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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Název záměru 
Kamenolom Votice 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A 

představuje roční objem těžby 200 tis. t suroviny. Varianta B představuje roční objem těžby 
300 tis. t suroviny. 

 

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Středočeský 

Obec: Votice 

Katastrální území: Beztahov 

 

 4. Obchodní firma oznamovatele 
ZAPA beton a. s. 

 

 5. IČ oznamovatele 
25137026 

 

 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Vídeňská 495 

142 01  Praha 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ) 

Předmětem tohoto posouzení je dokumentace „Kamenolom Votice“ v rozsahu přílohy 
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.  

Zpracování dokumentace předcházelo zjišťovací řízení. Oznámení záměru bylo 
podáno na Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen KÚ) dne 9. 6. 2008. Zjišťovací řízení 
zahájil KÚ ve smyslu § 7 zákona 100/2001 Sb. dopisem čj. 89581/2008/KUSK OŽP/Ja ze dne 
17. 6. 2008. Podle § 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem 
bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován 
podle citovaného zákona. 

Na základě obdržených vyjádření k oznámení vydal KÚ závěr zjišťovacího řízení čj. 
87648/2008/KUSK OŽP/Ja ze dne 17. 7. 2007 z jehož závěru uvádíme: 

Záměr „Kamenolom Votice“ v k.ú. Beztahov naplňuje dikci bodu 2.5 kategorie II, 
příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, 
že záměr Kamenolom Votice bude posuzován podle citovaného zákona. S ohledem na povahu 
a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr je nutné posuzovat 
v rozsahu celého zákona. Dokumentace bude zaměřena na podrobné dopracování okruhů, 
které vlastní oznámení uvádí v některých bodech okrajově, dále těch, na něž upozorňují 
stanoviska dotčených orgánů, tzn. musí se vypořádat se všemi uvedenými připomínkami. 
V dokumentaci je dále nutno zohlednit zejména tyto požadavky:  

• problematiku hodnocení zdravotních rizik souvisejících s realizací těžby, 

• hodnocení v akustické studii doplnit o protokoly z realizovaných měření (doprava a 
měření simulovaného odstřelu), 

• doplnit hodnocení o měření v současné době realizovaného provozu těžby a 
zpracování kamene a zajištění tak odpovídajících vstupů do akustické studie, 

• realizovat měření dopravy u nejbližší obecní části obce Votice (Beztahov) ovlivněné 
dopravou z lomu, 

• zhodnotit možný kumulativní účinek zdrojů, 

• popsat technologii spolu s umístěním v areálu, 

• vyhodnotit záměr z hlediska ovlivnění krajinného rázu v lokálním i regionálním 
měřítku, z hlediska významnosti tohoto ovlivnění a navrhnout možná kompenzační 
opatření, 

• vyhodnotit vliv na ekosystémy, jejich biotickou složku, 

• dořešit ochranu obyvatelstva zejména před hlukovou a prachovou emisí. 

Dokumentace záměru „Kamenolom Votice“ byla Krajským úřadem Středočeského 
kraje zveřejněna a rozeslána dopisem 153721/2008/KUSK OŽP/Ja ze dne 23. 10. 2008. 
Dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována 
oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. 
(osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení 
osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a Mgr. Michaelou 
Křtěnovou. 

Po uplynutí lhůty na vyjádření k dokumentaci KÚ požádal dopisem č.j. 
154002/2007/KUSK OŹP/Ja ze dne 10. 12. 2008 (příloha 2 posudku) o zpracování posudku 
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k EIA dokumentaci o vlivech záměru „Kamenolom Votice“ a to na základě EIA dokumentace 
a všech k ní podaných vyjádření Ing. Josefa Tomáška, CSc. z firmy Středisko odpadů Mníšek 
s.r.o. jako oprávněnou osobu (držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování 
dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č.o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 
1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod č.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006). 

 

 II.1. Úplnost dokumentace (oznámení) 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětného záměru v rozsahu 

přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem 
Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. (osvědčení o odborné 
způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení osvědčení o odborné 
způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a Mgr. Michaelou Křtěnovou. Vlastní 
dokumentace má 135 stran (části A - H) a její součástí jsou následující přílohy (v 
samostatném svazku): 

Příloha č. 1: Akustická studie 

Příloha č. 2: Rozptylová studie 

Příloha č. 3: Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody 

Příloha č. 4: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 

Příloha č. 5: Hodnocení zdravotních rizik 

 

Na začátku dokumentace je uvedena kapitola Úvod.  

 Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje 
o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným 
způsobem. 

 Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje 
po formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné 
náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku. 

 Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území popisuje jednotlivé 
složky životního prostředí a splňuje po formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona 
ČNR č. 100/2001 Sb. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 

 Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí - kapitola obsahuje všechny předepsané kapitoly této části dokumentace: 

• Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení velikosti a významnosti 

• Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

• Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

• Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
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• Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

• Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Z hlediska věcné náplně je tato kapitola také komentována v další části předkládaného 
posudku. 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly Porovnání variant řešení 
záměru, Závěr, Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a Přílohy. Nad 
rámec náležitostí dokumentace uvedených v příloze 4 zákona 100/2001 Sb. obsahuje 
dokumentace ještě kapitolu Úvod, Doplňující údaje a Vypořádání připomínek zjišťovacího 
řízení.  

V kapitole Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení, která je v dokumentaci 
uvedena před přílohovou částí, jsou uvedeny jednotlivé připomínky z vyjádření k oznámení a 
je k nim uveden komentář, jak byly v dokumentaci vypořádány.  
 

 II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 

V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je prověřena 
úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jmenovitě 
jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel dokumentace dopustil 
a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

Pokud je to účelné, je obsah příslušné kapitoly dokumentace shrnut do krátkého 
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je napsáno 
odlišným typem písma za tímto shrnutím. 

 

A. Údaje o oznamovateli 
Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo a kontakt na 

oprávněného zástupce oznamovatele. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem.  

 

B. Údaje o záměru 

.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně.  

 
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

V dokumentaci je uveden tento název: Kamenolom Votice. Záměr je podle přílohy č. 
1 zařazen v kategorii II pod bod 2.5. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci.  
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

V této kapitole je uveden předpokládaný zábor pozemků (ZPF, PUPFL a ostatní). Dále je 
uvedeno, že záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A 
představuje roční objem těžby 200 tis. t suroviny. Varianta B představuje roční objem těžby 
300 tis. t suroviny. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci. 
 
3. Umístění záměru  

V této kapitole je uvedeno, že navrhovaný záměr se nachází ve Středočeském kraji, v 
katastrálním území Beztahov (kód 692034). Jsou uvedeny nejbližší sídelní jednotky, 
lokalizace záměru je graficky znázorněna a je uveden soupis pozemků a jejich popis. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

K charakteru záměru je uvedeno, že navrhovaný záměr předpokládá pokračování těžby 
v kamenolomu Votice navazující na stávající dotěžovaný lom Martinice, v rámci nevýhradní 
ložiskové plochy. Je uvedena plocha záboru pozemků kapacita řešených variant. Je 
konstatováno, že těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích s využitím clonových 
odstřelů. Drcený a tříděný materiál bude expedován jak po železnici, tak i nákladní dopravou. 
V návaznosti na ukončení těžební činnosti bude probíhat rekultivace.  

