Předmětem rozptylové studie je posouzení vlivu záměru na okolí na základě určení
možných vstupů škodlivin do ovzduší a zhodnocení míry možného znečištění ovzduší v okolí
ve vztahu ke stávající úrovni znečištění ovzduší (pozadí) v dané oblasti. Rozptylová studie
pro tento účel hodnotí přírůstky imisních koncentrací v důsledku realizace záměru, které
porovnává s přípustnými limity a stávající imisní situací v lokalitě.
Imisní charakteristika území
Oblast je ovlivňována místními průmyslovými a lokálními zdroji, včetně mobilních zdrojů
a také přenosem emisí z tepelných zdrojů umístěných v Severočeské hnědouhelné pánvi.
V blízkém okolí se nacházejí významné zdroje, především Elektrárna Mělník, Kaučuk
Kralupy, Spolana Neratovice. Vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám v lokalitě nejde o
kritickou imisní situaci, vlastní obec Spomyšl neprodukuje významné množství emisí.
Přímo v posuzované lokalitě není umístěna žádná měřící stanice. Z tohoto důvodu byla
využita data z grafické ročenky ČHMÚ a údaje z nejbližších měřících stanic v okolí (např. ZÚ
Mělník č 465 a oblastní stanice a.s. ČEZ č.763 Mělník Pšovka a č.789 Horní Počáply, které
pracují v oblastním měřítku do 50 až 100 km). V oblasti nejsou sledovány imisní koncentrace
CO, B(a)P a benzenu. Z údajů zjištěných vyhodnocením dostupných dat je možné stanovit
následující odhad imisního pozadí v dané lokalitě pro vybrané látky znečišťující ovzduší:
Tabulka č. 12: Odhad imisního pozadí v zájmové oblasti a jeho další charakteristiky
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid siřičitý
Prašný aerosol (frakce PM10)

Vyjádřená jako
NO2
SO2
PM10

Roční aritmetický průměr koncentrací
< 25 µg/m3
< 10 µg/m3
< 30 µg/m3

Vývoj imisních parametrů sledovaných látek je z hlediska ročních průměrů příznivý,
taktéž imisní limit pro krátkodobé koncentrace znečišťujících látek není překračován. Na
základě zjištěných údajů lze konstatovat, že sledované území se nachází v přijatelné imisní
situaci pro všechny znečišťující látky, které jsou na daném území sledovány. Koncentrace
suspendovaných částic frakce PM10 jsou v zájmovém území v průběhu jednotlivých
uplynulých let velmi proměnlivé a kolísají v širokém rozmezí hodnot. Vzhledem k tomu, že
v dané lokalitě není umístěna měřící stanice, bylo nutné zvážit celkový průběh těchto
koncentrací (měsíčních, čtvrtletních i ročních) na území Středočeského kraje a byl proveden
jejich odhad. Z celkového vývoje koncentrací PM10 je patrný pokles těchto koncentrací. Na
stanici ZÚ Mělník v roce 2004 nedošlo k překračování koncentrací těchto látek. V okrese
GET s. r. o.
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Mělník nejsou sledovány koncentrace CO, B(a)P a benzenu; z celkového vývoje na území
ČR lze v dané lokalitě předpokládat jejich příznivý vývoj.
Vzhledem k předpokládanému složení emisí z těžby na lokalitě Spomyšl jsou
nejvýznamnější znečišťující látkou pro danou oblast oxidy dusíku (oxid dusičitý) a prach.
Celkové imise oxidů dusíku není nutné v lokalitě hodnotit, protože nejde o oblast, kde platí
imisní limit pro NOx zaměřený na ochranu ekosystémů a vegetace, je třeba hodnotit jen
koncentrace oxidů dusičitého vzhledem k ochraně zdraví obyvatel.
Zdroje emisí
Fáze přípravy
Zdroji emisí ve fázi přípravy jsou zemní práce, deponie a emise výfukových plynů
mechanismů využívaných při skrývce. Na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti bude mít vliv
prašnost při skrývkách, která bude působit krátkodobě a bude mít srovnatelný charakter
s běžným zemědělským obhospodařováním půdy. Skrývkové práce budou probíhat vždy jen
na vymezené ploše.
Bodové zdroje
V přípravné fázi nebudou působit bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje
Ve fázi přípravy ani během skrývky nebudou působit liniové zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje
Ve fázi přípravy bude plošným zdrojem znečišťování ovzduší prostor skrývky s pohybem
mechanismů, dále prostor ukládání skryté zeminy a odkryté plochy. Množství emisí tuhých
znečišťujících látek z odkryté plochy v průběhu přípravné fáze nelze přesně odhadnout tak,
aby je bylo možné zahrnout do výpočtů.
Fáze těžby
Zdroji emisí při těžbě jsou emise výfukových plynů těžebních a dopravních mechanismů.
Těžba bude zdrojem prachu, doprava vyvolaná přepravou suroviny bude zdrojem zejména
oxidů dusíku, TZL a těkavých organických látek. Složení prachu při skrývkových pracích a při
manipulaci se surovinou bude odpovídat přirozenému okolnímu prostředí. Emise prachu
vznikají nepravidelně a jejich intenzita je závislá na vlhkosti vzduchu a na síle větru. Větší
prachové částice s větší pádovou rychlostí budou podléhat rychlé gravitační sedimentaci a
za obvyklých meteorologických situací se budou vyskytovat pouze v prostoru či
bezprostřední blízkosti těžby.
Odprašování drtičky bude zajišťováno mlžením technologií firmy Pro ENVI s.r.o. Zvolená
technologie odprašování mokrou cestou pomocí rozprašovacích trysek umožňuje celoroční
využití (až do - 20°C) a její účinnost je velmi vysoká.
Není pravděpodobné, že vlivem těžby a automobilové dopravy budou vznikat pachové
látky v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném
znění nepatří těžba, úprava zpracování kameniva k typům provozů, které by vyžadovaly
měření či posouzení pachových vlivů.
Ve výpočtech emisí a imisní situace byly z důvodů tzv. „kritického scénáře“, tj. nejhorších
možných, avšak dostatečně reálných podmínek, uvažovány maximální hodnoty
přepravovaného množství vytěžené suroviny v návaznosti na maximální těžební kapacitu.

GET s. r. o.
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Bodové zdroje
Ve fázi provozu (těžby) nebudou působit bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Odprašování drtičky bude zajištěno mlžením, mokrou cestou pomocí rozprašovacích trysek s
velmi vysokou účinností.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem emisí je především vlastní plocha ložiska tam, kde bude probíhat těžba,
prostor třídění a drcení suroviny a dále prostor nakládky. Mezi tyto zdroje znečištění patří
vedle strojních mechanismů i deponie suroviny a uložené skrývky. Emise tuhých
znečišťujících látek z těchto ploch lze očekávat pouze za déletrvajícího suchého období.
Prašnost z plošného zdroje je závislá na povětrnostních podmínkách. Vzhledem k okolnímu
terénu a místním podmínkám, vzdálenosti od okolní zástavby a s přihlédnutím ke směru a
rychlosti převládajících větrů se celkové působení prašnosti na okolní prostředí ve vztahu k
obyvatelstvu nejeví jako významné.
Liniové zdroje - doprava
Dalším zdrojem znečišťování bude automobilová doprava na daných úsecích komunikací
v dotčené oblasti související s provozem pískovny. Emise z dopravy budou vznikat z provozu
na přepravních trasách expedice suroviny. U všech vozidel je uvažován příjezd a odjezd.
Tabulka č. 13: Popis a označení jednotlivých liniových zdrojů
Ozn. zdroje
L1
L2

Popis zdroje
Úsek I/16 v zájmové oblasti od účelové komunikace směr Mělník
Účelová komunikace v areálu pískovny napojená na I/16

Vzhledem k provozu těžebny je doprava v zájmové oblasti na komunikaci I/16 navýšena
v pracovní dny o průjezd 68 těžkých nákladních vozidel a 6 osobních vozidel (předpokládaná
doprava pracovníků těžebny).
Tabulka
č.
14:
Přehled
dopravy
v zájmové
(liniové zdroje L1 – L2 jsou popsány v tabulce č.13)

oblasti

vyvolané

expedicí

suroviny

Intenzita vyvolané dopravy v zájmové oblasti za 16 hod.
Označení
zdroje

Doprava

celkem

OS

LN

TN

L1

Vyvolaná

74

6

0

68

L2

Vyvolaná

74

6

0

68

kde:
OS – počet osobních vozidel
LN – počet lehkých nákladních vozidel
TN – počet těžkých nákladních
Vyvolaná doprava – přírůstek dopravy vyvolaný provozem pískovny - plánovaný provoz

Z údajů uvedených v tabulce č. 14 je patrné, že zvýšení intenzity dopravy v zájmové
oblasti z provozu pískovny je velmi malé.
Souhrnný přehled zdrojů emitované látky
Tabulka č. 15: Přehled identifikovaných zdrojů znečištění ovzduší
Číslo
zdroje
1
2
5

Název zdroje
Úsek I/16 v zájmové oblasti od účelové komunikace směr Mělník
Účelová komunikace v areálu pískovny napojená na I/16
Prostor těžby a nakládky

GET s. r. o.

Označení
zdroje

Typ

L1
L2
P

liniový
liniový
plošný
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Obrázek č. 10: Umístění identifikovaných zdrojů znečištění ovzduší

P - plošný zdroj (plochy těžby)
L1 - úsek I/16 v zájmové oblasti od účelové komunikace směr Mělník
L2 - účelová komunikace v areálu pískovny napojená na I/16

Emitované látky
Emitované látky z plošných zdrojů
Během těžby bude docházet k emisím oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, oxidu
uhelnatého a benzenu. Emise z plošných zdrojů byly stanoveny na základě údajů o spotřebě
pohonných hmot jednotlivých typů strojů, popisu daného plošného zdroje a pracovní doby.
Pro prostor nakládky jsou započítány i starty vozidel a volnoběžný chod motoru nákladních
vozidel (1 minuta volnoběhu je uvažováno jako ujetí 1 km). K uvedeným emisím ze
skrývky bude docházet pouze 15 dnů v roce.
Stanovené množství znečišťujících látek pro jednotlivé plošné zdroje uvádí následující
tabulky:
Tabulka č. 16: Emise škodlivin z prostoru těžby a nakládky
Emise z prostoru těžby a nakládky
škodlivina
NOx

M [g.s-1]
0,255556

PM10

0,053667

Tabulka č. 17: Emise škodlivin ze skrývky
Emise ze skrývky
škodlivina
NOx

M [g.s-1]
0,25000

PM10

0,05250

GET s. r. o.
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Emitované látky z liniových zdrojů
Vlivem vyvolané dopravy z provozu pískovny bude docházet k emisím oxidů dusíku
(NOx), tuhých znečišťujících látek, oxidu uhelnatého, benzenu a v menší míře oxidu
siřičitého. Pro výpočet byly použity údaje z uvedené stanovené intenzity dopravy (celoroční
expedici suroviny, dvousměnný provoz).
Tabulka č. 18: Emise jednotlivých liniových zdrojů
Označení
zdroje

Nox
[g.s-1]

PM10
[g.s-1]

L1

0,00286

0,00034

L2

0,00111

0,00013

Emitované látky z jednotlivých zdrojů za kalendářní rok
Tabulka č. 19: Roční emise jednotlivých zdrojů
Nox

PM10

Označení
zdroje

[kg.rok ]

[kg.rok-1]

L1
L2
P

49,453
19,209
4011,000

5,953
2,280
842,310

-1

Emise byly stanoveny pro maximální uvažované hodnoty provozu, tj 16 hodin denně a
maximální spotřebu paliva uvedené techniky.
Výsledky rozptylové studie
Referenční body
Vlivem těžby na lokalitě Spomyšl bude zájmová oblast zatížena:
-

plošným zdrojem znečištění ovzduší, který vytváří celý prostor těžby a úpravy
suroviny

-

liniovými zdroji znečištění ovzduší, které představují komunikace a úseky
komunikací v zájmové oblasti s vynucenou intenzitou dopravy - vznos
znečišťujících látek od automobilového provozu je uvažován do 2 metrů.

Koncentrace vybraných znečišťujících látek byly zjišťovány v síti 100 referenčních bodů
pro zjištění základního přehledu o úrovni zatížení lokality. Kromě toho bylo v dané lokalitě
zvoleno 5 RB podle charakteru osídlení zájmové oblasti a s ohledem na převažující směry
větrů a výškové rozdíly krajiny tak, aby bylo možno postihnout předpokládané nejvíce
exponované oblasti. Tyto body byly vybrány k vlastnímu hodnocení vlivů záměru, neboť
zohledňují působení zdrojů a umístění obytné zástavby vůči těžebnímu prostoru, a dále jde o
body ležící v nejbližším okolí záměru s předpokládaným častým výskytem osob. Na obrázku
č. 11 jsou zobrazeny tyto vybrané referenční body uvedené v tabulce č. 20.

GET s. r. o.
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Obrázek č. 11: Vybrané referenční body

Tabulka č. 20: Referenční body

Ozn.

Popis RB

výška nad
terénem v m

RB1
RB2

severní okraj obce Spomyšl
východní okraj obce Spomyšl

1,5
1,5

RB3
RB4
RB5

žel. stanice Vrańany
napojení účelové komunikace na I/16
I/16 - železniční nadjezd

1,5
1,5
1,5

Pro vstupní data použitá k výpočtům imisí ve zvolených RB byl zvolen tzv. „kritický
scénář“ zahrnující maximální hodnoty možných emisí odcházejících z posuzovaných zdrojů,
např.stav, kdy budou v provozu všechny uvedené stroje a mechanismy zároveň, maximální
expedice apod.
Výsledky
V rámci rozptylové studie nejsou uvažovány místní bodové zdroje (např. provozovny
v okolí nebo lokální vytápění), jejichž vliv je již zachycen v celkové imisní bilanci. Ze stejných
důvodů nejsou též uvažovány drobné místní komunikace. Ve výpočtu imisní zátěže je
uvažována vlastní těžba a vliv dopravy v dotčené oblasti pocházejícím z plánované těžby.
V rozptylové studii jsou hodnoceny především oxid dusičitý a suspendované částice. Pro
vybrané referenční body jsou v tabulce uvedeny souhrnné příspěvky od všech uvažovaných
zdrojů. Uvedený přírůstek znečištění ovzduší odpovídá plánovanému rozsahu těžby a
plánované expedici.
Tabulka č. 21: Koncentrace znečišťujících látek v µg/m3 ve vybraných referenčních bodech v době
těžební činnosti v lokalitě Spomyšl
Označení RB
RB1

GET s. r. o.