Ke kumulaci s jinými záměry je popsána optimalizace železniční trati Praha - České 
Budějovice (vede v těsné blízkosti lomu Martinice), při které dojde k posunutí trati do 
prostoru lomu (do prostoru stávající úpravny těženého kamene). Kumulace s jinými záměry se 
nepředpokládá. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant a důvody pro jejich výběr, 
příp. odmítnutí 

Potřeba záměru je v dokumentaci zdůvodněna tím, že v současné době je dotěžován 
lom Martinice, který je významným zdrojem drceného kameniva zejména pro kolejová lože. 
Pro potřeby náhrady dotěžovaného lomu byl v navazujícím západním předpolí lomu proveden 
průzkum, který ověřil kvalitativní a kvantitativní parametry navazujícího ložiska. Pokračování 
těžby má své opodstatnění i z toho důvodu, že oproti eventuelní nově otevírané lokalitě, bude 
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při pokračování těžby v tomto území využito stávající technologie úpravy a bude i nadále 
využívána doprava expedovaných výrobků po železnici. Pro uplatnění suroviny je zmíněna 
stavba koridoru Praha - České Budějovice, dálnice D3 Praha – Tábor a další. 

Z hlediska umístění navrhovaného kamenolomu je záměr řešen v jedné variantě. 
Variantně je hodnocen roční objem těžené suroviny.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  
 
6. Popis technického a technologického řešení  

V této kapitole je nejprve popsáno provádění skrývky, dále pak vlastní těžba ve 
stávajícím lomu Martinice a v novém lomu Votice, úprava suroviny a rekultivace obou lomů.  

Součástí záměru je vybudování protihlukového valu vůči chráněnému venkovnímu 
prostoru.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a obsahuje všechny potřebné údaje.  
 
7. Předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

V této kapitole je uveden předpokládaný termín zahájení těžby rok 2009, 
předpokládaný termín ukončení těžby rok 2044, předpokládaný termín zahájení rekultivace 
rok 2040 a předpokládaný termín ukončení rekultivace rok 2050. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje. 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uveden kraj Středočeský, obec Votice a katastrální území: Beztahov. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Kapitola obsahuje požadované údaje. 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

V této kapitole je uvedeno, že dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu povoluje 
obvodní báňský úřad (OBÚ v Kladně) a územní rozhodnutí o změně využití území vydává 
odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Votice. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dodávám pouze, že by mělo být požádáno o změnu stávajícího středního zdroje 
znečišťování ovzduší (dle § 17 zákona 86/2002 Sb..) Před zahájením provozu dle záměru je 
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nutno předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení provozní řád dle 86/2002 Sb. a nařízení 
vlády 615/2006 Sb.  
 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

V této kapitole je uveden přehled jednotlivých kultur v rámci plánovaného 
pokračování těžby, charakteristika dotčených BPEJ, popis pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL). 

  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  

 

2. Voda 

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na vodu pro provozní účely (zkrápění), pro 
sociální účely (sociální zařízení) a požadavky na pitnou vodu.  

Je konstatováno, že řešeným záměrem se spotřeba vody nezvýší.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Pouze chybí údaje o množství vody na 
údržbu zeleně po rekultivaci 
 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

V této kapitole je uvedena stávající spotřeba elektrické energie, předpoklad spotřeby 
elektrické energie při maximálním objemu těžby, roční spotřeba uhlí pro vytápění sociální 
budovy (kotel na uhlí) a spotřeba nafty a olejů pro důlní stroje. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  

 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

V této kapitole je popsána stávající komunikační síť, intenzita dopravy na 
komunikacích, transport suroviny z kamenolomu Votice po železnici a po silnici (model 
dopravy), zázemí provozovny a ochranná pásma.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

V této kapitole jsou popsány zdroje emisí znečišťujících látek do ovzduší a jsou 
uvedeny následující skupiny zdrojů tak jak byly stanoveny v rozptylové studii:  

1 - Doprava uvnitř lomu, emise z výfuků aut 

2 - Výfuky motorů strojů v lomu a emise z kotelny 

3 - Prach z techniky v lomu (manipulace s materiálem, vrtání, odstřely) a z víření na 
cestách 

4 - Prach z činnosti technologické linky (drtírna, třídírna) 

5 - Emise z výfuků aut mimo lom 

Dále pak jsou uvedeny bilance emisí pro tři varianty: 

Var. 0 – Stav při současné poloze lomu, roční těžba 200 000 t kamene 

Var. A - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ, roční těžba 200 000 t/r 

Var. B - Stav po rozšíření prostoru těžby na západ a zvýšení roční těžby na  

 300 000 t/r 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje.  

 
2. Odpadní vody 

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly: Důlní vody 

      Technologická voda  

      Voda ze sociálního zařízení 

V podkapitole Důlní vody je uvedeno, že ve stávajícím kamenolomu Martinice je 
stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod. Důlní vody jsou čerpány do nádrže, 
která je situována při jižním okraji kamenolomu. Tyto vody z nádrže odtékají přepadem do 
recipientu, kterým je Srbický potok. Lze předpokládat, že důlní vody z kamenolomu Votice 
budou vypouštěny shodným způsobem.  

Dále je podrobně popsána problematika tvorby důlních vod a její předpokládané 
odtoky ve třech variantách koexistence současné i rozšířené těžby a několik variant 
zabezpečenosti. Dále je proveden výpočet odtoku během extrémních srážkových epizod a je 
konstatováno, že s přihlédnutím k tomuto výsledku by pak měla být navržena jímka na důlní 
vody v novém lomu. 

V podkapitole Technologická voda je konstatováno, že odpadní vody nevznikají, voda 
použitá pro snižování prašnosti se odpaří.  

V podkapitole Voda ze sociálního zařízení je konstatováno, že splaškové vody ze 
sociálního zařízení jsou svedeny do nepropustné jímky (septiku), který je dvakrát ročně 
vyvážen na ČOV. Celkový objem splaškových vod se odhaduje cca 200 - 300 m3 ročně. 
Tento objem zůstane zachován. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována dostatečně. Pouze poznámka: důlní vody nejsou 
odpadními vodami, ale v osnově pro zpracování dokumentací není pro tento typ vod příslušná 
kapitola a tak se běžně popisují v kapitole Odpadní vody.  

 
3. Odpady 

V této kapitole je uveden přehled podskupin a druhů odpadů, které budou 
pravděpodobně vznikat při těžební činnosti (při vlastní těžbě a výrobě, při údržbě zařízení a 
v administrativním a sociálním zázemí). 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. 

 
4. Ostatní 

Hluk 

V této podkapitole jsou uvedeny zdroje hluku v lomu (u vybraných strojů použitých v 
jednotlivých etapách těžby jsou uvedeny hladiny akustického tlaku A v 10 m) a popsána 
expedice suroviny jako zdroj hluku (silniční i železniční).  

Vibrace  

V této podkapitole je konstatováno, že vibrace mohou být způsobeny především v 
souvislosti s clonovými odstřely pro rozpojování dobývané horniny (provádění sekundárních 
odstřelů se nepředpokládá) a případně dopravou stavebního kamene, na které se hlavní měrou 
podílejí těžká nákladní vozidla.  

Jsou zmíněny seismické vlivy a to že měření vibrací včetně sledování dodržení 
hygienických limitů provádí odborná firma. Měření vibrací bude prováděno i nadále v 
plánovaném kamenolomu.  

Vibrace z dopravy jsou psány a je uvedeno, že vzhledem k nízké intenzitě těžké 
nákladní dopravy (6, resp. 8 pohybů NA za hod.) se negativní vliv vibrací při dopravě 
kameniva nepředpokládá. 

Záření 

V této podkapitole je konstatováno, že při technologickém procesu těžby, úpravy a 
dopravy stavebního kamene nedochází k žádnému zatížení okolí radioaktivitou ani 
elektromagnetickým zářením. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. Mám pouze připomínku 
k podkapitole záření. Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o radiační 
ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 5 zákona jsou 
výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu 
přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Požadavky na stavební 



 10 

materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb. Dle údajů oznamovatele je toto měření 
prováděno. 