Koncentrace v µg.m-3
IHk NO2

IHr NO2

IHk24 PM10

IHr PM10

1,780

0,061

2,717

0,104
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Koncentrace v µg.m-3
IHk NO2

IHr NO2

IHk24 PM10

IHr PM10

RB2

1,544

0,032

2,168

0,049

RB3

1,432

0,025

1,866

0,036

RB4

1,771

0,051

2,576

0,081

RB5

1,574

0,041

2,255

0,063

2. ODPADNÍ VODY
Odpadní vody z technologie
Záměr nebude zdrojem technologické odpadní vody. Voda, která je využívaná v rámci
technologie mlžení zůstává v surovině.
Odpadní vody z hygienického zařízení
Odpadní vody ze sanitární buňky budou svedeny do bezodtoké jímky o dostatečném
objemu, která bude pravidelně vyvážena oprávněnou firmou. Množství těchto vod bude
odpovídat spotřebě na jednoho zaměstnance, teoreticky bude činit cca 240 m3 ročně.
Dešťové vody
Dešťové vody se budou v areálu těžebny volně zasakovat. V případě srážkových vod
vnikajících do roztěženého prostoru se dle § 40 horního zákona jedná o důlní vody. Důlní
vody nebudou čerpány, po odkrytí hladiny podzemní vody bude těžba probíhat tzv. mokrou
cestou (z vody).

3. ODPADY
Odpady vznikající při těžbě
Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v
odvalech, výsypkách a odkalištích – v tomto případě skrývkové zeminy - se nevztahuje
zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Se zeminami
bude nakládáno v souladu s právními předpisy na ochranu ZPF.
Odpady vznikající v provozu
V souvislosti s údržbou strojového a jiného zařízení a nezbytnou administrativní činností
mohou být běžně produkovány následující odpady:
Tabulka č. 22: Odpady, které mohou vznikat v těžebně a při souvisejících činnostech
Kód druhu odpadu
dle Katalogu odpadů
08 01 05
13 02 03
13 02 05
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
16 01 07

GET s. r. o.

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Vytvrzená barva nebo lak
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje
Nechlorované min. motorové, převodové a mazací oleje
Plastový obal
Kovový obal
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné (N).
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Olejové filtry

Kategorie
odpadu
N
N
N
O
O
N
N
N
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Kód druhu odpadu
dle Katalogu odpadů
16 01 17
17 05 01
20 01 21
20 01 39
20 03 01
20 03 04

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Železné kovy
Zemina nebo kameny
Zářivky
Plasty
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Kategorie
odpadu
O
O
N
O
O
O

Odpady budou tříděny a shromažďovány odděleně a bude s nimi nakládáno v souladu
s platnými právními předpisy.
Do vytěžených prostor nebudou ukládány žádné odpady ani zeminy z jiných lokalit.
K tvarování vodních ploch budou použity výhradně zeminy pocházející z této lokality.

4. OSTATNÍ
Hluk
Východiska
V rámci vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí byla zpracována akustická studie
(BUBÁK, 2005, 2006), která je přílohou č. 1 této dokumentace.
Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v „Nařízení vlády
č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ ve znění Nařízení
vlády č. 88/2004 Sb.
Z hlediska hodnocení předpokládaných vlivů hluku z dopravy je záměr řešen ve dvou
variantách:
1. Varianta NULOVÁ (0) - referenční
Hodnotí současné dopravní zatížení komunikací dotčených realizací navrženého záměru,
ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb a ostatnímu chráněnému venkovnímu
prostoru.
Varianta uvažuje současné dopravní zatížení na základě výsledků sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2000, které je upraveno pro aktuální hodnoty, tj. pro uvažovaný
rok zahájení záměru 2006.
2. Varianta PROJEKTOVÁ (P)
Varianta hodnotí současné dopravní zatížení navýšené o nákladní automobily související
s realizací záměru, tzn. expedicí štěrkopísku.
Varianta uvažuje s trasou transportu produktů těžby po nově vybudované účelové
komunikaci přímo k silnici I/16. V současné době je na této silnici budován obchvat obce
Spomyšl, který bude dle projektové dokumentace zprovozněn v roce 2006.
Využití nulové varianty má smysl pouze u hodnocení hluku z dopravy. U hodnocení hluku
z provozní technologie není tato varianta zohledněna, vzhledem k tomu, že zde není další
stávající průmyslový zdroj hluku, který by bylo nutné a účelné odlišit. U hodnocení hluku
z provozu těžebny jsou proto uvažovány dvě výpočtové varianty:
P-S (v době skrývkových prací)
P-T (v době těžby štěrkopísku)
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Hluk z dopravy
V hlukové studii jsou hodnoceny vlivy hluku z provozu expediční dopravy pro okolí
průjezdových tras vedených po veřejných silnicích (I/16).
Doprava obsluhující provoz těžebny se na těchto komunikacích stává součástí běžné
dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného
zdraví) a dalšími předpisy, je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle
vlastnických vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo
zodpovědný pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po
jeho komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.).
Pro možnost objektivního zhodnocení nárůstu ekvivalentních hladin hluku z dopravy,
vyvolaných realizací záměru, vzhledem k chráněným venkovním prostorům, byl proveden
pro komunikaci I/16 výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy.
Hodnocení je provedeno formou srovnání varianty 0 (nulové) a varianty P (projektové).
Pro jednotlivé varianty byla stanovena intenzita dopravy následujícím způsobem:
Varianta 0 – stav bez realizace záměru.
Byla stanovena intenzita dopravy na komunikaci I/16 pro rok 2006 (s použitím koeficientů
nárůstu dopravy dle analýz ŘSD).
Varianta P – realizace záměru
Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy
předpokládané dopravní intenzity pro rok 2006. K těmto intenzitám byl přičten nárůst počtu
vozidel zapříčiněný provozem lokality po zahájení expedice štěrkopísku.
Tabulka č. 23: Průměrná denní hodinová intenzita projíždějících vozidel na silnici I/16 dle sčítání dopravy
ŘSD upravená pro rok 2006

Komunikace

úsek

16
16

1-1460
1-1470

Intenzita dopravy - hodinová denní
celkem
nákladní
osobní
622,05
158,59
463,46
471,86
176,17
295,69

Celkové intenzity projíždějících vozidel pro obě varianty shrnuje přehledně následující
tabulka.
Tabulka č. 24: Průměrná denní hodinová intenzita dopravy na sledované komunikaci

Komunikace

Úsek

I/16 Spomyšl - Mělník

1-1470

celkem
471,86

Varianta 0
nákladní
176,17

osobní
295,69

Varianta P
celkem nákladní
476,11
180,42

osobní
295,69

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního produktu LimA. Výsledky uvádí následující tabulka.
Výpočet je uveden pro teoretický výpočtový bod v dané vzdálenostech od komunikace.
Výpočet má tedy především za cíl kvantifikovat přírůstek hladiny hluku. Ztotožnit tento
výpočtový bod s konkrétními objekty v terénu nelze, vzhledem k tomu, že ve sledovaném
úseku jsou všechny chráněné prostory v dostatečné vzdálenosti od komunikace.
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Tabulka č. 25: Hodnoty akustických imisí v referenčním bodu – srovnání variant

Varianta
č. bodu
1

Silnice-úsek
I/16 (1-1470)

Popis referenčního bodu
Vzdálenost od komunikace 100 m

nulová

projektová

LAeq,16 [dB]
67,3

LAeq,16 [dB]
67,4

Rozdíl hlukové imise ve výpočtovém referenčním bodu mezi variantou projektovou a
nulovou je 0,1 dB (viz tab. č. 25). Tento teoreticky zjištěný nárůst LAeq,T ovšem není akusticky
významný a je objektivně měřením neprokazatelný. Zároveň jde o hodnotu, která je řádově
menší než je hodnota rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB).
Na základě výše provedeného výpočtu lze konstatovat, že expedice štěrkopísku
těženého v lokalitě Spomyšl společností SAND-VM s.r.o. se bude podílet na hlukové zátěži
v okolí komunikace I/16 nevýznamným způsobem. Příspěvek hluku z dopravy nákladních
automobilů obsluhující ložisko k celkovému hluku z ostatních projíždějících automobilů bude
při realizaci záměru nerozpoznatelný a spíše teoretický.
Hluk z provozu technologie
Jako stacionární zdroje hluku se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě skrývaného
materiálu a štěrkopísku, úpravě a expedici štěrkopísku, manipulaci s materiálem a závěrečné
modelaci terénu.
Liniové zdroje jsou počítány dle metody NMPB-Routes-96. Povrch účelových komunikací
je uvažován hrubý, bez živičného nebo betonového krytu, sklon komunikací je převzat
z terénního modelu, výpočtová rychlost max. 50 km/h.
Tabulka č. 26: Přehled zdrojů hluku.

Bodové zdroje

Činnost

počet

hladina akustického výkonu LwA

pásový dozer

provádění skrývek

1

110 dB

pásové rypadlo

těžba z vody

1

107 dB

čelní kolový nakladač

těžba nad HPV, nakládka

2

107 dB

mobilní drtička

drcení štěrkopísku

1

113 dB

mobilní třídička

třídění štěrkopísku

1

109 dB

Liniové zdroje

Činnost

nákladní auta

odvoz suroviny

nákladní auta

převoz skrývkových hmot

denní intenzita dopravy [jízd/hod]
4,25

12,0

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v hodnoceném území
kvantifikován pomocí výpočetního programu LimA.
Model hlukové situace je přizpůsoben poloze referenčních výpočtových bodů. Vychází
z užití strojů pro úvodní etapu, tedy těžbu na jižní parcele, kdy budou těžební stroje nejblíže
chráněným venkovním prostorům v obci Spomyšl. Lze tak reálně předpokládat, že při
hloubení severní těžební jámy bude dosahováno nižších hladin akustického tlaku, než
v úvodní etapě, která je hodnocena jako nejméně příznivá z hlediska polohy zdrojů hluku.
Predikce hluku z provozu spočívá v kumulaci hluků z jednotlivých zdrojů (viz tabulka
č.24). Uvažován je současný provoz všech zdrojů po celých 8 hodin, což v praxi nebude
příliš časté, výpočet je tedy proveden s jistou rezervou.
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Hlukové imise jsou vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí ekvivalentních hladin
akustického tlaku v zadaném referenčním bodu v relativní výšce 3 m nad terénem a graficky,
plošným rozložením hlukových pásem (viz obrázky č. 11 a 12).
Ke zhodnocení hluku emitovaného provozní činností těžebny jsou vytvořeny dvě
výpočtové varianty:
Varianta P-S (skrývka, parc. č. 70) – akusticky nejnepříznivější, doba trvání 4 měsíce
V provozu jsou tyto zdroje hluku:
•

dozer shrnuje skrývaný materiál na parcele č. 70 v prostoru budoucí jižní těžebny,

•

nakladač provádí nakládku materiálu na automobily,

•

nákladní automobily převážejí materiál na deponii v jižní části parcely č. 70 do prostoru
ochranného pásma plynovodu.

Varianta P-T (těžba, parc. č. 70) – akusticky typické, doba trvání cca 3 roky
V provozu jsou tyto zdroje hluku:
•

nakladač provádí těžbu štěrkopísku na 1. etáži a nakládku do úpravárenské linky,

•

mobilní třídička umístěná na 1. etáži odděluje podsítné a frakci určenou k drcení,

•

mobilní drtička umístěná na 1. etáži drtí štěrkovou frakci větší než 32 mm,

•

nakladač (2) provádí nakládku štěrkopísku na automobily odběratelů

•

nákladní automobily odběratelů provádí expedici upraveného štěrkopísku

Trasa nákladních automobilů je vedena po účelové komunikaci přes pozemek č. 330
k silnici I/16. Hluk emitovaný z této účelové komunikace je třeba zahrnout mezi průmyslové
zdroje hluku, vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejnou komunikaci.
Vliv na měnící se akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru bude mít i
vertikální poloha mechanizace používané ke skrývání ornice a k těžbě suroviny. U varianty
P-S je poloha mechanizace na úrovni povrchu terénu, u varianty P-T jsou těžební stroje
umístěny do zahloubení na 1. etáž, tj. 4 m pod terén. Expediční doprava je vedena po
povrchu terénu.
Výpočet je proveden pro referenční výšku výpočtových bodů 3 m nad terénem a pro
časové období osmi navazujících nejhlučnějších hodin. Výsledek je uveden v tabulce č. 25.
Tabulka č. 27: Hodnoty akustických imisí v referenčních výpočtových bodech – srovnání variant

Varianta
č. bodu
1
2
3

Obec
Spomyšl
Spomyšl
Spomyšl

GET s. r. o.

Popis referenčního bodu
RD č.p. 73 – poslední RD v obci u silnice směr Cítov
RD č.p. 125 – RD na okraji obce u rybníka
RD č.p. 113 – RD na severovýchodním okraji obce

„P-S“

„P-T“

LAeq,8 [dB]
44,1
42,2
43,0

LAeq,8 [dB]
41,5
39,5
39,9
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Obrázek č. 12: Hluk z provozu varianta P-S
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Obrázek č. 13: Hluk z provozu varianta P-T

Vibrace
V souvislosti se záměrem nebudou emitovány žádné významné vibrace. Trhací práce
malého ani velkého rozsahu se zde nebudou provádět.
Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků působí pouze na obsluhu
pracovních strojů a budou řešeny v rámci BOZP.
Vzhledem k výše popsané situaci není potřebné navrhovat opatření ke snížení či
omezení vlivu vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje
radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického.
Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází
v území s převládající přechodnou (mezi nízkou a střední) kategorií radonového rizika
z podloží.
Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č.
18/1997 Sb. (atomový zákon), vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997

GET s. r. o.
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5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNÍ ÚPRAVY, ZÁSAHY DO KRAJINY)
Těžbou v zájmovém územím vzniknou dvě terénní deprese částečně zaplněné vodou.
Po ukončení těžby bude, jak již bylo výše uvedeno, ve vytěženém prostoru provedena
sanace a rekultivace s cílem využití vzniklých vodních ploch pro mírné formy rekreace a
sportovní rybolov. Podrobnosti jsou uvedeny v Plánu sanace a rekultivace zájmového území
– příloha č. 5.
Obrázek č. 14: Ideový řez břehu severní nádrže po sanaci a rekultivaci

GET s. r. o.
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Obrázek č. 15: Ideový řez západního břehu jižní nádrže po sanaci a rekultivaci
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a
rozmanitost ekosystémů.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické
stability a biologické rozmanitosti území.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ,
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES
definitivně považovat za jednoznačné.
Dle Okresního generelu ÚSES Mělník (mapovatel: ING. HROMKOVÁ, MASOPUSTOVÁ 1996,
ING. MORÁVKOVÁ 1999) není v zájmovém území vymezen žádný skladebný prvek systému
ekologické stability. V relativní blízkosti zájmového území jsou dle výše uvedeného generelu
lokalizovány tyto prvky ÚSES (viz obrázek č. 15):
▪

LBC 215 „K beřkovickým“
- navržené, nefunkční
- LBC navržené v plochách dnešních nadměrných bloků orné půdy. Stupeň stability celé plochy je
1.
- cílový stav: luční společenstvo

▪

LBC 219 „U pískovny nad Spomyšlí“
- částečně funkční
- LBC je vymezeno v okraji aktivní pískovny. Plocha je smíšeného charakteru, stupně stability 3 – 4
a zahrnuje les, starý opuštěný sad dnes už spíše charakteru lesa, nevymezený prostor v mezilehlé
orné půdě, louku a plochu opuštěného hřbitova se vzrostlou zelení místy s okrasnými jehličnany,
ale i JS a AK.
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- současný stav:
les: akátina
hřbitov, sad, meze: akát, jasan, brslen evropský, zerav západní, šeřík, růže šípková,
třešeň, bez černý, topol černý, ptačí zob, lípa, javor
- cílový stav: luční a lesní společenstvo
Obrázek č. 16: Prvky ÚSES vymezené v okolí zájmového území

▪

LBC 222 „U železniční stanice Vraňany“
- nefunkční až částečně funkční
- LBC zahrnuje společenstva stupně stability 2 a 3. Funkční plocha je tvořena rekultivovanou
plochou bývalé pískovny s výsadbou borovice a podrostem suššího trávníku.
- současný stav: porost borovice lesní (15 – 20 let věku), náletové keře – bez černý, ptačí zob
obecný, zimolez, růže šípková, třtina křovištní, metlice trsnatá, třezalka tečkovaná, ovsík vyvýšený.
- cílový stav – lesní společenstvo

▪

LBK 132 „U železniční stanice Vesňany - K beřkovickým“
- navržený, k založení

GET s. r. o.
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- LBK kontaktní, trasa je převážně nefunkční, vedena ornou půdou podél železniční trati (st. stab.
1 - 2).
- současný stav: agrocenózy, ojediněle podél trati plané ovocné stromy, bez černý, růže šípková,
běžné polní plevele
- cílový stav: liniové luční společenstvo s dřevinami

▪

LBK 126 „Nad dlouhým - K beřkovickým“
- navržený, k založení, nefunkční až částečně funkční
- LBK využívající přirozených liniových porostů mezí při hranici okresu a dále les a starý sad.
Stupeň stability zařazených ploch je 1, 2 a3, k plné funkčnosti biokoridoru chybí zapojení porostů
mezí, které jsou přerušované a vzájemně nenavazují a dále využívání ploch mezilehlých jako orné
půdy, tzn. nedostatečná šíře trasy biokoridoru. Zařazený les je typologicky klasifikován jako suchá
habrová doubrava s válečkou prapořitou a ostřicí nízkou. Skutečné složení porostu je AK, BO,
BOC. Při okraji je terénní deprese se skládkou.
- současný stav:
meze - ovocné stromy, ptačí zob, růže šípková, bez černý, vtroušeně borovice lesní, kopřiva
dvoudomá
lesní porost - akát, borovice lesní, borovice černá, dub, lípa, třešeň jeřáb, ostružiník křovitý, bez
černý, netýkavka malokvětá.
- cílový stav: liniové společenstvo s dřevinami, lesní společenstvo

▪

LBK 127 „Jeviněves V - U pískovny nad Spomyšlí“
- částečně funkční (84%)
- lokální biokoridor převážně funkční v lesních porostech stupně stability 3 a minimální míře až 5 a
krátkým nefunkčním úsekem v orné půdě. Je veden po hraně pískovny, snahou je zachování
cenné lokality v krajině poškozené těžbou. Lesní porosty jsou typologicky klasifikovány jako kyselá
doubrava kostřavová a svěží habrová doubrava ochuzená, ve skutečném složení porostu nižší
stability převládá AK, zastoupena je však i LP a BO, kvalitní porost skupiny 7Z je 100% doubrava,
což je příčinou vysokého stupně stability 5.
- současný stav: v lemu borovice lesní, akát, bříza bílá, jeřáb obecný, jírovec maďal, třešeň ptačí,
v podrostu růže šípková, bez černý, ostružiník křovitý, meruzalka. Agrocenóza.
- cílový stav: lesní společenstvo

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY, NATURA 2000
V zájmovém území ani v jeho blízkém i vzdálenějším okolí se nenachází žádné zvláště
chráněné území dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky významné
lokality (NATURA 2000). (Viz též příloha č. 7)

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, PAMÁTNÉ STROMY
V zájmovém území a jeho blízkém okolí se nenachází žádný významný krajinný prvek dle
zákona č. 114/1992 v aktuálním znění. Rovněž se zde nenacházejí ani žádné registrované
významné krajinné prvky.
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné památné stromy.
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ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Název obce Spomyšl, v jejímž správním obvodu leží zájmové území, se v průběhu staletí
měnil. Obec byla zvána Zbomuschel, Bomysl, Pomyssl, Spomissl, Pomischle, Spomyssel,
Spomischel, Spomissle, koncem 19. a počátkem 20.století Spomyšel.
Nejstarší doložená zmínka o obci Spomyšl, pochází z roku 1403. Jedná se o listinu v níž
se mluví o existenci statku krále Václava IV. v obci. V dalších letech, byla obec nebo její části
v rukou vladyky Jindřicha Vlinského, patřila pod panství Běškovické, křižovníkům
Svatomářským v Mělníku, dále pak Janu ze Smiřic, jímž byla připojena k panství
roudnickému. V 15. až 17.století náležela obec různým pánům, v určitém období
Lobkovicům, roku 1652 opět králi a klášteru v Mělníku, pak Chotkům a do roku 1850 patřila
ves z větší části k panství Veltrusy. V té době byla obec politicky včleněna do okresního
hejtmanství Roudnice a v tomto politickém okrese zůstala až do roku 1960, kdy byla při
územní reformě přiřazena pod okresní město Mělník.
Zájmové území není územím historického či kulturního významu.
Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně
znehodnocených, územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické
movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., ve
znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou konvenci (ETS č. 143).
Organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů v území je Regionální
muzeum Mělník.

ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Zájmové území leží mimo zastavěné území obcí v plochách orné půdy.
Hustota zalidnění v obci Spomyšl do jehož správního obvodu zájmové území patří činí
112 ob./km2.. (Byly použity údaje dostupné na http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp)
Zájmové území, ani jeho nejbližší okolí není územím hustě zalidněným.

ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
V souvislosti s činností prováděnou hornickým způsobem dochází přirozeně k poškození
funkcí dotčených ekosystémů, vázaných na plochy hornickou činností využívané. Dotčena je
zejména neživá složka životního prostředí, poškození živé složky lze do určité míry snížit
realizací ochranných opatření. Z výše uvedeného vyplývá, že v plošném rozsahu omezeném
na vlastní těžebnu dochází (podle definice1 zákona č. 17/1992 Sb, o životním prostředí, § 5)
k překračování únosného zatížení životního prostředí. Tento průvodní jev je s povrchovým
dobýváním a úpravou surovin neodlučitelně spojen.
Za území zatěžované nad míru únosného zatížení lze tedy obecně povrchové lomy a
těžebny považovat. Dotčená území jsou plošně jednoznačně vymezena. Za touto hranicí již
k poškozování životního prostředí nedochází či docházet nemusí a míra případného
znečištění životního prostředí je závislá na konkrétní situaci.
Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona č.
17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty
stanovené zvláštními předpisy“.

1

Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází
k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystému nebo ekologické stability.
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Ze závěrů rozptylové studie (Šinágl, 2005), která je přílohou č. 2 této dokumentace
vyplývá, že změna imisní situace spojená s realizací záměru je pro dané prostředí únosná.
Z hlediska znečištění ovzduší lze konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému
navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek a nehrozí překročení platných imisních
limitů. U předloženého záměru nebyly shledány takové skutečnosti, které by z hlediska vlivů
na ovzduší vylučovaly jeho realizaci.
V závěru akustické studie (BUBÁK, 2006), jež je přílohou č. 1 této dokumentace, je
uvedeno, že daný záměr je z akustického hlediska možno doporučit jako nekonfliktní.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v oblasti imisní a hlukové zátěže nebude okolí
těžebny realizací záměru neúnosně zatíženo.

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V zájmovém území ani v jeho blízké okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické
zátěže (zdroj: http://sez.vuv.cz/).

EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
V zájmovém území se nevyskytují žádné extremní poměry (nadměrná sklonitost, větrná
eroze apod).

2. Charakteristika
dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

v

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem
významně ovlivněny nebudou.

OVZDUŠÍ A KLIMA
Makroklimatická charakteristika
Zájmové území se nachází v klimatické oblasti T 2 (QUITT A KOL. 1971), pro kterou je
charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký přechod z mírně teplého jara do léta a z
léta do teplého až mírně teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým
obdobím trvání souvislé sněhové pokrývky.
Charakteristika klimatické oblasti T 2 (teploty v ºC a srážky v mm):
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 – -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Podrobnější popis klimatických charakteristik zájmového území pochází z rozptylové
studie (ŠINÁGL, 2005), která je přílohou č. 2 této dokumentace.
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Klima v lokalitě lze charakterizovat údaji ze stanice Doksany na základě dlouhodobých,
třicetiletých normálů klimatických hodnot, údajů z pozorovací stanice Kaučuk Kralupy, a.s. aj.
Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8,5°C, průměrný roční úhrn srážek je 400 – 500 mm a
průměrný počet hodin slunečního svitu je 1668 hodin. Zima je poměrně krátká s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky, počet letních dnů je střední až vysoký, počet mrazových
dnů je střední až nízký. Oblast má typické klima rovin, kde je velmi dobrý rozptyl emisí,
četnost a intenzita teplotních inverzí je velmi nízká a teploty přízemní vrstvy atmosféry mají
poměrně homogenní rozložení a korelují s nadmořskou výškou. Klima je charakteristické
vyššími teplotami vzduchu, vyšší suchostí a slabším prouděním větru, makroklima je
vyrovnané.
Tabulka č. 28: Odborný odhad větrné růžice pro oblast Spomyšl u Mělníka (četnosti jsou uvedeny v %)
třída
stability

třídy
rychlostí

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

I

1

0,53

0,43

0,69

0,29

0,2

0,28

0,4

0,25

8,1

1

1,33

0,84

1,65

0,72

0,67

0,98

1,23

1,08

5,53

2

0,07

0,11

0,21

0,07

0,08

0,08

0,09

0,1

0

1

1,05

0,7

1,39

0,73

0,68

1,21

1,8

1,25

2,25

2

2,59

2,04

5,73

2,41

1,48

2,18

3,08

2,32

0

3

0,02

0

0,09

0,01

0,01

0,02

0,05

0,03

0

1

0,41

0,29

0,71

0,31

0,32

0,6

0,75

0,4

2,06

2

2,75

1,22

3,13

1,42

0,81

3,18

5,43

3,23

0

3

0,38

0,2

0,81

0,19

0,09

0,38

1,65

0,57

0

1

0,38

0,34

0,56

0,25

0,34

0,62

0,72

0,32

1,16

2

0,58

0,84

0,94

0,49

0,33

0,46

0,8

0,45

0

10,09

7,01

15,91

6,89

5,01

9,99

16

10

19,1

II

III

IV

V
Celkem

SMĚR VĚTRU

bezvětří

Obrázek č. 17: Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Spomyšl ve výšce 10 m nad terénem

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Spomyšl ve výšce
10 m nad terénem
N
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NW
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V posuzovaném území lze očekávat velmi dobré ventilační poměry. Největší četnost
výskytu větrů v uvažované lokalitě má vítr západní (16%), východní vítr (15%) a jihozápadní
vítr (obvykle suchý). Bezvětří se vyskytuje s četností 19%. Největší výskyt větrů je v I. a II.
rychlostní třídě, tj.v rychlostech větru do 7,5 m/s (více než 9,5%). Nejčastější výskyt větrů je
do 2 m/s, po většinu roku jde o tedy o slabé větry. Vyšší rychlosti větru jsou málo časté,
většinou jde v tomto případě o západní větry.
Kvalita ovzduší
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší2 na základě dat z roku 2004, není obec Spomyšl oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Z tohoto důvodu je zájmová lokalita považována za oblast s dobrou kvalitou ovzduší
(viz § 5 naříz. vl. č. 350/2002 Sb.).
Oblast je však ovlivňována místními průmyslovými a lokálními zdroji, včetně mobilních
zdrojů a také přenosem emisí z tepelných zdrojů umístěných v Severočeské hnědouhelné
pánvi. V blízkém okolí se nacházejí významné zdroje, především Elektrárna Mělník, Kaučuk
Kralupy, Spolana Neratovice. Vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám v lokalitě nejde o
kritickou imisní situaci, vlastní obec Spomyšl neprodukuje významné množství emisí.

VODA
Hydrologická charakteristika
Ložisko se vyskytuje na rozhraní povodí řeky Vltavy (č.h.p. 1-12-02), která představuje
pro zájmové území základní erozní bázi, a Labe (č.h.p. 1-12-03). V případě řeky Vltavy nejde
o vlastní tok, ale tzv. laterální kanál řeky Vltavy (dopravní vodní trasa na dolním toku Vltavy),
který ústí do Labe pod soutokem Vltavy a Labe (č.h.p. 1-12-03-002).
Hydrogeologická charakteristika
V rámci zpracování této dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí byla firmou
Hydrogeologická společnost, s.r.o. zpracováno „Hydrogeologické posouzení ložiska
štěrkopísků“ (Koroš, 2006), která je přílohou č. 5 této dokumentace. Do textu
dokumentace jsou ze studie převzaty následující údaje:
„Zájmové území leží na jižním okraji hydrogeologického rajónu číslo 453 – Roudnická
křída3. Vyskytující se křídové horniny jsou slabě puklinově propustné. Propustnost bývá
navíc snížená ve svrchní jílovitě zvětralé zóně. Wallenfelsová (1986) i Hazdrová4 uvádějí
propustnost prachovito-slinitých křídových hornin v řádu 10-6 až 10-7 m/s. Specifický odtok
podzemní vody z širšího okolí5 se pohybuje v hodnotách 2-3 l/s/km2. Směry proudění
podzemní vody v křídě nejsou jednoznačné, generelně směřuje odtok podzemní vody k SV.
Celá oblast je součástí CHOPAV Severočeská křída. Západně od zájmového území se
nachází významné jímací území v povodí potoka Čepel, kde ale dodnes tyto podzemní vody
nejsou využívány, i když jsou chráněny ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně.

2

§7 zák. č. 86/2003 Sb. – „vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je
překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo
hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance“.

3

Olmer M., Kessl J. a kol., (1990): Hydrogeologické rajóny. VÚV Praha.

4

Hazdrová M. (1983): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list 12 Praha.
ÚÚG Praha.

5

Krásný J. a kol. (1982): Odtok podzemní vody na území Československa. ČHMÚ Praha.

GET s. r. o.