 
5. Doplňující údaje 

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly : Významné terénní úpravy 

Zásahy do krajiny 

Významné terénní úpravy je popsáno odstraňování pokryvných útvarů. Jejich 
průměrná mocnost bude cca 6,7 m. Celkový objem skrývkových hmot bude cca 495 800 m3. 
Skrývání bude probíhat postupně, v předstihu před pokračující těžbou. Jednotlivé skrývkové 
vrstvy budou ukládány odděleně na mezideponie v okrajových částech plánovaných postupů 
těžby. Z části skrývkového materiálu bude podél celé severozápadní strany lomu a částečně 
podél severní a jižní strany lomu vytvořen val, který bude plnit jednak funkci odstínění 
těžebny od obytné zástavby v obci Beztahov a jednak bude bránit eventuelnímu průniku 
srážkových vod do prostoru těžby. Val bude po skončení těžby odstraněn a použit pro 
rekultivaci plata lomu. 

Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích. V území tak vznikne významná 
terénní deprese, která bude pouze částečně zavezena v rámci plánované rekultivace spodního 
plata lomu.  

V podkapitole Zásahy do krajiny je konstatováno, že každá povrchová těžba je 
zásahem do krajiny. V případě navrhovaného záměru bude hlavním zásahem do krajiny 
změna reliéfu v prostoru plánované těžby. Zásahem do krajiny, resp. krajinného rázu se 
zabývá samostatná studie Hodnocení vlivu na krajinný ráz, která tvoří přílohu č. 4 
dokumentace. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. 
 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  

1. Výčet nejzávažnějších environmentální charakteristik  

Tato část dokumentace obsahuje popis následujících environmentální charakteristik: 

1. ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP  

2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

3. Území hustě zalidněná 

4. Zhodnocení zastavění pozemků z hlediska míry využití území dle územního plánu 

5. Staré ekologické zátěže  

 

Stanovisko zpracovatele posudku k výčtu nejzávažnějších environmentálních 
charakteristik dotčeného území 

Tato kapitola je zpracována odpovídajícím způsobem. 
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2. Charakteristika současného stavu ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně 
významně ovlivněny 

Tato část dokumentace obsahuje následující podkapitoly, ve kterých jsou popsány 
jednotlivé charakteristiky životního prostředí dotčeného území: 

1. Ovzduší 

2. Akustická situace 

3. Voda  

4. Půda  

5. Horninové prostředí a přírodní zdroje  

6. Flóra 

7. Fauna  

8. Ekosystémy 

9. Krajina  
 

Stanovisko zpracovatele posudku k údajům o stavu životního prostředí v dotčeném 
území: 

 Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné 
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které 
mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  

Poznámky k jednotlivým kapitolám: 

1. Ovzduší - v této kapitole jsou uvedeny klimatické charakteristiky a kvalita ovzduší. Imisní 
charakteristika je odhadnuta dle mapových podkladů ČHMÚ za rok 2006. Postrádám 
údaje o tom zda se jedná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší tak jak jsou vymezeny 
ve věstních MŽP. Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad 
Votice. Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a 
věstník MŽP částka 5/2006 sdělení č. 7) a z roku 2005 nepatří území stavebního úřadu 
Votice mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na základě dat z roku 2006 (věstník 
MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území stavebního úřadu Votice k překročení 
limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,8 % jeho území a k překročení hodnoty 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na 0,7 % území. Dle mapového podkladu 
se překročení netýká zájmového území.  

7. Fauna - v dokumentaci je na straně 61 uvedeno, že na lokalitě bylo nalezeno v jarním 
aspektu 5 drobných hnízd mravence travního (Formica pratensis) ve stráni podél 
obvodové cesty nad kamenolomem. Při kontrole 31.8.2008 byly mravenci zalezlí a 
mraveniště nenalezena. 21.9.2008 nalezeno ve vegetaci asi 1,5 m od cesty kupovité 
hnízdo mravenců. Je uvedeno doporučení před započetím těžby provést vyhledávací 
průzkum, který ověří přítomnost hnízd. Pokud bude přítomnost mravenců potvrzena 
budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 

Na straně 63 v závěru je uvedeno, že pokud budou hnízda mravenců ověřena, bude 
nutné pozměnit projekt těžby tak, aby mraveniště zůstala nedotčena. Toto doporučení 
už není uvedeno v návrzích opatření, kde je uvedena pouze podmínka zažádat 
příslušný orgán ochrany přírody o výjimku ze zásahu do biotopu zvláště chráněných 
živočichů ve smyslu § 56 vyhl. 395/1992 Sb. v platném znění. 
Je mi známo, že transfer mravenců je náročný, přesto navrhuji, že pokud budou 
mraveniště zjištěna na stanovištích, kde by změna projektu představovala nemožnost 
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kompletního využití ložiska, konzultovat problematiku se znalcem (např. p. Pavel 
Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava) a návrh opatření projednat s orgánem ochrany 
přírody. 

Dále doporučujeme v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací ověřit 
přítomnost hnízd v těžebním prostoru, správnost determinace druhu a vyhodnocení 
lokální populace. 

 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení 

V této kapitole jsou shrnuty údaje z předchozích dvou kapitol.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola je zpracována dostatečně.  

 

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 
životní prostředí 

I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti  

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických aspektů  

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly: Sociálně ekonomické vlivy 

Hluk 

Znečištění ovzduší 

V podkapitole Sociálně ekonomické vlivy je pouze uvedeno, že se s realizací záměru 
neočekávají. 

V podkapitole Hluk je uvedeno, že hodnocení zdravotních rizik je zpracováno 
autorizovanou osobou Ing. Jitkou Růžičkovou na základě Akustické studie a je součástí 
dokumentace (příloha č. 5). Dále je uvedena část hodnocení z výše uvedené studie. 
V podkapitole Prahové hodnoty prokázaných účinků hluku pro kvalitativní charakterizaci 
rizika je konstatováno: 

1. Hluk z dopravy vyvolaný pouze přepravou kameniva je jak ve variantě A, tak ve 
variantě B na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. V případě železniční dopravy je příspěvek záměru k akustické situaci 
zanedbatelný. 

2. Vzhledem k tomu, že nelze relevantně provést modelování clonového odstřelu v 
místě nového lomu, nelze účinky clonových odstřelů v novém lomu na akustickou situaci v 
okolních obcích jednoznačně vyhodnotit. Při současné těžbě ve starém lomu s využitím 
provedeného ověřovacího měření clonového odstřelu lze konstatovat, že v daném případě 
byly hygienické limity dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. prokazatelně splněny. 

3. V dlouhodobém časovém horizontu a při dodržení realizace varianty A, tedy při 
prakticky totožném počtu zařízení a využití v kamenolomu jako v současné době, se dá 
předpokládat, že z hlediska stacionárních zdrojů hluku nedojde ke zhoršení akustické situace 
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v okolních obcích. Lomová doprava bude taktéž shodná se současným stavem. Tedy i z 
hlediska hluku z lomové dopravy by nemělo dojít ke zhoršení akustické situace oproti 
dnešnímu stavu. 

4. Objem těžby dle varianty B (300 tis.t suroviny za rok) by znamenal nárůst strojů 
pracujících na místě těžby, což by významně ovlivnilo akustickou situaci v přilehlých obcích 
v okolí kamenolomu. Se zvýšením těžby by samozřejmě souviselo i navýšení obslužné 
dopravy kamenolomu a tedy i zvýšení hlukového zatížení na okolních příjezdových trasách. 

Pro vztahy expozice a účinku je uvedeno, že vzhledem k tomu, že hluk z těžby a z 
dopravy vytěžených surovin je pro variantu A bez prokazatelných změn a bude probíhat 
pouze v denní době, nejsou dané vztahy pro kvantifikaci rizika hluku použity. Situace se 
realizací záměru prakticky nezmění.  

V podkapitole Znečištění ovzduší je uvedeno, že hodnocení zdravotních rizik je 
zpracováno autorizovanou osobou Ing. Jitkou Růžičkovou na základě Rozptylové studie a je 
součástí dokumentace (příloha č. 5). Dále je komentována imisní situace, je uvedeno 
hodnocení expozice pro oxid dusičitý, pro oxid uhelnatý, pro benzen a pro částice PM10.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. V podkapitole Znečištění ovzduší se jedná o téměř doslovný přepis kapitoly 5 
Hodnocení expozice z přílohy Hodnocení zdravotních rizik (cca 5 stránek textu). Asi by bylo 
přehlednější uvést pouze závěry ze studie Hodnocení zdravotních rizik (kapitola 10). 

Poznámka - ve variantě B sice dochází ke zvýšení akustické zátěže ze zdrojů v lomu, ta 
je však nevýznamná a navíc je potlačena realizací navržených protihlukových valů. 
Protihlukové valy budou realizovány v každém případě (tedy i ve variantě A). 

  
2. Vlivy na ovzduší a klima 

V této kapitole jsou uvedeny imisní limity vybraných znečišťujících látek a hodnocení 
výsledku výpočtu imisní situace z rozptylové studie (příloha 2 dokumentace) pro NO2, PM10, 
CO a benzen. V závěru je mimo jiné uvedeno, že kamenolom Votice nebude svoje okolí 
zatěžovat nadměrnými koncentracemi NO2, CO, prachu - PM10 ani benzenu v žádné z 
uvažovaných variant výpočtu. Vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace NO2, CO 
a benzenu způsobené provozem lomu zůstávají ve všech variantách hluboko pod příslušnými 
imisními limity. Imisní limit mohou překročit pouze denní koncentrace prachu - PM10, ale 
pouze uvnitř lomu a v jeho nejbližším okolí podél železniční tratě (zejména ve var. B s těžbou 
300 000 t/r), ve vzdálenějších místech k nadlimitním koncentracím PM10 docházet nebude, 
což se týká i nejbližších obcí Střelítov a Beztahov. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. 

  
3. Vlivy na hlukovou situaci  

V této kapitole jsou nejprve uvedeny imisní limity pro hluk dle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. pro hluk z dopravy a ze stacionárních zdrojů pro chráněný venkovní prostor a 
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tato problematika je podrobně rozebrána. Dále jsou komentovány vlivu hluku ze stacionárních 
zdrojů (ve fázi skrývky, ve fázi dobývání, ve fázi rekultivace, při vzájemném působení 
skrývky a těžby a při vzájemném těžby a rekultivace) a vlivy liniových zdrojů hluku 
(železniční doprava a silniční doprava - 4 varianty). Jsou uvedena protihluková opatření 
(zkrácení pracovní doby strojů pracujících v prostoru mimo lomovou hranu na jednu směnu - 
8 h, navršení valu na SZ a JV okraji nového těžebního prostoru před zahájením skrývkových 
prací).  

V závěru je mimo jiné uvedeno: 

- Hluk ze silniční dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových 
variantách těžby (A i B), je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického 
limitu pro starou hlukovou zátěž. Předpokládá se, že objem těžby zůstane ve výhledu na 
úrovni okolo 200 tis. t za rok, objem těžby dosahující 300 000 t za rok bude realizován 
pouze ve výjimečných případech. V případě železniční dopravy je příspěvek záměru k 
celkové akustické situaci zanedbatelný.  

- Vzhledem k tomu, že nelze relevantně provést modelování clonového odstřelu v místě 
nového lomu, nelze účinky clonových odstřelů v novém lomu na akustickou situaci v 
okolních obcích jednoznačně vyhodnotit. Při současné těžbě ve starém lomu s využitím 
provedeného ověřovacího měření clonového odstřelu lze konstatovat, že v daném případě 
byly hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. prokazatelně splněny.  

- V dlouhodobém časovém horizontu a při dodržení realizace varianty A, tedy při prakticky 
totožném počtu a využití technologií v kamenolomu, se dá předpokládat, že z hlediska 
stacionárních zdrojů hluku nedojde ke zhoršení akustické situace v okolních obcích. 
Lomová doprava bude taktéž shodná se současným stavem. Tedy i z hlediska hluku z 
lomové dopravy by nemělo dojít ke zhoršení akustické situace oproti dnešnímu stavu. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. Mám pouze poznámku, že z hlediska snížení akustické zátěže z automobilové 
dopravy by území mělo ulehčit zamýšlené využití starého náspu železniční trati po provedení 
modernizace železničního koridoru Praha - České Budějovice v tomto úseku. Toto řešení by 
umožnilo odvedení průjezdové dopravy Voticemi na tuto komunikaci s vyústěním na silnici 
I/18.  

 
4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly: 
Spotřeba vody pro provoz kamenolomu 

Odpadní vody  

Vliv na odtokové poměry a říční síť  

Vlivy na režim podzemích vod 

Vlivy na jakost vod 

Návrh monitoringu vod 

V podkapitole Vliv na odtokové poměry a říční síť je nejprve konstatováno, že tvorba 
důlních vod a jejich odvádění ovlivní odtokové poměry Srbického a následně i Konopištského 
potoka. Dále je tato problematika podrobně popsána se závěrem, že oproti přirozenému stavu 
dojde k mírnému snížení extrémních průtoků a za běžných odtokových situací budou rozdíly 
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nepatrné. Kvalifikovaným odhadem jsou pro běžné odtokové situace stanoveny na nejvýše 
±0,5 l.s–1, ve většině případů však budou podstatně nižší. 

Toto nepatrné ovlivnění průtoků důlní činností však bude zcela zastřeno ovlivněním 
přirozeného režimu průtoků funkcí soustavy rybníků v trati Srbického potoka. Průtoky a jejich 
diference značně kolísají a nejvyšších hodnot dosahují v chladném a jarním a nejnižších v 
letním období roku. To je typické pro malé vodní toky v krystaliniku v této oblasti. V daném 
případě je to umocněno především vyšším výparem z volné vodní hladiny soustavy rybníků v 
letním období, příp. potenciální evapotranspirací v jejich zázemí. Tento vliv, včetně účinku 
nutných manipulací na rybniční síti, zcela překrývá možné vlivy těžby kamene na průtoky 
Srbického potoka. 

Dále je uvedeno, že při hodnocení vlivu nového lomu na odtokový režim je třeba 
vycházet z toho, že stávajícím monitoringem je již zachycena situace, ovlivněná těžbou ve 
stávajícím lomu, která zde probíhá již od r. 1922. Rozdíl mezi současným stavem a výhledem 
je nejlépe patrný z přehledu předpokládaných odtoků důlních vod v hydrogeologické studii. Z 
něj jednoznačně vyplývá, že současný stav, kdy režim odtoků ovlivňuje pouze stávající lom, 
bude zachován zhruba do r. 2010. V přechodném období do r. 2022 dojde jen k mírnému 
ovlivnění odtokových poměrů oproti současnému stavu, které však nepřekročí míru 
zjistitelnosti. Po r. 2022, kdy bude probíhat těžba pouze v nově navrženém území, se bude 
míra ovlivnění přirozeného režimu odtoků oproti současnému stavu dokonce postupně 
snižovat. 

V podkapitole Vlivy na režim podzemích vod je popsána problematika podzemních 
vod a v závěru je uvedeno, že ovlivnění režimu podzemních vod lze očekávat jen v nejbližším 
okolí do vzdálenosti cca 100 m od lomové stěny. Ovlivnění režimu podzemních vod v 
intravilánech nejbližších obcí se tedy nepředpokládá. Využívání podzemních vod domovními 
studnami v obcích Nazdice, Střelítov a Beztahov nebude těžbou v novém lomu ovlivněno. 
Tak je tomu i za současné situaci těžby ve stávajícím lomu, jak dokládají výsledky 
monitoringu hladin podzemních vod. 