Strana 45 (celkem 78)

DOKUMENTACE
Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

ÚDAJE O STAVU ŽP

Mělká zvodeň, vázaná na pleistocénní akumulační terasy má z vodohospodářského
hlediska význam lokální. Průlinová propustnost těchto sedimentů je variabilní a pohybuje
v řádu od 10-6 m/s (méně propustné zahliněné a jílovité písky) do 10-3 až 10-2 m/s (výborně
propustné štěrky). Hladina podzemní vody se v prostoru ložiska a SV části obce nachází
v úrovni 8-10 m pod terénem, tj. kolem 166-168 m n.m. Směr proudění podzemní vody je
generelně k toku Vltavy, tj. k JV.
V SZ části obce se nachází vodní nádrž. Vytvořila se v místě, kde se na vrstvách špatně
propustných sprašových, popř. svahových hlín akumulují mělké podzemní vody, stékající od
SZ, z prostoru elevace křídových hornin.
U SV okraje obce se nachází vrt státní pozorovací sítě podzemních vod VP-1712. Byl
hlouben v rámci budování monitorovací sítě6.
Na vrtu byla provedena čerpací zkouška s následujícími výsledky:
Deprese
0
1.
2.

Vydatnost (l/s)
0
0,47
3,28

Hladina (m pod terénem)
10,45
10,72
11,26

Ze zrnitostních zkoušek byly podle Hazena vypočteny hydraulické parametry zvodněných
hornin. Výsledky jsou v tabulce. Výsledky výpočtů svědčí o vysoké propustnosti zvodněných
štěrkopísků.
Úsek (metráž)
2,5-4,8
4,8-7,0
7,0-8,9
8,9-11,2

kf (m/s)
2,95.10-2
9,25.10-3
1,93.10-2
2,57.10-2

Na vrtu VP-1712 zahájil Český hydrometeorologický ústav Praha časově neohraničené
režimní měření. Úroveň hladiny vody je odečítána 1x týdně. Úrovně hladiny se pohybovaly
v rozmezí 9,6-11,5 m od odměrného bodu (OB 179,18 m n.m., 1,26 m nad terénem), tj. v
rozmezí 170,4-168,3 m n.m. Jediný evidentní vliv na kolísání hladiny ve vrtu VP-1712 měly
povodně v roce 2002. Za celé sledované období byly podle údajů ČHMÚ změřeny
následující extrémy:
maximum: 8,60 m od OB, tj. 170,58 m n.m.
minimum: 11,58 m od OB, tj. 167,60 m n.m.
S obdobnými úrovněmi a rozkyvem hladiny podzemní vody (rozdíl mezi maximem
a minimem je 2,98 m) je třeba počítat při těžbě štěrkopísků, neboť posuzované ložisko
Spomyšl je vyvinuto v téže hydrogeologické struktuře. Vzhledem k malému sklonu hladiny
lze předpokládat, že v prostoru ložiska se hladina podzemní vody bude nacházet v okolí
uvedeného rozpětí, tj. běžně mezi 168 a 170 m n.m., v extrémech až 171 m n.m.“

PŮDA
V zájmovém území byly vymezeny tyto HPJ:
HPJ 01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši,
půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem

6

Vrána M. (1964): Zhodnocení vrtů základní pozorovací sítě podzemních vod Československa.
Povodí Dolní Vltava (část I). Vodní zdroje Praha.

GET s. r. o.

Strana 46 (celkem 78)

DOKUMENTACE
Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

ÚDAJE O STAVU ŽP

HPJ 05 - Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a
fluvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném
podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve
vegetačním období

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Provincie:
Soustava:
Podsoustava:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Česká vysočina
Česká tabule (VI)
Středočeská tabule (VIB)
Středolabská tabule (VIB-3)
Mělnická kotlina (VIB-3C)
Lužecká kotlina (VIB-3C-a)

Území má ráz ploché erozní sníženiny se stupňovinou říčních teras.
Geologie
Z geologického hlediska se jedná o jednu z akumulačních pleistocénních teras soutokové
oblasti Vltavy a Labe. S největší pravděpodobností jsou zde sedimenty, které pocházejí z
„vltavské“ provenience, které je možné zařadit do tzv. trasy VIb (Balatka-Sládek 1962), resp.
mlčechvostské, risského stáří. Povrch terasy se obvykle pohybuje v nadmořské výšce 175185 m, báze terasy je v nadm. výšce 160-166 m.
Podloží kvartérních sedimentů je zde tvořeno tmavými svrchnokřídovými (turonskými)
prachovci až slínovci. Ty jsou v připovrchové zóně, několik málo decimetrů mocné,
navětralé, světlejší a na styku s vodou rozbřídavé, často lupenitě odlučné.
Sedimenty akumulační terasy mají mocnost proměnlivou, obvykle se mocnost pohybuje
ve vyšších metrech. Max. zjištěné mocnosti byly 15 m, nejmenší mocnosti kolem 4 m.
Mocnost je závislá na intenzitě postsedimentární denudace (intenzitu denudace naznačuje
úklon terénu). Terasa, která vznikla v pleistocénu v risském stadiálu, je tvořena obvykle
štěrky a písčitými štěrky, s valouny v průměru 2-25 cm. Dalším faktorem, který může
ovlivňovat mocnost sedimentů, je tvar předsedimentačního reliéfu (deprese a elevace
s amplitudou několik málo metrů). Při bázi terasy mohou být i erozní koryta, vyplněná
balvany o rozměrech 0,5-1,0 m3. V petrografickém spektru valounů převažuje křemen,
křemenec a silicit, dále byly zjištěny granitoidy, aplit, keratofyr, slabě až silně metamorfované
horniny (ruly, proterozoické břidlice, droby, výjimečně i vápence). V některých vrtech se
objevuje ve svrchní části i poloha štěrkopísku, popř. písku s drobnými valounky (do 10 %
hm.). Valouny jsou poměrně dobře opracované, což naznačuje spolu petrografickým
složením na vzdálenější zdrojovou oblast. Písčitá složka je opět tvořena především
křemenem, dále je přítomen živce a úlomky hornin.
V nadloží štěrku je cca 0,5 m mocná poloha tmavé ornice. Substrátem v mocnosti 0,5-2,0
metry je sprašová hlína, která občas obsahuje drobné valounky, nejčastěji křemene.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Zájmové území není součástí žádného CHLÚ ani zde v minulosti nebylo vymezeno
ložisko nerostných surovin či dobývací prostor. Co se týče okolí zájmového území jedná se o
oblast bohatou na štěrkopísky.
Zájmové území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída.
CHOPAV byla vyhlášena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. jako oblast, která pro své
přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod.
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Tato CHOPAV je i z celorepublikového hlediska jedním z nejvýznamnějších zdrojů kvalitní
pitné vody.

FAUNA A FLÓRA
Biogeografické členění
Culek (1996) zařazuje území do Polabského bioregionu - 1.7., resp. do jeho přechodné
nereprezentativní zóny. Biota patří do 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, vlivem
substrátu ovšem bez buku. Na terasách převažují borové doubravy s výskytem sarmatských
prvků. Biota je celkově dosti diverzifikovaná. Flóra je dosti pestrá, převažuje soubor nivních
druhů středoevropského typu. Odpovídající fauna hercynského původu je silně ochuzenou,
se západními vlivy a s ojedinělými zástupci xerotermní fauny.
Potenciální přirozená vegetace
Lokalita se dle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) nachází na
území výskytu černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) jejíž dominantním
zástupcem je dub zimní (Quercus petraea) a habr (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy
(Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a
stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus,
mléč – A. platanoides, třešeň - Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené
mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech.
Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium
sylvaticum, Campanula persicirolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdoln agg.,
Melampyrum nemorosum, Maercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum
corymbosum aj, méně často trávy Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
Aktuální stav
Vzhledem k charakteru zájmového území (agroekosystém) a výsledkům biologického
průzkumu provedeného v roce 2005 v rámci předložení Oznámení záměru, nebyla
v letošním roce aktualizace biologického průzkumu prováděna. Tato skutečnost nemá vliv
na posouzení vlivu záměru na životní prostředí..
Fauna
V květnu a červnu 2005 byl v zájmovém území Ing. Jiřím Vojarem proveden terénní
zoologický průzkum obratlovců s důrazem na zvláště chráněné druhy dle přílohy č. III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a následně zpracován „Zoologický průzkum v katastru obce Spomyšl“ (Praha, červen
2005). Tento zoologický průzkum je přílohou č.6 této dokumentace.
V zoologickém průzkumu bylo zájmové území charakterizováno následovně:
Jižní část (v zoologickém průzkumu označena jako lokalita 1) – nevyznačuje se
významnou druhovou rozmanitostí, což je dáno charakterem biotopu. Z obratlovců bylo
zaznamenáno 5 druhů – 3 páry skřivana polního (Alauda arvensis), přelet vlaštovky obecné
(Hirundo rustica), ze savců 1 exemplář zajíce polního (Lepus europaeus), nory hraboše
polního (Microtus arvalis) a křečka polního (Cricetus cricetus). Právě křeček polní je jediným
trvale vyskytujícím se zvláště chráněným obratlovcem (druh z kategorie ohrožených), na
lokalitě je zastoupen pouze jednotlivě. Z ostatních druhů se zde trvaleji vyskytuje hraboš
polní a skřivan polní. U zvláště chráněné vlaštovky obecné zaznamenán pouze přelet.
Severní část (v zoologickém průzkumu označena jako lokalita 2) - na této lokalitě byl
oproti předchozí zaznamenán přelet straky obecné (Pica pica), lovecké chování poštolky
obecné (Falco tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo). Pro žádný ze jmenovaných druhů
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byly opět pozorovány nory hraboše polního a

Závěr:
Na vlastních posuzovaných lokalitách bylo zaznamenáno celkem 8 druhů
obratlovců, z nichž dva jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Kromě ohrožené
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), u které byl pozorován pouze přelet, se jedná o
křečka polního (Cricetus cricetus). Tento druh se zde vyskytuje pouze jednotlivě,
navíc rozlehlé polní lány v okolí mu mohou poskytnout identický a vhodný biotop.
Flóra
V dubnu 2005 byl Ing. Barborou Vorlovou proveden terénní botanický průzkum Následně
bylo Ing. Vorlovou zpracován „Botanický průzkum ve vztahu k plánovanému záměru činnosti
prováděné hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl“, který je přílohou č.5 této dokumentace.
Lokalita byla navštívena jednou 22.4.2005. Vzhledem k charakteru biotopu – orná půda
bylo od dalších návštěv upuštěno.
Na tomto biologicky chudém typu stanoviště – orné půdě jsou pěstované polní plodiny
doprovázeny zcela běžnými polními plevely. V jarním aspektu jich v porostu vyrůstalo malé
množství co do počtu jedinců i druhů. Nalezeny byly: pampeliška (Taraxacum sp.), pcháč
rolní (Cirsium arvensis), violka rolní (Viola arvensis), sléz (Malva sp.), rosička lysá (Digitaria
ischaemum). Na samém kraji pole prorůstali některé druhy z cestního okraje: lopuch
(Arctium sp.), šťovík kyselý (Rumex acetosa), jahodník trávnice (Fragaria viridis).
Západně od zájmového území (již mimo záměr vytvoření vodních ploch) je pole
lemováno 2 – 4 metrů širokým travnatým lemem. V jeho jižní části končí třešňová alej
vedoucí od obce Spomyšl. V podrostu a dále i mimo alej byly časté trávy: kostřava luční
(Festuca pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata), dále se pravidelně objevovala
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), heřmánkovec
nevonný (Tripleurospermum inodorum), hluchavka bílá a h. nachová (Lamium album a L.
purpureum), rozrazil břečťanolistý a r. rolní (Veronica hederifolia a V. arvensis) svízel přítula
(Galium aparine), merlík bílý (Chaerophyllum album) a zplanělý chmel otáčivý (Humulus
lupulus).
Závěr:
Zájmové území představuje z botanického hlediska chudé stanoviště. Nebyly
nalezeny žádné zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114 /1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.

EKOSYSTÉMY
Plochy navrženého pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem jsou tvořeny
zemědělsky obhospodařovanými pozemky – agroekosystém.

KRAJINA
Obec Spomyšl, v jejímž správním obvodu se zájmové území nachází, leží v rovinatém
Podřipsku, přibližně na poloviční cestě mezi městy Mělník a Kralupy n.Vltavou.
Krajina zájmového území patří do oblasti dolního toku Vltavy a jejího soutoku s Labem,
která byla v Čechách nejdříve a nejhustěji osídlovaná již od pradávna.
Západně od zájmového území a obce Spomyšl se zvedá terénní hřbet vedoucí ve směru
přibližně sever – jih, který tvoří v krajině přirozenou bariéru a vymezuje zde krajinný prostor
stejně tak jako tok Labe na východě a Vltavy – resp. Vraňansko-Hořínského plavebního
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kanálu – na jihu. Na severním horizontu dominuje krajině elektrárna Mělník s rozsáhlou parní
vlečkou. Východní horizont tvoří kulisa Mělníka a směrem na jih je krajinný prostor ohraničen
hustší venkovskou zástavbou podél toku Vltavy.
S ohledem na příhodný reliéf a vhodné klimatické a půdní poměry je krajina intenzivně
zemědělsky využívaná. Převažují zde velké scelené lány, na kterých se pěstují převážně
obilniny, slunečnice a cukrová řepa. Chmelnice, přestože byly mnohé z nich v nedávné
minulosti zrušeny, mají v zemědělském využití krajiny rovněž významný podíl a dotvářejí její
charakter.
Osídlení je soustředěno do menších obcí zemědělského charakteru, případně
doplněného o drobnou výrobu. V téměř každé obci se zachovaly architektonické památky
z období baroka (zámeček v Cítově, zámek v Horních Beřkovicích, zámek v Hoříně, barokní
márnice v Lužci a Vrbně).
Zeleň je v krajině zastoupena ojedinělými drobnými lesními porosty (Na horkách u
Spomyšle, bažantnice u Cítova a Brozánek, Vejčina), doprovodnou vegetací podél
komunikací tvořenou převážně ovocnými stromy, doprovodnou vegetací podél železničních
tratí, melioračních kanálů a trativodů. Zeleň v extravilánech doplňují výsadby v zastavěném
území obcí, tvořené veřejnou zelení – která zde představuje doprovod komunikací,
zvýrazňuje významné architektonické a urbanistické prvky v obci, napomáhá začlenění obce
do krajiny a podílí se na celkovém rázu obce – a zelení v soukromých zahradách. Charakter
zeleně v soukromých zahradách vychází zcela z přání a vkusu majitelů pozemků. Z toho
vyplývá i její různorodost, v které však můžeme vysledovat jistou časovou posloupnost.
Původně hospodářsky zaměřené zahrady, kde byl kladen důraz na jejich užitkovou část, byly
v průběhu času většinou změněny na zahrady okrasné a reprezentační s převahou
nepůvodních a exotických druhů.
Vodní element je v krajině představován větší vodní plochou v lokalitě Na Barabě, které
je využívána pro rekreační účely (cca 8 km od Spomyšle, mezi Cítovem a Mělníkem). Dále,
kromě toku Labe a Vltavy tvořících však již hranici zájmového krajinného prostoru, je
zastoupen pouze drobnými vodními nádržemi v obcích a melioračními kanály.
Typické pro krajinu zájmového území jsou pískovny v různých stádiích provozu – činné
s ukončeným provozem i rekultivované.