V podkapitole Vlivy na jakost vod je konstatováno, že technologie těžby je prakticky 
bezodpadová a poměrně lehce kontrolovatelná. Pro minimalizaci rizik je nezbytné dodržovat 
příslušné provozní a havarijní řády. Přímé ohrožení jakosti podzemní vody v okolních 
lokálních vodních zdrojích reálně nehrozí. Jsou uvedeny údaje z monitoringu podzemních vod 
se závěrem, že rozšíření těžby ovlivní pouze množství vypouštěných důlních vod, obsahů NL 
a C10 – C40 se však nedotkne, pokud nedojde v důsledku technologické nekázně či havárie k 
úniku pohonných hmot či mazacích látek. Nelze vyloučit mírné zvýšení obsahu 
anorganických dusíkatých látek v důlní vodě v důsledku používání trhavin při těžbě. Jejich 
stanovení však citované nařízení vlády pro odpadní vody z těžby nerostných surovin 
nepředepisuje. 

V podkapitole Návrh monitoringu vod je popsán současný monitoring a dále je 
uvedeno, že v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby je navrženo stávající rozsah 
monitoringu pro časový režim zachovat a rozšířit o 2 nové vrty, situované mezi severní okraj 
lomové stěny a jižní okraj intravilánu Beztahova na pozemky v majetku těžaře. V souvislosti s 
vrtnými pracemi je navrženo pokusit se o zprůchodnění starého hydrogeologického vrtu V-5a. 
Navíc je navrženo provádět měření průtoků na Srbickém potoce ve Střelítově pod soutokem a 
měření odtoku důlních vod z prostoru rozšířené těžby. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
5. Vlivy na půdu  

V této kapitole je rekapitulován zásah do ZPF (cca 5,2 ha, z toho I. třída ochrany 
1,1034 - louky, které nejsou zemědělsky obhospodařovány) a PUPFL (cca 1,9 ha). V případě 
PUPFL se bude jednat o dočasný zábor, neboť rekultivace prostoru bude provedena na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Po rekultivaci vznikne na platě spodní etáže lomu cca 
3,1 ha lesa a v prostoru po valech cca 1,2 ha lesa. 

Ke znečištění půdy je uvedeno, že k němu může dojít únikem pohonných a mazacích 
látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, 
preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a 
dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. 

Ke změně místní topografie je uvedeno, že navrhovanou těžbou dojde k významné 
lokální změně topografie, která bude nevratná, neboť plánovaná rekultivace předpokládá 
navezení skrývkových hmot do spodní etáže o celkové mocnosti cca 13 m. Stabilita stěn bude 
zajištěna v rámci rekultivace, neboť těžební stěny budou očištěny a upraveny a budou 
ponechány přirozené sukcesi s možným použitím hydroosevu. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V této kapitole je konstatováno, že bude vytěženo kamenivo, které bude použito pro 
stavební účely a že navrhovaný kamenolom se nachází v CHLÚ Beztahov, které bylo 
schváleno OBÚ Kladno (č. j. 2772/90/Ha/St ze dne 18. 2. 1991). 

Ke znečištění horninového prostředí by mohlo dojít při případných haváriích těžební 
mechanizace či vozů zajišťujících obslužnou dopravu kamenolomu. Jednalo by se zejména o 
únik látek ropného původu. Znečištěnou horninu by bylo nutné sanovat a uložit na příslušnou 
skládku. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. K této kapitole bych pouze doplnil, že realizací záměru dojde ke změně hladiny 
podzemní vody, která je součástí horninového prostředí, maximálně do vzdálenosti 100 m od 
lomové stěny.  

 
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly Vlivy na faunu, Vlivy na floru, Vlivy na 
ekosystémy a Vlivy na systém NATURA 2000. 
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V podkapitole Vlivy na faunu je uveden výčet chráněných druhů zjištěných na lokalitě 
průzkumem a je konstatováno, že přestože se v zájmovém území vyskytují zvláště chráněné 
druhy živočichů, nepředpokládá se, že by navrhované pokračování těžby mělo ohrozit jejich 
populace. Pokud bude potvrzena přítomnost mravenců, budou navržena příslušná opatření tak, 
aby nebyl biotop negativně dotčen. 

V podkapitole Vlivy na floru jsou vyjmenovány lokality, které navrhovaná těžba 
zasáhne a je konstatováno, že nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin. za 
významný Za významný zásah je považováno nutné kácení dřevin, které pokrývají přibližně 
jednu polovinu plochy navrhované pro těžbu.  

V podkapitole Vlivy na ekosystémy je uvedeno, že v souvislosti s navrhovaným 
záměrem lze očekávat zásah do ekosystému louky (zemědělská půda) a do ekosystému lesa. 
Kácení dřevin bude kompenzováno plánovanou rekultivací, která předpokládá vytvoření 
lesních porostů v prostoru dolní etáže kamenolomu. V rámci rekultivace starého lomu bude 
spodní etáž částečně zalesněna a na části vznikne vodní plocha. Lomové stěny budou 
ponechány přirozené sukcesi.  

V podkapitole Vlivy na systém NATURA 2000 je konstatováno, že lze vyloučit 
významný vliv navrhovaného záměru samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.  

 
8. Vlivy na krajinu  

Tato kapitola je rozdělena na podkapitoly Vlivy na krajinný ráz, Vlivy na ÚSES a 
Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP 

V podkapitole Vlivy na krajinný ráz je popsán zásah do krajinného rázu záměrum a na 
závěr je konstatováno, že těžba bude představovat zásah do přírodních hodnot, estetických 
hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Plánovanou rekultivací bude část území 
navrácena své původní funkci. Ve zbylé části území vzniknou nové krajinné prvky (skalní 
stěny, okraje lomu), které se pozvolnou sukcesí začlení do okolní krajiny. Změny 
pohledových poměrů do prostoru lomů budou minimalizovány opatřeními (realizace 
ochranných valů, výsadba zeleně). Realizace záměru je z hlediska ovlivnění krajinného rázu a 
při dodržení navrhovaných opatření akceptovatelná. Zásah do krajinného rázu bude nutné 
řešit s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

 V podkapitole Vlivy na ÚSES jsou uvedeny VKP, které se nacházejí v blízkosti 
záměru a je konstatováno, že do těchto registrovaných významných krajinných prvků těžba 
nezasáhne a nepředpokládá se jejich negativní ovlivnění. 

V podkapitole Vlivy na zvláště chráněná území, přírodní parky, VKP je konstatováno, 
že v blízkosti kamenolomu Votice se nenachází žádná zvláště chráněná území ani přírodní 
parky. Ve vlastním zájmovém území a v jeho okolí se nachází též významné krajinné prvky 
definované ze zákona (lesní porosty a tok Srbického potoka). Rybníky, které se nachází v 
okolí řešeného území jsou registrovanými významnými krajinnými prvky. Těžba bude 
zasahovat do lesních porostů. V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny tím dochází k zásahu do významného krajinného prvku definovaného ze zákona. O 
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povolení k zásahu do VKP je třeba zažádat příslušný orgán ochrany přírody. Ovlivnění 
Srbického potoka je označeno za nevýznamné. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. Pouze došlo k formální chybě a v podkapitole Vlivy na ÚSES je vyhodnocen vliv na 
registrované VKP. Prvky ÚSES se od záměru nacházejí v ještě větší vzdálenosti než VKP a 
jejich ovlivnění se také nepředpokládá.  

Hodnocení na USES a VKP patří spíš do předcházející kapitoly Vlivy na ekosystémy.  

 
9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Je uvedeno, že areál technologického zázemí stávajícího lomu (DP Martinice) 
zasahuje do ochranného pásma železnice. Vzhledem k tomu, že je plánována optimalizace 
železniční trati, bude technologické zázemí posunuto o cca 50 m směrem do lomu. Lom 
Votice nebude do ochranného pásma železnice zasahovat. 

V okruhu lomu Martinice je vymezeno ochranné pásmo těžby kameniva do 
vzdálenosti 450 m. Navrhovaná těžba bude do tohoto ochranného pásmo zasahovat a bude 
třeba řešit úpravu ochranného pásma těžby kameniva pro navrhovaný lom Votice. 