OBYVATELSTVO
Zdroj: http://mesta.obce.cz/
Statistické údaje
ZUJ: 535192
ID obce: 15284
Katastrální výměra: 359 ha
Počet obyvatel: 380
Z toho v produkt. věku: 228
Průměrný věk: 34,9

HMOTNÝ MAJETEK
Realizací záměru budou dotčeny plochy orné půdy, které jsou v současné době
v majetku soukromé osoby. Investor má s majitelem pozemků uzavřenou smlouvu o smlouvě
budoucí.

GET s. r. o.

Strana 50 (celkem 78)

DOKUMENTACE
Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

ÚDAJE O STAVU ŽP

KULTURNÍ PAMÁTKY
V obci Spomyšl se nachází pouze jedna kulturní památka evidovaná Národním
památkovým ústavem a to židovský hřbitov nad obcí. Hřbitov má dvě části – starší údajně
ze 17. století (pravděpodobně nejstarší náhrobek z roku 1747 má podobu desek Desatera) a
mladší asi z poloviny 19. století.

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA

PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY

Dotčená lokalita leží mimo zastavěné území obce. Nejbližší trvale obytné objekty leží
v současné době ve vzdálenosti cca 400 m od okraje zájmového území. V ouřasné době
zpracovávaném územním plánu obce Spomyšl je zájmové území vedeno jako plochy
rekreace.
Obec Spomyšl má, stejně jako další menší sídla v blízkém okolí, venkovský charakter a
spojuje se zde funkce zemědělská – výrobní – s funkcí obytnou.

OCHRANNÁ PÁSMA
V zájmovém území a jeho blízkosti se nacházejí následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo plynovodu a ochranné pásmo komunikace determinuje umístění
vodních nádrží:
Ochranné pásmo VVTL plynovodu DN 500
Zákonem č. 458/2000 Sb. je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné
pásmo 4 m a bezpečnostní pásmo 150 m kolmé vzdálenosti od plynovodu na obě
strany. Plynovod je spravován společností Transgas a.s., která vydala souhlasné
stanovisko s realizací záměru s podmínkou předchozí žádosti investora o
stanovení podmínek práce v bezpečnostním pásmu plynovodu.
Ochranné pásmo komunikace
Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro silnici stanoveno
ochranné pásmo komunikace 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého
jízdního pásu.
Ochranné pásmo vrtu ČHMÚ
K záměru výstavby vodních nádrží v ochranném pásmu vrtu VP 1712, který
sleduje mělkou kvarterní zvodeň se vyjádřil ČHMÚ kladně s podmínkou nahlášení
termínů začátku a ukončení stavebních prací.
Zájmové území leží v CHOPAV Severočeská křída. Dle Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les,
Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky
Moravy se dle § 2 tohoto zákona v chráněných vodohospodářských oblastech zakazuje těžit
nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod; zákaz se přitom nevztahuje na těžbu štěrků, písků a
štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska.

SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Obec Spomyšl v současné době nemá schválený územní plán. V roce 2000 byl
zpracován koncet Územního plánu sídelního útvaru Spomyšl (Ing. Arch. Chrenková –
Sovinová, ARCHI-KA) a v současné době probíhají práce na návrhu. V pracovní verzi návrhu
na návrh obce zájmové území zařazené jako plochy určené k rekreaci.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Ze způsobu využití území, resp. ze vzájemného poměru kultur, v katastrálním území
obce Spomyšl a k němu přilehlých katastrálních území okolních obcí je možné určit
koeficient ekologické stability daného území. Koeficient ekologické stability (KES) se v tomto
případě vypočítává jako podíl ploch relativně stabilních a ploch relativně labilních. Za plochy
relativně stabilní se pouvažují lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty a sady, do kategorie
ploch nestabilních patří pole a urbanizované zastavěné plochy. Toto hodnocení poskytuje
globální pohotovou představu o stabilitě, resp. labilitě větších územních celků a může být
vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres, biogeografický region atd.).
Koeficient ekologické stability v k.ú. obce Spomyšl je 0,13; v širším území tvořeném k.ú.
obce Spomyšl a sousedícími katastrálními územími okolních obcí je KES 0,11.

KES

Tabulka č. 29: Tabulka hodnot KES a charakteristik území

Hodnota KES
< 0,39
0,4 – 0,89
0,9 – 2,89
2,9 - 6,19
> 6,2

Charakteristika území
velmi intenzívně využívané území
intenzívně využívané území
kulturní krajina v relativním souladu
harmonické území s vysokým zastoupením přírodních
prvků
krajina s nevýraznými civilizačními zásahy

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zájmovém území i jeho blízké okolí má charakter
intenzívně využívaného území.
Zájmové území se nachází v plochách zemědělsky obhospodařované půdy. Jedná se
převážně o půdu III. třídy ochrany. Do III. třídy ochrany jsou řazeny půdy s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využít pro event. výstavbu.
Rekultivace, kdy zde dojde k úpravě okolí vzniklých vodní ploch s doprovodnou vegetací,
bude mít nesporně pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území. Tento vliv bude však
vzhledem k velikosti vodních nádrží pouze lokální a výrazným způsobem neovlivní nízkou
ekologickou stabilitu okolní krajiny.
Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Dle Nařízení vlády č. 85/1981
Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod se dle § 2 tohoto zákona v chráněných
vodohospodářských oblastech zakazuje těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět
jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod; zákaz se přitom
nevztahuje na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby
přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska.
V zájmovém území a jeho blízkém okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže.
Území není v současné době, vzhledem k limitům platných právních předpisů v oblasti
ovzduší a hlukové situace, zatěžované nad míru únosného zatížení. Tato situace se realizací
záměru nezmění.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru. Vlivy, které byly na základě klasifikace jednotlivých kritérií
významnosti vyhodnoceny z hlediska významnosti jako nepříznivé jsou vyjmenovány
v Souhrnu na závěr této kapitoly. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla
využita „Metodika k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (BAJER A KOL., 2001).
Vlivy byly hodnoceny nejen s ohledem na současnou situaci, ale v souvislosti s návrhem
územního plánu i na možný potenciální rozvoj obce Spomyšl.

1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ,

SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY

Vlivy na veřejné zdraví
V rámci hodnocení vlivu předmětného záměru bylo Ing. Monikou Zemancovou (2006)
zpracováno „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému záměru Činnost
prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl“:
„Realizací posuzovaného záměru nedojde k překračování imisních limitů platných pro
oxid dusičitý NO2 ani suspendované částice PM10. Již v současné době je imisní situace
v lokalitě příznivá, imisní příspěvky z provozu budoucí pískovny a s tím spojené vyvolané
dopravy budou zcela zanedbatelné a hodnoty průměrných ročních koncentrací sledovaných
polutantů zůstanou hluboko pod platnými legislativně stanovenými limity.
Charakterizace rizika pro nekarcinogenní látky byla provedena metodou výpočtu
relativního rizika, které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu určitých syndromů u
exponované a neexponované populace. Na základě takto provedeného kvantitativního
výpočtu bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a astmatických symptomů u
dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 je v posuzované
lokalitě již v současné době zvýšená o 0,5, resp. 3%. Prevalence chronických respiračních
symptomů u dětské a dospělé populace v důsledku expozice daným průměrným ročním
koncentracím PM10 představuje v dotčené populaci navýšení o cca 1,6 %. Realizací
posuzovaného záměru se úroveň relativního rizika v důsledku působení těchto prahových
nox nezmění.
Realizace záměru není spojena s významnou změnou (nárůstem) hladiny hluku z
dopravy v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v
okolí hodnocené komunikace č. I/6. Navýšení akustických imisí v chráněném venkovním
prostoru staveb ležících v blízkosti této komunikace představuje hodnoty v řádu 0,1 dB, což
není úroveň rozpoznatelná lidským sluchem (2 – 3 dB). Platné limity hluku dané národní
legislativou nejsou překračovány, a to ani ve variantě aktivní. Díky tomu by neměli obyvatelé
zasažených objektů (s výjimkou vysoce senzitivních osob) pociťovat nepříznivé účinky hluku
uvedené v tabulkách č. 1 a 2. Znovu je však třeba předeslat, že tato příznivá situace nastane
až po zprovoznění právě budovaného obchvatu obce Spomyšl přeložkou silnice 1/6.
Vlivem provozu strojů a zařízení v samotné pískovně nebude docházet v chráněném
venkovním prostoru nejbližších obytných domů k překračovaní hygienického limitu dle
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění. Maximální hodnota hladiny hluku LAeq,8
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vypočtená pro období skrývkových prací pro nejnepříznivější postavení mechanizace činí u
nejbližší obytné zástavby 44,1 dB. Pro období těžby byla výpočtem detekována ekvivalentní
hladina akustického tlaku A na okraji obce v rozmezí 39,9 – 41,5 dB.
Na základě shrnutí výše uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace záměru
s názvem Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl s sebou nenese
zvýšené riziko negativního vlivu na veřejného zdraví.“
Sociálně ekonomické vlivy
Provoz těžebny bude zabezpečován 8 pracovníky ve dvousměnném provozu (4 + 4).
Realizace záměru rovněž nevyvolá změnu životní úrovně obyvatelstva, ani
pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel
v daném území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví
ekonomické činnosti atp.
Jak je již uvedeno výše a jak dokládá akustická a rozptylová studie, záměrem nebude
negativně ovlivněno zdraví obyvatel v zastavěném území obce Spomyšl.
Realizací záměru nebudou zasaženy vybudované jímací objekty (studny) a nedojde
k ohrožení vydatnosti vrtané studny - zdroj obecního vodovodu.
V dotčeném území nebyly nalezeny žádné chráněné druhy rostlin. Realizace záměru se
významně nedotkne v území identifikované místní populace chráněných druhů živočichů.
Záměr představuje zábor ZPF (15 ha), z čehož cca 30% tvoří nejúrodnější půdy zařazené
do I. třídy ochrany. Vzhledem k rozsahu záboru a okolní intenzívně zemědělsky
obhospodařované krajině zpracovatel tohoto oznámení nepředpokládá, že bude tento aspekt
vlivu chápán obyvatelstvem negativně a to již i vzhledem k tomu, že oznamovatel uzavřel
s majitelem předmětných pozemků smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
Realizace záměru nevytváří žádné zvláštní nároky na dopravní či jinou infrastrukturu.
Celkově je možné sociální vlivy hodnotit jako spíše pozitivní, vzhledem k rozsahu záměru
však jako nevýznamné.
Vyhodnocení ekonomických vlivů záměru je předmětem podnikatelského záměru a
v rámci posuzování vlivů na životní prostředí nejsou tyto aspekty blíže specifikovány.
Vlivy na rekreační využití území
Zájmové území v současné době neslouží k rekreačnímu využití. Po sanaci a rekultivaci
vytěžených ploch zde vzniknou dvě vodní nádrže; jižní – větší – uvažovaná jako přírodní
koupaliště a severní k extenzivnímu chovu ryb. Oba tyto způsoby využití vodních ploch
představují určitou formu rekreačních aktivit (koupání, zájmová činnost – rybářství). Dále se
zde nabízí logické napojení území na cyklostezku vedoucí přes Horní Beřkovice a Cítov do
Mělníka, která v současné době obec Spomyšl míjí.

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Změny v čistotě ovzduší
Emise znečišťujících látek budou vznikat jak v přípravě na těžbu (během skrývky), tak
během vlastní těžby a dále také při expedici suroviny. Při skrývkových pracích se bude
jednat o krátkodobý vliv, z hlediska celkové imisní bilance území málo významný.
Sledovaná lokalita se z hlediska průměrných ročních koncentrací i krátkodobých maxim
základních znečišťujících látek nachází v příznivé imisní situaci (z hlediska platných
legislativně stanovených pravidel). Z dostupných informací vyplývá, že ovzduší v lokalitě
není výrazně znečištěné. Oblast je dobře provětrávána. Z celkové bilance těchto látek
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v lokalitě lze předpokládat, že se i výhledové pozaďové koncentrace látek budou pohybovat
na příznivé úrovni, tj. pod stanovenými imisními limity.
K nejvyšším příspěvkům krátkodobých koncentrací bude docházet v blízkém okolí
prostoru těžby a zpracování suroviny a dále v blízkosti komunikací využívaných pro expedici
výrobků, při zhoršených podmínkách rozptylu. Vliv činnosti prováděné hornickým způsobem
na lokalitě Spomyšl na znečištění ovzduší je v dotčené oblasti malý. Obydlená místa
nebudou zasažena nadlimitními koncentracemi pocházejícími z emisí vyvolaných záměrem.
Průměrné roční koncentrace imisí v lokalitě nebudou provozem těžebny ovlivněny, neboť
zjištěné hodnoty imisního příspěvku, které lze přisoudit těžebním činnostem na lokalitě, jsou
nízké.
Na základě výsledků rozptylové studie je možné souhrnně konstatovat:
-

vliv skrývkových prací na kvalitu ovzduší lze definovat jako málo významný,
který nebude mít dopad na celkovou roční bilanci znečišťujících látek v
ovzduší

-

činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Spomyšl bude mít na okolí
málo významný vliv, vlastní těžba a s ní související automobilová doprava,
nebudou pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů a to ani
při zahrnutí vlivu pozadí

-

kvalita ovzduší v okolí záměru bude nejvíce ovlivněna kvalitou a vývojem
celkového znečištění ovzduší v regionu.

Vliv realizace záměru na změny v čistotě ovzduší je nevýznamný.
Změny mikroklimatu
V současné době je prostor uvažovaného záměru tvořen plochami zemědělsky
obhospodařované půdy. V návrhu rekultivace je uvažováno s vodní rekultivací.
Vlivem poklesu terénu po těžbě suroviny a zatopení nelze vyloučit mírnou lokální změnu
fyzikálních charakteristik mikroklimatu (teplota, vlhkost apod.), omezenou na přímo dotčenou
plochu, případně nejbližší okolí. Tato plošně omezená změna mikroklimatu nemůže mít
významný dopad na makroklima v zájmové lokalitě.
Uvedenou změnu mikroklimatu je možné hodnotit jako nevýznamnou.

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vlivy hluku
V okolí silnice I/16 nedojde vlivem realizace záměru k významné změně (nárůstu) hladiny
hluku. Navýšení akustické imise v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
komunikace představuje přibližně 0,1 dB, což je řádově méně než hodnota rozpoznatelná
lidským sluchem (2 – 3 dB) a jedná se o hodnotu objektivně měřením neprokazatelnou.
Vlivem provozu strojů a zařízení pro těžbu, úpravu a expedici suroviny nebude docházet
v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných domů v obci Spomyšl k překračovaní
nejvyšší přípustné hodnoty akustického tlaku A dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném
znění. V době těžby budou hlukové imise na okraji zástavby o cca 8 dB pod tímto limitem
v době časově omezených skrývkových prací pak o přibližně 5 – 6 dB.
Výše uvedené hodnoty jsou přitom kalkulovány pro nejnepříznivější postavení těžební a
skrývkové mechanizace, s postupným vzdalováním a zahlubováním mechanizace se bude
situace ještě více zlepšovat.
Vliv záměru je tedy z akustického hlediska možno hodnotit jako nevýznamný.
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Vlivy vibrací
Realizace záměru není spojena s významnými emisemi vibrací. Vliv záměru je v tomto
ohledu nevýznamný.
Biologické vlivy
Přítomnost těžby v území může vytvářet podmínky pro šíření invazních rostlin a
alergenních plevelů. Míra šíření roste s dobou probíhající těžby, výskytem stanovišť
s hlubokou půdou a blízkostí zdroje diaspor invazních druhů. Vzhledem k tomu, že při těžbě
dochází k odstranění půdy, to je prostředí vhodného pro šíření invazních druhů, je toto
nebezpečí omezeno na deponie ornice a nově sanované a rekultivované plochy. Výskyt
synantropních a ruderálních druhů v prostoru těžebny a v okolí je závislý na intenzitě údržby
daných ploch. V případě pravidelné údržby „zelených ploch“ v okolí těžebny sečením, je
možnost šíření uvedených druhů do určité míry omezena.
Pozornost je třeba věnovat deponiím ornice a rekultivovaným plochám. Je třeba
kontrolovat přítomnost invazních druhů rostlin a v případě zjištění jejich nežádoucího výskytu
přijmout opatření k jejich omezení či likvidaci.

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Podrobněji se vlivy na povrchové a podzemní vody zabývá RNDr. I. Koroš v
Hydrogeologickém posouzení ložiska štěrkopísků, které je přílohou č. 5 této dokumentace.
Změna kvality povrchových a podzemních vod
Těžba bude probíhat nad i pod hladinou podzemní vody.
Po ukončení zemních prací vzniknou v dotčeném území dvě prohlubně s vodní plochou
ve dně. Celkově bude zasažena plocha o výměre 7,7795 ha. Severní prohlubeň bude mít při
horní hraně, která leží cca na kótě 180 m n. m. výměru 1,9565 ha, bude 11 m hluboká a její
dno na kótě 169 m n. m. bude mít výměru 0,8495 ha. Jižní prohlubeň bude mít při horní
hraně, která leží na kótě 177 m n. m. výměru 5,8203 ha, bude rovněž 11 m hluboká a její
dno na kótě 166 m n. m. bude 3,5988 ha rozlehlé. Výška sloupce vody v obou vodních
nádržích se bude pohybovat okolo 2 m.
Tyto vodní plochy budou komunikovat s podzemní vodou pouze pomalými průsaky v
březích (očekáváme zachování dosavadního směru proudění).
Vlivem těžby na ložisku dojde k vytvoření umělého vodního útvaru (podle Směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 60/2000/EEC, ustavující rámec pro činnost společenství
v oblasti vodní politiky („Rámcová směrnice“)).
Podle této směrnice jsou pro hodnocení umělých vodních útvarů využitelné kvalitativní
složky přirozeného vodního útvaru, který se danému umělému útvaru nejvíce podobá.
Směrnice č. 60/2000/EEC požaduje pro tyto útvary „dosažení dobrého ekologického
potenciálu a dobrého chemického stavu“. Obdobné nároky vyplývají z příslušných
ustanovení vodního zákona (č. 254/2001Sb.).
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Tato CHOPAV se vztahuje na
svrchnokřídové sedimenty, tudíž vzniklé vodní nádrže situované ve zvodni kvartérních
sedimentů by neměly představovat střet s touto chráněnou oblastí. Dle Nařízení vlády č.
85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod se dle § 2 tohoto zákona v
chráněných vodohospodářských oblastech zakazuje těžit nerosty povrchovým způsobem
nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod;
zákaz se přitom nevztahuje na těžbu štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a
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technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití
prostoru ložiska.
Vlastní těžba štěrkopísků a vznik vodních ploch nebude znamenat výrazný zásah do
režimu proudění mělkých ani hlubších podzemních vod. Bezpochyby bude docházet
k ochuzování zvodně odběrem vlhké suroviny a z vodních ploch se bude část vody volně
odpařovat.
Vliv ztrát vody při těžbě se vzhledem k značné akumulaci podzemní vody v kvartérním
kolektoru projeví snížením úrovně hladiny podzemní vody v blízkém okolí v rozsahu
maximálně nižších desítek cm, v extrémním případě do 0,5 m. Vzhledem k vysoké
propustnosti hornin může doznívající dosah vlivu těžby v jižní otvírce zasahovat až
k pozorovacímu vrtu ČHMÚ, avšak zásadní změny dosavadního sledovaného režimu
kolísání by neměly nastat. Vliv těžby by neměl podstatným způsobem dosahovat k okraji
obce, kde jsou vybudované jímací objekty (studny) a neměl by ohrozit ani vydatnost vrtané
studny - zdroj obecního vodovodu.
Vliv záměru je dle metodiky BAJER A KOL. (2001) nutno hodnotit z hlediska velikosti jako
nepříznivý. (Podle této metodiky je jakákoliv změna hladiny spodní vody hodnocena jako
nepříznivý vliv).
Skutečné vlivy těžby mohou být sledovány na vybraných objektech, tj. vodočtech
v těžebních prostorách, vrtu VP-1712 a na vybraných domovních studnách na okraji obce
(viz kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí).
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Po ukončení těžby vzniknou na dotčené lokalitě vodní plochy, které budou mít dostatečný
akumulační prostor pro zachycování srážkových vod. Záměr vyvolá pouze lokální dočasnou
změnu odtokových poměrů omezenou na území dotčené těžbou. Záměrem nebude dotčena
žádná vodoteč.
Velikost daného vlivu je nevýznamná až nulová.

5. VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
V rámci realizace záměru dojde k záboru cca 15 ha zemědělské půdy. Záborem budou
dotčeny dvě bonitované půdní jednotky a to 1.01.00 a 1.05.01. Podle metodického pokynu
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena do I. a III. třídy ochrany. Před
samotným zahájením těžby bude u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu zažádáno o souhlas s vynětím dotčených pozemků ze ZPF.
Vliv na zábor ZPF je při hodnocení podle metodiky BAJER A KOL. (2001) nutno vzhledem
k rozsahu záboru hodnotit z hlediska velikosti jako významně nepříznivý.
Zábor PUPFL
Záměr nebude představovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vliv záměru na zábor PUPFL je nulový.
Vliv na čistotu půd
Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. Při
provádění skrývkových prací nesmí dojít ke znečištění půdy ropnými látkami. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu strojového parku,
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a dodržení opatření a postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek),
záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci zemědělských půd nebo jiných zemin.
Vliv záměru na čistotu půd je nevýznamný.

6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Těžba štěrkopísku bude mít vliv na horninové prostředí v území.
Tento vliv však není možné hodnotit nepříznivě, vzhledem k tomu, že záměr zamýšlí
zásoby štěrkopísku využívat hospodárně.

7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
Zájmové území je tvořeno plochami zemědělské (orné) půdy. V rámci botanického
průzkumu, zde nebyly nalezeny žádné vzácné či chráněné druhy rostlin. Vliv záměru na
vzácné a chráněné druhy rostlin je nulový.
Okolní krajina neobsahuje mnoho ekologicky stabilních prvků. Existence nových vodních
útvarů mohou k ekologické stabilitě krajiny přispět.
V rámci zoologického průzkumu byly v zájmovém území a v jeho nejbližším okolí
identifikovány tyto chráněné druhy živočichů:
▪

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – pozorován pouze přelet

▪

Křeček polní (Cricetus cricetus) – tento druh se zde vyskytuje pouze jednotlivě,
rozlehlé polní lány v okolí mu mohou poskytnout identický a vhodný biotop.

Předkládaný záměr se místní populace významně nedotkne.
Přesto je vliv záměru nutno hodnotit jako nepříznivý. V předstihu před započetím těžby
bude požádáno o výjimku z ochranných podmínek dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Zásah do biotopu chráněných druhů bude možno provést pouze
v souladu s touto výjimkou.
Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les
Realizací záměru nedojde k likvidaci či poškození stromů a porostů rostoucích mimo les.
Nově vytvořené vodní nádrže budou doplněny o doprovodnou zeleň (viz kapitola Opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a příloha č.5 Plán
sanace a rekultivace).
Vliv záměru je z tohoto hlediska nulový, podmínečně (rekultivace) pozitivní.
Likvidace, poškození lesních porostů
V rámci realizace záměru nedojde k likvidaci či poškození lesních porostů.
Vliv je z tohoto hlediska nulový.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Realizací záměru nedojde k likvidaci prvků ÚSES a VKP.
Vliv záměru je v tomto ohledu nulový.
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8. VLIVY NA KRAJINU
Změna reliéfu krajiny způsobená vytěžením štěrkopísku se v krajině zájmového území
výrazněji neuplatní. Prostor těžebny nevytvoří v krajině dominantu, nebude ležet v pohledově
významné poloze ani svým rozsahem a umístěním neznemožní výhledy do krajiny.
Samotné terénní deprese vzniklé těžbou nebudou v ploché krajině patrné. Pouze
krátkodobě se zde projeví terénní elevace dočasných deponií skrývek a těžené suroviny. Po
sanaci a rekultivaci území se v krajině uplatní doprovodná zeleň nově vytvořených vodních
nádrží.
Kromě vizuální složky se záměr teoreticky může v krajině uplatňovat i složkami dalšími,
jako např. hluk nebo zvýšený objem dopravy vyvolaný záměrem. V tomto konkrétním
případě jsou však všechny další aspekty ovlivnění krajiny záměrem vázány pouze na plochu
a nejbližší okolí či jejich velikost nevytváří významnou charakteristiku krajiny (doprava).
Vliv záměru je možno hodnotit jako nevýznamný.

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Pozemky, na kterých je uvažována realizace záměru jsou v současné době v majteku
soukromé osoby. Investor má s majitelem pozemku uzavřenu smlouvu o budoucí kupní
smlouvě.
S provozem štěrkopískovny není spojen vznik žádných látek, které by mohly v nejbližším
okolí zvyšovat korozní agresivitu ovzduší a tak přispívat k rychlejšímu opotřebení staveb a
jiných zařízení vlivem korozního působení atmosféry.
Při dodržení požadavku na zajištění archeologického dozoru, je možné záměr, z důvodu
možného přispění k archeologickému objevu, hodnotit jako příznivý.
Není možné dopředu vyloučit případný geologický nebo paleontologický nález.
Vzhledem k tomu, že by realizace zemních prací mohla přispět k jejich objevu, je možné
záměr hodnotit pozitivně.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V tabulce č. 26 je uvedeno vyhodnocení vlivů z hlediska jejich celkové významnosti.
Výsledný koeficient je v souladu s použitou metodikou výsledkem následujících kritérií:
velikost vlivu, časový rozsah vlivu, reverzibilita vlivu, citlivost území, výrazné negativní vlivy
přesahující státní hranice, významný zájem veřejnosti, obcí, dotčených orgánů státní správy;
nejistoty a neurčitosti v predikci vlivů, realizovatelná možnost ochrany. U některých vlivů, u
nichž to považujeme za nezbytné je v poznámce odůvodněna hodnota výsledného
koeficientu celkové významnosti či uveden odkaz na možná opatření.
Tabulka č. 30: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů

VELIKOST
CELKOVÁ
VLIVU
VÝZNAMNOST
SPECIFIKACE VLIVU
(kritérium
(výsledný
POZNÁMKA
významnosti koeficient
velikost vlivu)
významnosti)
VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY
Vlivy na veřejné zdraví
0
*nevýznamný
-
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Sociálně ekonomické vlivy

0

Změny v čistotě ovzduší
Změna mikroklimatu

0
-1

Změna kvality podzemních
a povrchových vod
Vliv na povrchový odtok a
změnu říční sítě
Ovlivnění režimu
podzemních vod, změny ve
vydatnosti zdrojů a změny
hladiny podzemní vody

*nevýznamný

VLIVY NA OVZDUŠÍ
*nevýznamný
-1
nevýznamný
VLIVY NA VODY
0
*nevýznamný

-1

vliv záměru je spíše pozitivní, ale
celková významnost je ovlivněna
jeho rozsahem.
plošně omezeno na vlastní
těžebnu a bezprostřední okolí

-2
nevýznamný
-3
nevýznamný

Vliv ztrát vody při těžbě se
vzhledem k značné akumulaci
podzemní vody v kvartérním
kolektoru projeví snížením úrovně
hladiny podzemní vody v blízkém
okolí v rozsahu maximálně
nižších desítek cm, v extrémním
případě do 0,5 m. Vliv těžby by
neměl podstatným způsobem
dosahovat k okraji obce, kde jsou
vybudované jímací objekty
(studny) a neměl by ohrozit ani
vydatnost vrtané studny - zdroj
obecního vodovodu. Skutečné
vlivy těžby mohou být sledovány
na vybraných objektech. (Viz
kapitola kapitola IV.
Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní
prostředí).
VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Zábor ZPF
-2
-5
půda převážně III. třídy ochrany
nepříznivý
(70%)
Zábor PUPFL
0
*nulový
Vlivy na čistotu půd
0
*nevýznamný
v případě havárie bude
postupováno dle havarijního
plánu
Vliv na horninové prostředí
z hlediska hospodárného využití
v území
suroviny se jedná o vliv příznivý
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na vzácné a chráněné
0
nepříznivý
před započetím těžební činnosti
druhy rostlin a živočichů
v území bude požádáno o výjimku
„povolení zásahu do biotopu
chráněných druhů živočichů“ a
bude postupováno dle podmínek
v tomto povolení uvedených
Likvidace, poškození
0
*nulový
možno vzhledem k rekultivaci
stromů a porostů dřevin
hodnotit i příznivě
rostoucích mimo les
Likvidace, poškození
0
*nulový
lesních porostů
Likvidace, zásah do prvků
0
*nulový
ÚSES a VKP
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Vlivy hluku