Negativní vliv na historické památky se nepředpokládá. Pokud bude při otvírce 
nového kamenolomu učiněn archeologický nález, je nutné jej oznámit Archeologickému 
ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí. 

 

II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky 
vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o 
životní prostředí pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Je uvedena tabulka s přehledem vlivů 
kamenolomu Votice na ŽP, tabulka s kritérii pro hodnocení významnosti vlivu na ŽP, 
vyhodnocení jednotlivých vlivů, tabulka vyhodnocení významnosti vlivů a shrnutí vlivů.  

V závěru kapitoly je uvedeno, že záměr bude mít významný vliv na změnu reliéfu. 
Nepříznivý vliv bude spojen s trvalým záborem orné půdy, čímž bude znemožněno 
zemědělské využití zájmového území. Významný bude též zásah do lesních porostů (VKP ze 
zákona) a mimolesních dřevin. Záměr ovlivní krajinný ráz v lokálním měřítku. Pro 
minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí je v kapitole D.IV dokumentace navržena řada 
opatření. Při jejich respektování lze těžbu v kamenolomu Votice akceptovat. 
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Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola zpracována velmi podrobně a zpracovatel posudku s tímto komplexním 
hodnocením souhlasí. Není zmíněna možnosti přeshraničních vlivů. Vzhledem k charakteru 
záměru se toto nepředpokládá.  

 

III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Jako potenciální nebezpečí je uvedena kontaminace povrchových a podzemních vod, 
půd a podloží ropnými látkami při provozu technických zařízení určených k dobývání 
suroviny a při možné havárii nákladních vozidel zajišťujících odbyt suroviny, lokální sesutí 
svahů těžební jámy při nevhodném způsobu těžby a narušení hladiny podzemní vody zásahem 
do hydrogeologických poměrů podloží ložiska. 

Dále jsou uvedeny dopady havárií na okolí, preventivní a následná opatření. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje.  

Lokální sesutí těžební stěny lze považovat za značně nepravděpodobné, protože sklon 
stěny se stanovuje statickým výpočtem na základě měření a to s dostatečnou bezpečností. 
Zpracovateli posudku není znám případ sesutí stěny v kamenolomu. 

 

IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

V této kapitole jsou uvedena následující opatření: 

Fáze projektových příprav 

1. Nadále provádět stávající monitoring hladin podzemních vod, průtoků v 
povrchových tocích a odtoku důlních vod ze stávajícího lomu včetně odběru 
vzorků pro stanovení NL a C10 – 40. Posílit stávající monitorovací systém o 2 nové 
hydrogeologické vrty, situované mezi severní okraj rozšířené těžby a jižní okraj 
intravilánu Beztahova. Sledování v těchto vrtech zahájit v dostatečném předstihu 
před zastižením zvodněného prostředí navrženou těžbou. 

2. Posílit stávající monitorovací systém o sledování průtoků v profilu na Srbickém 
potoce ve Střelítově pod soutokem. 

3. Posílit stávající monitorovací systém o měření odtoku důlních vod z prostoru 
rozšířené těžby. 

4. Pro minimalizaci rizika úniku pohonných a mazacích hmot je třeba dodržovat 
příslušné provozní a havarijní řády. 

5. Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je nutno vypracovat provozní 
řád středního zdroje znečišťování ovzduší. 

6. Respektovat požadavky na provozování středního zdroje znečišťování ovzduší 
vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, v platném znění. 

7. Vynětí ze ZPF a PUPFL řešit s příslušnými orgány. 
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8. Zajistit přístup na zemědělské pozemky. 

9. Ke kácení dřevin je třeba zažádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. 

10. Před zahájením těžby provést vyhledávací průzkum hnízd mravenců. Pokud bude 
přítomnost mravenců potvrzena budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl 
biotop negativně dotčen. 

11. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku ze zásahu do biotopu zvláště 
chráněných živočichů ve smyslu § 56 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

12. Pro zásah do významného krajinného prvku (les) je třeba zažádat příslušný orgán 
ochrany přírody o povolení. 

Fáze přípravy území 

13. Skrývkové materiály použít pro rekultivaci stávajícího lomu (resp. později 
rozšířeného lomu), případně pro realizaci ochranných valů v okolí těžebního 
prostoru. 

14. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně na mezideponie. 

15. Ze skrývkových materiálů vybudovat ochranný val podél SZ a JV části nového 
těžebního prostoru. Val na severozápadě by měl být vysoký minimálně 3 m, na 
jihovýchodě alespoň 4 m, šířka v koruně 2 m a délka v případě SZ valu cca 150 m 
a v případě JV valu cca 100 m. 

16. Navržený ochranný val osázet dřevinami tak, aby byl dostatečně odcloněn prostor 
těžby od obcí Beztahov a Střelítov. 

17. V průběhu kácení zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování živočichů 
či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými 
prostředky. 

18. Kácení dřevin provádět pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. 
listopad – 31. březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva 
- tzn. mimo období 1. květen - 15. červenec. 

Fáze těžby a rekultivace 

19. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy blízké původním 
rostlinným společenstvům. 

20. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace. 

21. V případě příznivých hydrologických poměrů vytvářet v rámci rekultivace drobné 
vodní rezervoáry. 

22. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost. 

23. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t 
ostatního odpadu za kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, povinen zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, 
jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu dle § 
39 odst. 2 zákona. 

24. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi dle § 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

25. Nadále provádět zkrápění prašných komunikací v lomu a v jeho okolí. 

26. Nadále provádět zkrápění technologické linky pro minimalizaci prašnosti. 

27. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které 
budou splňovat platné předpisy. 
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28. Pokud by došlo k mimořádným výskytům pracujících strojů v prostoru mimo 
lomovou hranu, doporučuje se zkrátit jejich pracovní dobu na polovinu, tedy jednu 
směnu trvající 8 h. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola je použita jako podklad při zpracování návrhu stanoviska ale opatření 
jsou zpracovatelem posudku doplněna. Jednotlivá navržená opatření jsou diskutována v další 
části tohoto posudku - v kapitole IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 
hodnocení vlivů 

Zpracovatel dokumentace zde uvádí, že dokumentace je zpracována v souladu se 
současně platnými právními normami. Je zde výčet podkladů pro údaje o stavu ŽP v dané 
lokalitě a pro hodnocení vlivu dopadu těžby. Dále je konstatováno, že výpočet akustické 
studie byl proveden programem Cadna/A verze 3.7. a že metodika výpočtu akustické situace 
byla provedena podle postupu „Metodického pokynu pro výpočet hladin akustického tlaku A 
z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ ve znění jejích novel. Výpočet rozptylové studie je 
proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících požadavky 
nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Pro výpočet emisí z motorových vozidel byl 
použitý emisní program MEFA 06. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  

 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
zpracování dokumentace 

V této kapitole je komentován výpočet akustické studie, rozptylové studie a hodnocení 
zdravotních rizik a nejistoty při jejich zpracování.  

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

 Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.  

 

E. Porovnání variant řešení záměru 
V této kapitole je provedeno porovnání variant ročního objemu těžby (200 000 t/rok a 

300 000 t/rok) z hlediska vlivu na akustickou situaci, z hlediska vlivu na ovzduší a z hlediska 
zdravotních rizik.  

Z hlediska vlivu na akustickou situaci jsou porovnány vlivy silniční dopravy, 
železniční dopravy a dopravy v lomu. Pro vliv silniční dopravy je uvedeno, že hluk ze silniční 
dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových variantách těžby 
(A i B) je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. Předpokládá se, že objem těžby zůstane ve výhledu na úrovni okolo 200 tis. t 
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za rok, objem těžby dosahující 300 000 t za rok bude realizován pouze ve výjimečných 
případech.V případě železniční dopravy lze akceptovat obě varianty. Pro nákladní a železniční 
dopravu je uvedeno že oproti variantě 0 (stav bez provozu kamenolomu) dochází při ročním 
objemu těžby 200 tis. t k nárůstu do 2,3 dB a při ročním objemu těžby 300 tis. t k nárůstu do 
3,1 dB. K nárůstu oproti variantě 0 dochází z toho důvodu, že se pro simulaci počítá s 
podílem 50 % odvozu po silnici, přestože reálná expedice silniční dopravou dnes činí cca 
30 %.  