-1

Vlivy vibrací

0

FYZIKÁLNÍ VLIVY
-3
nevýznamný

Změny reliéfu krajiny

*nevýznamný
VLIVY NA KRAJINU
-1
-2

Vlivy na krajinný ráz

-1

VLIVY NA ŽP A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

V okolí silnice I/16 nedojde vlivem
realizace záměru k významnému
nárůstu hladiny hluku. Navýšení
v chráněném venkovním prostoru
staveb v okolí komunikace
představuje přibližně 0,1 dB, což
je řádově méně než hodnota
rozpoznatelná lidským sluchem (2
– 3 dB). Vlivem provozu strojů a
zařízení pro těžbu, úpravu a
expedici suroviny nebude
docházet v chráněném
venkovním prostoru nejbližších
obytných domů v obci Spomyšl
k překračovaní hygienického
limitu. V době těžby budou
hlukové imise na okraji zástavby
cca 5 dB pod tímto limitem, u
ostatní zástavby v obci budou
hodnoty hluku nižší než 40 dB, tj.
na úrovni běžného komunálního
hluku.
-

Celková významnost tohoto vlivu,
resp. její výsledný koeficient je
dán mírou nejistoty způsobené
tím, že v rámci oznámení nebylo
vzhledem k charakteru krajiny a
záměru a vycházejíce ze
zkušeností zpracovatele tohoto
oznámení s posuzováním vlivu
staveb a činností na krajinný ráz
zpracováno vyhodnocení vlivu
záměru na krajinný ráz v rozsahu
samostatné přílohy.
VLIVY NA BUDOVY A KULTURNÍ PAMÁTKY
Vliv na budovy
0
*nulový
Vliv na kulturní památky
0
1
týká se možných archeologických
příznivý
nálezů
Vliv na geologické a
0
1
týká se možných nálezů
paleontologické památky
příznivý
geologických a paleontologických
památek
VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Vlivy spojené se změnou v
0
*nevýznamný
dopravní obslužnosti
Vlivy spojené se změnou
-2
-4
Plošně omezeno na vlastní
funkčního využití krajiny
nepříznivý
těžebnu. V kontextu rekultivace
možno chápat pozitivně.
Vlivy na rekreační využití
1
2
území
příznivý
POUŽITÁ STUPNICE PRO HODNOCENÍ
Velikost vlivu
významný nepříznivý vliv
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-3
nevýznamný

Celková významnost vlivu (číselný rozsah)
významný nepříznivý vliv
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nepříznivý vliv
nevýznamný vliv
příznivý vliv

-1
0 - -1
1

VLIVY NA ŽP A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-4
0
1

-7
-3
3

* Pozn: V případě hodnoty velikosti vlivu 0 není v tabulce následně číselně uváděna hodnota
jeho celkové významnosti
V rámci oznámení záměru byly vyhodnoceny jako nepříznivé následující vlivy:
•

Zábory ZPF – v rámci realizace záměru dojde k záboru orné půdy I. třídy ochrany,

•

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny – vytěžení zájmového prostoru a
vytvořením vodních nádrží bude znemožněno původní využití zájmových ploch
(intenzivní zemědělské obhospodařování).

Přeshraniční vlivy se vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru a kapacitě
nepředpokládají.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Provoz štěrkopískovny neznamená významné riziko vzniku havárií s následnými dopady
na složky životního prostředí.
Problematika možnosti vzniku havárií je řešena havarijním plánem.
V souvislosti s provozem štěrkopískovny může dojít k níže vyjmenovaným havarijním
situacím:
pracovní úrazy,
požáry,
úniky ropných produktů,
skluz a sesuv materiálu,
poruchy strojního a elektro zařízení.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
OVZDUŠÍ
▪

při manipulaci a skladování prašných materiálů bude v maximální možné míře
minimalizován vznik a víření prachu (technologie odprašování, např. firmy Pro ENVI
s.r.o.)

▪

v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné
počasí) bude prašnost snižována skrápěním povrchů deponií, přepravovaného
materiálu apod.,

▪

kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru těžebny na veřejné komunikace
budou čištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací

▪

případné znečištění komunikací bude pravidelně odstraňováno

▪

organizačními a technickými opatřeními bude zamezeno padání materiálu z aut (v
případě externích dopravců apelace na tato opatření)
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▪

motory automobilů a mechanismů budou v době, kdy nebudou v činnosti, vypínány

▪

bude dbáno na dobrý technický stav automobilů a strojů
HLUK

▪

účelovou komunikaci dopravně napojující těžebnu na komunikaci I/16 bude umístěna
co nejdále od obytné zástavby

▪

k omezení akustických emisí je třeba povrch účelové komunikace udržovat
v kvalitním stavu, bez výmolů a jiných poruch

▪

doprava z těžebny nebude probíhat skrz obec Spomyšl
BIOLOGICKÉ VLIVY

▪

během těžby a s ní souvisejících skrývkových prací budou průběžně prováděna opatření
na zabránění šíření invazních rostlin
VODA

▪

v průběhu těžby bude v blízkém okolí zájmového území prováděn pravidelný
hydrogeologický monitoring sestávající z měření a zaznamenávání úrovně hladiny
podzemní vody ve vybraných objektech (vodočtech v těžebních prostorách, vrtu VP-1712
a na vybraných domovních studnách na okraji obce). Hydrogeologické sledování bude
zahájeno ještě před otvírkou ložiska z důvodu možnosti kontroly vzniklých změn
(srovnávací měření).
ZPF

▪

s dostatečným předstihem bude zažádáno o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF

▪

budou splněny podmínky souhlasů s odnětím pozemků ze ZPF
REKULTIVACE NA VODNÍ PLOCHY

▪

Po ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem na lokalitě Spomyšl bude v území
provedena sanace a rekultivace dle plánu sanace a rekultivace (viz příloha č. 4). Po
ukončení těžby zamýšlí oznamovatel v rámci sanace a rekultivace vytěžených prostor
vytvořit dvě vodní nádrže severovýchodně od zástavby obce Spomyšl, které budou
sloužit rekreačnímu využití, k extenzivnímu chovu ryb a zároveň budou představovat
nový členící a stabilitní prvek v současné agrární krajině. Sanace a rekultivace jižní
nádrže bude zahájena již v průběhu těžby v severní jámě, severní jáma pak bude
rekultivována až po ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem. Sanační práce
budou spočívat převážně ve formování svahů vzniklých vodních ploch a v úpravách jejich
dna. Většina prací bude provedena v rámci těžebních prací, kdy pro sanaci stěn budou
využívány skrývky a vytěžený, ale k dalšímu zpracování nevhodný materiál. Jeho
ukládání pak bude probíhat tak, aby vznikaly konečné tvary svahů. Vodní plocha a její
břehy nebudou nijak biologicky rekultivovány, tzn. nebudou zde vysazovány žádné vodní
ani jiné rostliny a vývoj bude ponechán na procesech přirozené sekundární sukcese.
V litorálních pásmech budou po sanaci vytvořeny vhodné podmínky pro uchycení
žádoucích bažinných a vodních rostlin. V rámci procesu sekundární sukcese se pak na
plochách, které budou v kontaktu s vodní hladinou, samovolně vyselektují druhy, které
budou snášet kolísání vodní hladiny. Ne na všech místech vodních ploch je žádoucí
šíření litorální vegetace, a proto bude příbřežní pásmo v určitých místech v rámci
sanačních prací prohloubeno a tím znemožněn vývoj tohoto typu vegetace. Toto opatření
je navrženo zejména s ohledem na požadavek rekreačního využívání jižního jezera a
využití severního jezera k extenzivnímu rybochovu. V současné době není možné
stanovit vhodné druhové složení rybí obsádky k zarybnění severní vodní nádrže. Při
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volbě druhového složení rybí obsádky bude nezbytná spolupráce odborníka. Plochy s
travino-bylinnými společenstvy budou zakládány na svazích okolo vodních ploch
v prostoru nad hladinou normálního nadržení vody. Pro lepší začlenění nádrží do krajiny
budou založené travní porosty doplněny skupinovou výsadbou vzrostlé zeleně. Takto
vytvořený „zelený“ pás bude působit jako přirozený biologický filtr pro zachytávání
splavenin, přitékajících do nádrží z pozemků v jejich okolí. Podmínkou dobré účinnosti
tohoto pásu je však jeho pravidelná údržba, zejména sečení travního porostu. Založení
travinobylinných porostů bude provedeno prvním rokem po ukončení sanačních pracích,
a to formou hydroosevu. Skupinová výsadba dřevin (stromů a keřů) bude realizována
roztroušeně ve větších i menších skupinách na zatravněné ploše svahů obou vodních
nádrží. Břehy budou osázeny vlhkomilnými stromy - vrbami, olšemi, ale i osikami,
kalinami, topoly nebo duby. Celkově by doba sanačních a rekultivačních prací neměla
přesáhnout 3 roky od ukončení těžby.
▪

dno a břehy jižní vodní plochy, v místech určených ke vstupu do vody, budou upraveny
tak, aby nedocházelo k víření případného sedimentu na dně koupajícími se osobami –
tzn. dno a břehy budou do hloubky 1,8 m pokryty vhodnou frakcí štěrků (oblázky)

▪

po dotěžení bude v rámci úprav dna a břehů zajištěno splnění minimálně těchto
parametrů:
o

v místě vstupu do vody bude pozvolný sklon s dosažením hloubky cca 1 m
ve vzdálenosti přibližně 5 - 6 m od břehu a dále až do vzdálenosti cca 30
m bude zajištěna min. hloubka 3 m s rezervou 1 m pro případný pokles
hladiny v letních měsících

FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY
▪

před započetím prací bude zažádáno o výjimku z ochranných podmínek dle § 50
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zásah do biotopu chráněných druhů
bude možno provést pouze v souladu s touto výjimkou.

▪

po ukončení těžby a sanace budou provedena hydrochemická a hydrobiologická
šetření za účelem zjištění kvantity a kvality fyto a zooplanktonu a míry eutrofizace
vzniklých vodních ploch. Návrh složení rybí obsádky by měl tyto poznatky zohlednit.
KULTURNÍ PAMÁTKY

▪

bude umožněn záchranný archeologický výzkum. V tomto smyslu bude
v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací uzavřena písemná dohoda mezi
investorem a Archeologickým ústavem AV ČR.

▪

konkrétní datum zahájení zemních prací bude písemně oznámeno nejméně dva
týdny před termínem Archeologickému ústavu AV ČR Praha

▪

případný archeologický nález bude ohlášen tamtéž
HAVÁRIE, NESTANDARDNÍ STAVY

▪

těžebna bude ve fázi provozu řádně zabezpečena. Přístupové cesty do území budou
uzavřeny a celý prostor bude obklopen cedulemi s nápisem: „Těžební prostor - vstup
zakázán“.

▪

těžební mechanismy budou preventivně kontrolovány

▪

bude zpracován plán pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (únik ropných látek)

▪

tam, kde je to možné, ropné látky budou nahrazeny látkami biologicky odbouratelnými
(bionafta, biologicky odbouratelné oleje a hydraulické kapaliny)
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí (v aktuálním znění).
Prognózování a hodnocení vlivů pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem
na životní prostředí bylo prováděno za použití „Metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání
nerostů na životní prostředí“ (BAJER A KOL., 2001) a metodou analogie z obdobných záměrů.
OVZDUŠÍ
Výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší byl proveden podle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů
„SYMOS 97“ se zahrnutím Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS ´97“ (věstník MŽP,
částka 4/2003). Tato metodika je referenční metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících
látek v ovzduší uvedenou v příloze 8 bod 1 nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Metodika je
určena pro vypracování rozptylových studií, není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší
ve vzdálenostech nad 100 km od zdroje a uvnitř městské zástavby na křižovatkách nebo
kaňonech ulic. Rovněž ji nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou, ve
složitém terénu a za bezvětří.
Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na
průřezu kouřové vlečky (statistická teorie turbulentní difúze), umožňuje výpočet
znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a liniových zdrojů a
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Pro každý referenční bod umožňuje metodika
výpočet krátkodobých i ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek, doby překročení
zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok a určení maximálně
dosažitelných koncentrací a podmínek, za jakých se mohou vyskytovat.
HLUK
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
LimA 7812-B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH).
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu
dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)
uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du
10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31-133“. Metoda popisuje detailní
postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím
k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových
emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které
berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z průmyslových zdrojů byl proveden dle ISO 9613-2 „ Akustika – Snižování
šíření venkovního hluku, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Všechny výše popsané metodické resp. normové výpočetní postupy patří mezi dočasné
doporučené výpočetní metody dle Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího
životní prostředí („DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assesment and management of enviromental
noise“).
Hlukové imise jsou vyjádřeny pomocí ekvivalentních hladin akustického tlaku numericky hodnotami v zadaných referenčních bodech (znázorněny v grafických přílohách) a graficky plošným rozložením průběhu křivek – izofon resp. hlukových pásem.
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Podrobnější popis metodiky je uveden v akustické studii, které je přílohou č. 1 této
dokumentace.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
V rámci zpracování dokumentace se nevyskytly nedostatky ve znalostech a neurčitosti,
které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na životní
prostředí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné – projektové – variantě.

F. ZÁVĚR
Posuzovaným záměrem je Činnost prováděné hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl.
Předkladatelem dokumentace je společnost SAND-VM, s r.o., zpracovatelem G E T s. r. o.
(odpovědný řešitel Mgr. Jiří Bělohlávek, autorizace ke zpracování dokumentace a posudku:
osvědčení odborné způsobilosti 13817/2474/OIP/03).
Úkolem této dokumentace bylo vyhodnotit vliv záměru na životní prostředí a obyvatelstvo,
zejména s ohledem na připomínky vyjádřené v závěrech zjišťovacího řízení.
Dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí
z působení jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých
kapitolách dokumentace, členěných podle výše uvedené přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001
Sb.
Předložená dokumentace je zpracována na úrovni stávajících podkladů, legislativních
norem a prozkoumanosti základních složek životního prostředí.
Posuzovaný druh záměru, vzhledem ke svému charakteru, bude mít sice určitý negativní
vliv na životní prostředí, tento vliv však nebude v žádném případě dlouhodobě překračovat
limitní hodnoty a narušovat životní prostředí a pohodu obyvatel nad únosnou míru.
Realizací opatření, navržených k prevenci, eliminaci, popř. kompenzaci negativních
účinků na životní prostředí, lze tento vliv dále minimalizovat (viz kap. D.IV).
Uvedené závěry této dokumentace platí za předpokladu dodržení použitých vstupních
data informací. Při změně těchto údajů v dalším průběhu přípravy záměru bude potřebné
vyslovené závěry aktualizovat v souladu s nově zjištěnými skutečnostmi a informacemi.
Na základě komplexního posouzení všech očekávaných vlivů na životní prostředí
doporučujeme záměr k realizaci za předpokladu splnění navržených opatření.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměr je situován ve Středočeském kraji v katastrálním území Spomyšl, severovýchodně
– cca 200 m – od zastavěného území obce Spomyšl, na pozemcích KN 133 a PK 70.
Orientační umístění zájmového území

Detailnější pohled na zájmové území s vyznačením plánovaného dopravního napojení

GET s. r. o.