Z hlediska vlivu na akustickou situaci je v závěru uvedeno, že navrhovaný záměr 
nebude významně ovlivňovat stávající akustickou situaci ani v jedné z posuzovaných variant. 

Z hlediska vlivu na ovzduší jsou porovnány varianty A a B z hlediska koncentrací 
NO2, PM10, CO a benzenu. V závěru je uvedeno, že navrhovaný záměr nebude ani v jedné z 
posuzovaných variant významně zhoršovat kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě. 

Porovnání variant z hlediska zdravotních rizik je provedeno pro hluk a znečištění 
ovzduší.  

Z hlediska zdravotních rizik je uvedeno, že obě varianty jsou z hlediska hluku 
akceptovatelné.  

Z hlediska znečištění ovzduší je pro příspěvek NO2 vyhodnoceno, že ani při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na 
celou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických 
zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru (ve variantě A i 
B). Z hlediska PM10 je podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách na počtu případů 
bronchitidy u dětí zanedbatelný, přesto lze konstatovat, že varianta A vychází příznivěji než 
varianta B. Podíl vlastních příspěvků záměru na související zdravotní obtíže v obou 
variantách je zanedbatelný. Z hlediska CO se budou pohybovat příspěvky k maximální 
osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách µg/m3 ve všech řešených variantách. Proto 
nelze předpokládat, že by posuzovaným záměrem byly překračovány imisní limity pro 
osmihodinovou koncentraci CO ani v jedné z posuzovaných variant. Vypočtené průměrné 
roční koncentrace benzenu dosahují pouze řádu desetitisícin µg/m3, což při imisním limitu 5 
µg/m3 znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola je zpracována dostatečně a zpracovatel posudku s tímto hodnocením 
souhlasí.. 

Porovnání s budoucího stavu s variantou 0 není příliš transparentní. Vhodnější by 
bylo zřejmě porovnání se stávajícím stavem.  

Varianta A a varianta B se ani výkonově příliš neliší. V obou variantách se 
předpokládá kapacita těžby 200 000 t/rok, přičemž při variantě B se předpokládá pouze ve 
výjimečných případech těžba 300 000 t/rok (např. při modernizaci železničního koridoru). Při 
této kapacitě bude zvýšen i podíl železniční dopravy. Vlivy na životní prostředí ve variantě 
jsou posuzovány při maximální těžbě 300 000 t/rok.  

Těžba do 200 000 t/rok odpovídá stávajícímu stavu a odbytovým možnostem v regionu. 

 

F. Doplňující údaje 
V této kapitole jsou uvedeny tyto přílohy: 
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Mapové přílohy: 

• Provozní důlní mapa (1 : 2 000) 

• Návrh způsobu rekultivace, Dobývací prostor Martinice, lom Votice (1 
: 2000) 

• Návrh způsobu rekultivace, Lom Votice (1 : 2000) 

Obrazové přílohy 

• Územní systém ekologické stability 

• Legenda - ÚSES 

Textové přílohy 

• 1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD 

• 2) Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, zda může mít 
navrhovaný záměr významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast dle zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění 

 

 Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola je uvedena nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Jedná se zřejmě o „pozůstatek“ z oznámení. V dokumentaci je pro 
doplňující údaje (mezi něž patří i vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska 
ÚPD a stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska ovlivnění NATURY) 
vyhrazena kapitola H Přílohy. Kapitola F by dle osnovy přílohy č. 4 měla mít název Závěr. 
Tato kapitola je v dokumentaci zařazena dále. Jedná se o formální nedostatek. 

V mapových přílohách postrádám např. situaci 1 : 10 000, ze které by bylo zřejmé 
umístění nového lomu. Tato situace je uvedena např. v příloze č. 3 Hodnocení vlivů na 
povrchové a podzemní vody.  

 

Závěr 
V této kapitole jsou nejprve shrnuty údaje o záměru a poté je vysloven závěr, že záměr 

je možno doporučit k realizaci při respektování opatření navržených v dokumentaci. Obě 
varianty ročního objemu těžby jsou z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí.  

 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
V této kapitole je nejprve stručně popsán záměr a poté jsou shrnuty vlivy hluku, vlivy 

na ovzduší, vodu, půdu, faunu, flóru, ekosystémy, ÚSES, NATURU 2000, krajinný ráz, VKP, 
kulturní památky a je uvedeno, že z hlediska územního plánování je návrh na pokračování 
těžby v kamenolomu Votice v souladu s jeho hlavními cíli a úkoly.  
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 Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o záměru a 
o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby musela 
číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska kapitola obsahuje potřebné údaje.  

 

Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení 
V této kapitole jsou uvedeny připomínky jednotlivých orgánů státní správy v rámci 

zjišťovacího řízení k oznámení a je zde uvedeno jakým způsobem se s nimi zpracovatel 
dokumentace vypořádal.  

 

 Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato kapitola je zařazena nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, ale je velice účelná. Dává přehled o tom, jak byly vypořádány 
připomínky k oznámení. Z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

H. Přílohy 
V této části jsou uvedeny následující dokladové přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie 

Příloha č. 2: Rozptylová studie 

Příloha č. 3: Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody 

Příloha č. 4: Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 

Příloha č. 5: Hodnocení zdravotních rizik 

Akustickou studii vypracoval Ing. Radek Kropenický z firmy EKOLA group, s.r.o. a 
výpočet byl proveden programem Cadna/A verze 3.7., rozptylovou studii zpracoval RNDr. 
Jan Maňák metodikou SYMOS, Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody zpracoval 
Ing. Karel Kliner, CSc., Studii vlivu záměru na krajinný ráz zpracovala MGr. Michaela 
Křtěnová z firmy EKOLA group, s.r.o. a Hodnocení zdravotních rizik vypracovala Ing. Jitka 
Růžičková. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje. Výše uvedené přílohy jsou komentovány 
v předcházejících kapitolách.  

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska ÚPD a stanovisko 
orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska ovlivnění NATURY jsou uvedeny v části F 
dokumentace. 
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Literatura 
V této části je uvedená použitá obecná literatura, literatura související bezprostředně se 

záměrem a použitá legislativa. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Mám pouze připomínku k citovanému nařízení vlády č. 60/2004 a 429/2005 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity. Jednalo se o nařízení, která měnila nařízení vlády 350/2002 
Sb. a která byla zrušena nařízením vlády 597/2006 o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší, které nabylo účinnosti dnem 31. 12. 2006. Toto nařízení vlády citováno není. V textu 
dokumentace ale použito je. 

 

Na závěr dokumentace je uveden datum zpracování dokumentace, zpracovatel 
dokumentace, jeho podpis, osoby, které se podílely na zpracování dokumentace a kontakt na 
firmu EKOLA group, spol. s r.o. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Kapitola obsahuje požadované údaje. 

 

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci 

Dokumentace je zpracována na dobré profesionální úrovni a zcela v intencích 
posuzování vlivů na životní prostředí vychází z konzervativních předpokladů, které s velkou 
pravděpodobností nebudou naplněny. Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou 
problematiku zná a dobře se v ní orientuje. Drobné připomínky zpracovatele posudku 
vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke zpracování dokumentací.  

V kapitolách týkajících se vstupů a výstupů záměru nejsou kapitoly rozděleny na etapu 
přípravy záměru, etapu provozu záměru a případně etapu po ukončení záměru.  