Strana 68 (celkem 78)

DOKUMENTACE
Činnost prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl

SHRNUTÍ

Zájmové území s vyznačením pozemků dotčených těžbou
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Záměrem je účelová těžba štěrků a štěrkopísků s následným vytvořením vodních ploch,
které budou využívány k rekreačním účelům. Jižní (větší) vodní plocha by měla sloužit jako
přírodní koupaliště a severní - menší - vodní plocha k extenzivnímu rybochovu a rybářství.
S majitelem dotčených pozemků má investor uzavřenu smlouvu o budoucí kupní
smlouvě.
Hranice ložisek i prognózních zdrojů štěrku a štěrkopísku nejsou v této oblasti obvykle
přírodní, tj. dané např. vykliňováním polohy suroviny nebo zhoršováním její kvality. Na jejich
vymezení se většinou podílí míra prozkoumanosti, střety zájmů (ochranná pásma apod.) a
nebo vyplývají z možností následného využití vytěžených a rekultivovaných ploch a
z vlastnických vztahů, které v případě ložisek nevyhrazených nerostů hrají základní roli. Tak
je tomu i v případě tohoto záměru.
V zájmovém území nebyla do současné doby prováděna těžba ani zde v minulosti nebylo
vyhodnoceno žádné ložisko ani prognózní zdroj suroviny, přestože tvar terénu (výrazná
plošina pod terénním stupněm) na vysokou pravděpodobnost výskytu štěrkopísku ukazoval.
Na jaře 2005 byl na objednávku oznamovatele proveden v zájmovém území nový vrt,
který spolu s informacemi z ostatních okolních vrtů prokázal možnost těžby štěrku a
štěrkopísku v rozsahu, plochách a množství uváděném v této dokumentaci.
V rámci posuzování vlivu záměru bylo uvažováno s následujícími variantami:
▪

Varianta P – projektová – představuje těžbu na lokalitě a následnou úpravu
terénu za účelem rekreačního využití vodních ploch.

▪

Varianta 0 – varianta nulová – představuje situaci, kdy by nedošlo k realizaci
záměru a není vlastní variantou záměru, ale pouze variantou srovnávací. Byla
využita při identifikaci a posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zejména
v expertních studiích, které jsou přílohou této dokumentace.

Rozsah oznamovaného záměru je následující:
Plošný rozsah:

zájmové území: cca 17 ha
z toho
plocha vlastní těžby: 77 795 m2 = 7,7795 ha.
z toho
▪

severní těžební jáma: 1,96 ha (vzniklá vodní plocha 1 ha)

▪

jižní těžební jáma: 5,82 ha (vzniklá vodní plocha 3,93 ha)

Objem vytěžitelné suroviny:

588 680 m3 štěrkopísku, tj. 941 885 tun (objemová
hmotnost suroviny je 1,6 g.cm-3)

Výše těžby: Při předpokládané výši těžby 200 tis. tun suroviny ročně, bude těžba
v navrhovaném prostoru probíhat po dobu 5 let.
Těžba a úprava suroviny bude sezónní (mimo zimní měsíce) tj. cca 300 dní v roce, prodej
výrobků celoroční. Těžebna bude provozována ve dvousměnném provozu 6 dní v týdnu (Po
– So).
Těžba bude realizována ve dvou skrývkových etážích a třech těžebních etážích. Celková
skrývka se skládá s ornice a podorničí a z ostatní skrývky. Skrývkové řezy budou rozděleny
na :
•
•

první skrývková etáž ornice a podorničí
druhá skrývková etáž ostatní skrývky
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Těžení řezy budou rozděleny na :
•
•
•

první těžební etáž
druhá těžební etáž
třetí těžební etáž, pod vodní hladinou

Skrývka ornice s podorničím bude prováděná buldozerem a pomocí kolového nakladače
a nákladních automobilů odvezena na deponii. Skrytá zemina bude zčásti využita v rámci
sanace a rekultivace těžebního prostoru a rozhodující část bude využita na zúrodnění jiných
zemědělských pozemků (podmínky pro nakládání se skrývkami budou definovány
v rozhodnutí o vynětí pozemků ze ZPF).
Ostatní skrývka bude prováděná buď rypadlem s podkopovou lžíci, nebo pásovým
rypadlem s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem. Rypadlo bude oddělovat ostatní
skrývku, která bude odvážena nákladními automobily na místo dočasné deponie nebo na
místo probíhající rekultivace.
Těžba suroviny bude nad hladinou podzemní vody realizována kolovým nakladačem a
pod hladinou podzemní vody pásovým rypadlem s vlečným korečkem a příhradovým
výložníkem. K těžbě suroviny pod vodní hladinou se může použít také pásové rypadlo
s podkopovou lžící. Vytěžený materiál bude deponován na skládku, nebo bude přímo tříděn
na mobilní třídičce. Větší frakce štěrků budou drceny na mobilní drtičce.
Za účelem zefektivnění prací bude mobilní třídící a drtící zařízení umístěno v blízkosti
těžebních stěn.
Při těžbě z vody bude surovina vždy krátce deponována na břehu vodní plochy,
(odvodnění suroviny) a odtud pak dopravena kolovým nakladačem, případně nákladním
automobilem, k drcení a třídění.
Těžba začne na jihu zájmového území a po dotěžení této části započne těžba v severní
části.
Pro těžbu budou využity tyto strojní mechanizmy :
•
•
•
•
•
•

2x kolový nakladač (expedice, těžba)
1x nákladní automobil (těžba)
pásové rypadlo s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem, nebo pásové
rypadlo střední třídy (těžba)
mobilní třídící linka (s tříděním na tři frakce)
mobilní drtič (kuželový)
pásové dopravníky

Pro skrývkové, sanační a rekultivační práce budou využity tyto strojní mechanizmy :
•
•
•
•

kolový nakladač (skrývka)
buldozer velikosti 6 až 9 (skrývka, deponie, sanace)
3x nákladní automobil (skrývka, sanace)
pásové rypadlo s vlečným korečkem a příhradovým výložníkem, nebo pásové
rýpadlo střední třídy (skrývka ostatní skrývky)

Úpravou bude surovina zpracována a rozdělena do těchto frakcí :
•
•

0 – 4 mm
4 – 32 mm

Postup třídění a drcení je následující :
▪
▪

GET s. r. o.
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podrcení valounů nad 32 mm
vytvoření směsné deponie kameniva 4 – 32 mm

Jednotlivé výrobky budou deponovány v pozemních skládkách poblíž mobilní
úpravárenské linky a požadovaný výrobek nakládán kolovými nakladači na expedující
automobily. Při malém odběru a možném nahromadění výrobku v prostoru těžby se mohou
vytvořit skládky výrobků na parcele PK 70 poblíž sociálního zázemí a příjezdové cesty, kde
by probíhala nakládka hotových výrobků. Doprava zpracované suroviny na tuto plochu bude
realizována nákladními automobily.
V současné době je zájmové území tvořeno plochami zemědělsky obhospodařované
půdy. Převažuje zde (70%) III. skupina třídy ochrany. Dle Metodického pokyn odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP 1067/96 „jsou do III. třídy ochrany
sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné pro
eventuální výstavbu.“
Po ukončení těžebních prací bude prostor ovlivněný těžební činností rekultivován. Cílem
sanace a rekultivace je vytvořit dvě vodní nádrže z nichž větší jižní bude využívána jako
přírodní koupaliště a menší severní k extenzivnímu chovu ryb.
Sanace a rekultivace jižní vodní plochy bude zahájena již v průběhu těžby v severní
části, severní vodní plocha bude rekultivována až po ukončení těžby v tomto území.
V rámci zpracování tohoto oznámení byly na základě zkušeností s podobnými záměry
vytipovány možné nepříznivé vlivy činnosti prováděné hornickým způsobem a byly
zpracovány následující odborné studie, které jsou přílohami tohoto oznámení:
▪

Akustická studie (BUBÁK, 2005, 2006)

▪

Rozptylová studie (ŠINÁGL, 2005)

▪

Biologické hodnocení (VOJAR, VORLOVÁ, 2005)

▪

Hydrogeologické posouzení (KOROŠ, 2006)

▪

Studie zdravotních rizik (ZEMANCOVÁ, 2006)

▪

Plán sanace a rekultivace (ZEMANCOVÁ, 2005, 2006)

Z těchto studií vyplynulo, že záměr nebude mít nepříznivý vliv na hlukovou situaci,
stav ovzduší, biotopy chráněných druhů rostlin a živočichů, hydrogeologické poměry
v území ani na zdraví obyvatel.
S činností prováděnou hornickým způsobem v dané lokalitě jsou však spojeny některé
nepříznivé vlivy a to:
▪

Zábory ZPF – v rámci realizace záměru dojde k záboru orné půdy nejvyšší bonitní
třídy (cca 30 % tvoří půdy I. třídy ochrany)

▪

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny – vytěžení zájmového prostoru a
vytvořením vodních nádrží bude znemožněno původní využití zájmových ploch
(intenzivní zemědělské obhospodařování)

Tyto nepříznivé vlivy nejvýznamněji zasáhnou majitele předmětných pozemků.
Oznamovatel má s majitelem těchto pozemků uzavřenu smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
▪

Zásah do biotopu chráněných druhů živočichů – týká se zásahu do biotopu zvláště
chráněného křečka polního, Tento druh se zde však vyskytuje pouze jednotlivě, navíc
rozlehlé polní lány v okolí mu mohou poskytnout identický a vhodný biotop.
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Před započetím prací bude zažádáno o výjimku z ochranných podmínek dle § 50 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zásah do biotopu chráněných druhů bude
možno provést pouze v souladu s touto výjimkou.
V rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl jako příznivý vyhodnocen vliv na
rekreační využití území. Hlavním důvodem k následné vodní rekultivaci vytěženého prostoru
je jeho potenciální rekreační využití. Jižní vodní plocha o výměře cca 4 ha by měla sloužit
jako přírodní koupaliště a menší severní vodní plocha k extenzivnímu rybochovu a
rekreačnímu rybářství. Zájmové území je v připravovaném návrhu územního plánu obce
Spomyšl uvažováno k rekreačnímu využití území.
K maximálnímu omezení a snížení všech vyhodnocených i potenciálních negativních
vlivů záměru na životní prostředí jsou navržena konkrétní opatření a podmínky:
▪

při manipulaci a skladování prašných materiálů bude v maximální možné míře
minimalizován vznik a víření prachu (technologie odprašování, např. firmy Pro ENVI
s.r.o.)

▪

v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné
počasí) bude prašnost snižována skrápěním povrchů deponií, přepravovaného
materiálu apod.,

▪

kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru těžebny na veřejné komunikace
budou čištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací

▪

případné znečištění komunikací bude pravidelně odstraňováno

▪

organizačními a technickými opatřeními bude zamezeno padání materiálu z aut (v
případě externích dopravců apelace na tato opatření)

▪

motory automobilů a mechanismů budou v době, kdy nebudou v činnosti, vypínány

▪

bude dbáno na dobrý technický stav automobilů a strojů

▪

účelová komunikace dopravně napojující těžebnu na komunikaci I/16 bude umístěna na
pozemku č. 330 co nejdále od obytné zástavby

▪

k omezení akustických emisí bude povrch účelové komunikace udržován v kvalitním
stavu, bez výmolů a jiných poruch

▪

doprava z těžebny nebude probíhat skrz obec Spomyšl

▪

během těžby a s ní souvisejících skrývkových prací budou průběžně prováděna opatření
na zabránění šíření invazních rostlin

▪

v průběhu těžby bude v blízkém okolí zájmového území prováděn pravidelný
hydrogeologický monitoring sestávající z měření a zaznamenávání úrovně hladiny
podzemní vody ve vybraných objektech (vodočtech v těžebních prostorách, vrtu VP-1712
a na vybraných domovních studnách na okraji obce). Hydrogeologické sledování bude
zahájeno ještě před otvírkou ložiska z důvodu možnosti kontroly vzniklých změn
(srovnávací měření).

▪

s dostatečným předstihem bude zažádáno o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF

▪

budou splněny podmínky souhlasů s odnětím pozemků ze ZPF

▪

část ploch odňatých ze ZPF bude, po provedené sanaci a rekultivaci, možné vrátit do
zemědělského půdního fondu; s upřednostněním trvalých travních porostů.

▪

Po ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl bude v území
postiženém těžbou provedena sanace a rekultivace dle schváleného plánu sanace a
rekultivace.
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Ideový řez břehu severní nádrže po sanaci a rekultivaci

Ideový řez západního břehu jižní nádrže po sanaci a rekultivaci

▪

před započetím prací bude zažádáno o výjimku z ochranných podmínek dle § 50
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zásah do biotopu chráněných druhů
bude možno provést pouze v souladu s touto výjimkou.

▪

po ukončení těžby a sanace budou provedena hydrochemická a hydrobiologická
šetření za účelem zjištění kvantity a kvality fyto a zooplanktonu a míry eutrofizace
vzniklých vodních ploch. Návrh složení rybí obsádky by měl tyto poznatky zohlednit.
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▪

bude umožněn záchranný archeologický výzkum

▪

zahájení zemních prací bude ohlášeno s předstihem Archeologickému ústavu AV ČR
Praha

▪

případný archeologický nález bude ohlášen tamtéž

▪

těžebna bude ve fázi provozu řádně zabezpečena. Přístupové cesty do území budou
uzavřeny a celý prostor bude obklopen cedulemi s nápisem: „Těžební prostor - vstup
zakázán“.

▪

těžební mechanismy budou preventivně kontrolovány

▪

bude zpracován plán pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (únik ropných látek)

▪

tam, kde je to možné, ropné látky budou nahrazeny látkami biologicky odbouratelnými
(bionafta, biologicky odbouratelné oleje a hydraulické kapaliny)

V rámci činnosti prováděné hornickým způsobem na lokalitě Spomyšl bude postupováno
a jednáno v souladu s platnými právními předpisy. Další podmínky mohou vyplynout z
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení o povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem.
Na základě posouzení předkládaného záměru je možné konstatovat, že činnost
prováděná hornickým způsobem v lokalitě Spomyšl je vzhledem k rozsahu
souvisejících vlivů přijatelná.
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H. PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace:

Dle sdělení Obce Spomyšl je v návrhu územního plánu, který je v současné době
zpracováván Ing. arch. Chrenkovou - Sovinovou, zájmové území vedeno jako plochy
určené k rekreaci.
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P ohled na zájmové území od západu ze silnice Spomyšl – Cítov

Pohled na zájmové území od jihovýchodu ze silnice I/16
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Pohled na krajinu severně od zájmového území. Na horizontu vlevo silueta EMĚ
s rozsáhlou parní vlečkou

Východní část obce Spomyšl. Pohled směrem od zájmového území (od severu)
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Letecký snímek zájmového území (
vodních ploch
(Zdroj podkladu: T-MapServer)
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sever) s přibližným vyznačením nově vzniklých
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