V případě etapy po ukončení záměru se jedná o vstupy a výstupy související 
s následnou údržbou rekultivovaných ploch (potřeba vody pro údržbu rekultivovaných ploch, 
doprava (bude minimální), odpady (např. odpad rostlinných pletiv, obaly od postřikových 
přípravků apod.). 

Jedná se však o údaje, které musí oznamovatel zpracovat v další fázi projektové 
přípravy a nejsou pro hodnocení vlivů na životní prostředí podstatné. 
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 II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 
prostředí 

Z hlediska umístění navrhovaného kamenolomu je záměr řešen v jedné variantě. 
Variantně je hodnocen roční objem těžené suroviny. Roční objem těžené suroviny v pískovně 
Votice se odvíjí od poptávky po zboží. V roce 2007 byla expedice suroviny 206 000 t. Z 
hlediska možných vlivů těžby na životní prostředí a obyvatele je záměr řešen ve dvou 
variantách ročního objemu těžené suroviny. Varianta A předpokládá průměrný roční objem 
těžby 200 000 t, varianta B předpokládá maximální roční objem těžby 300 000 t. 

V dokumentaci bylo provedeno porovnání variant ročního objemu těžby z hlediska 
vlivu na akustickou situaci, z hlediska vlivu na ovzduší a z hlediska zdravotních rizik.  

Z hlediska vlivu na akustickou situaci jsou porovnány vlivy silniční dopravy, 
železniční dopravy a dopravy v lomu. Pro vliv silniční dopravy je uvedeno, že hluk ze silniční 
dopravy včetně dopravy vyvolané přepravou kameniva v obou výhledových variantách těžby 
(A i B) je na posuzovaných komunikacích pod hranicí hygienického limitu pro starou 
hlukovou zátěž. V případě železniční dopravy lze akceptovat obě varianty. Pro nákladní a 
železniční dopravu je uvedeno že oproti variantě 0 (stav bez provozu kamenolomu) dochází 
při ročním objemu těžby 200 tis. t k nárůstu do 2,3 dB a při ročním objemu těžby 300 tis. t k 
nárůstu do 3,1 dB. K nárůstu oproti variantě 0 dochází z toho důvodu, že se pro simulaci 
počítá s podílem 50 % odvozu po silnici, přestože reálná expedice silniční dopravou dnes činí 
cca 30 %.  

Z hlediska vlivu na akustickou situaci je v závěru uvedeno, že navrhovaný záměr 
nebude významně ovlivňovat stávající akustickou situaci ani v jedné z posuzovaných variant. 

Z hlediska vlivu na ovzduší jsou porovnány varianty A a B z hlediska koncentrací 
NO2, PM10, CO a benzenu. V závěru uvedeno, že navrhovaný záměr nebude ani v jedné z 
posuzovaných variant významně zhoršovat kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě. 

Porovnání variant z hlediska zdravotních rizik je provedeno pro hluk a znečištění 
ovzduší.  

Z hlediska zdravotních rizik je uvedeno, že obě varianty jsou z hlediska hluku 
akceptovatelné.  

Z hlediska znečištění ovzduší je pro příspěvek NO2 vyhodnoceno, že ani při velmi 
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na 
celou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických 
zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku realizace předkládaného záměru (ve variantě A i 
B). Z hlediska PM10 je podíl vlastních příspěvků záměru v obou variantách na počtu případů 
bronchitidy u dětí zanedbatelný, přesto lze konstatovat, že varianta A vychází příznivěji než 
varianta B. Podíl vlastních příspěvků záměru na související zdravotní obtíže v obou 
variantách je zanedbatelný. Z hlediska CO se budou pohybovat příspěvky k maximální 
osmihodinové imisi oxidu uhelnatého v desítkách µg/m3 ve všech řešených variantách. Proto 
nelze předpokládat, že by posuzovaným záměrem byly překračovány imisní limity pro 
osmihodinovou koncentraci CO ani v jedné z posuzovaných variant. Vypočtené průměrné 
roční koncentrace benzenu dosahují pouze řádu desetitisícin µg/m3, což při imisním limitu 5 
µg/m3 znamená zcela zanedbatelné hodnoty. 
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 Stanovisko zpracovatele posudku 

Varianta A a varianta B se ani výkonově příliš neliší. V obou variantách se 
předpokládá kapacita těžby 200 000 t/rok, přičemž při variantě B se předpokládá pouze ve 
výjimečných případech těžba 300 000 t/rok (např. při modernizaci železničního koridoru 
Praha - České Budějovice). Při této kapacitě bude zvýšen i podíl železniční dopravy. Vlivy na 
životní prostředí ve variantě B jsou posuzovány při maximální těžbě 300 000 t/rok.  

Těžba do 200 000 t/rok odpovídá stávajícímu stavu a odbytovým možnostem 
v regionu. 

Zpracovatel posudku doporučuje k realizaci variantu B tak, aby byly pokryty nároky 
na produkci tříděného kameniva i ve výjimečných případech. 

 

 II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 
státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený 
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. Toto však není 
uvedeno v dokumentaci v kapitole D.II. Jedná se o logické konstatování a opominutí 
v dokumentaci lze považovat za formální nedostatek. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Záměrem je těžba stavebního kamene v lomu Votice navazující na dotěžovaný 
dobývací prostor Martinice. Jedná se o nevýhradní ložisko stavebního kamene v chráněném 
ložiskovém území Beztahov (č. CHLÚ 15180100).  

Těžba v lomu Votice předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze cca 7,4 ha. Těžba 
bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích. Na dobývání stavebního kamene bude použita 
metoda hromadné těžby s využitím clonových odstřelů. Odstřely budou připravovány podle 
projektu trhacích prací velkého rozsahu. Velké kusy materiálu budou rozpojovány bouracím 
kladivem, které nahrazuje sekundární odstřely. Ty nebudou v kamenolomu využívány. 
Rubanina bude nakládána lopatovým rýpadlem na dampery a odvážena do kamenolomu 
Martinice k úpravě na stávající zařízení (primární a sekundární drtič spolu s třídící linkou) u 
vjezdu do lomu. Po rekonstrukci železniční tratě bude třídící linka posunuta o 50 m blíže ke 
středu starého lomu. V souvislosti s těmito úpravami se předpokládá i modernizace 
technologických zařízení, s lepšími akustickými parametry apod.  

Drcený a tříděný materiál bude expedován s využitím železniční a silniční dopravy. 
Materiál ze skrývek bude využit na realizaci ochranných valů a na rekultivaci jak původního 
lomu Martinice, tak později i vlastního lomu Votice. V návaznosti na technickou rekultivaci 
proběhne biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodních etáží obou lomů. 
Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044. 

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 
6. Popis technického a technologického řešení záměru. Dle názoru zpracovatele posudku 
uvedené technické řešení v zásadě respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení 
řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru.  

Negativním vlivem záměru je zábor ZPF (5,2 ha) a PUPFL (1,9 ha). Tento zábor bude 
rekultivací kompenzován - rekultivace bude provedena na PUPFL (3,8 ha stávající lom a 4,3 
ha nový lom). Sukcesí bude rekultivováno ve stávajícím lomu 2,9 ha, v budoucím lomu pak 
2,03 ha.  

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především ovzduší, hluku a vlivům a 
obyvatelstvo. Byla zpracována akustická a rozptylová studie a autorizované posouzení 
zdravotních rizik, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace.  

Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru lze vyslovit názor, že 
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou 
použita odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního 
prostředí. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Zpracovatel dokumentace uvádí navržená opatření v kapitole IV. Charakteristika 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí. Jedná se o následující opatření (proloženým písmem je uveden komentář 
zpracovatele posudku).: 

Fáze projektových příprav 

1. Nadále provádět stávající monitoring hladin podzemních vod, průtoků v 
povrchových tocích a odtoku důlních vod ze stávajícího lomu včetně odběru 
vzorků pro stanovení NL a C10 – 40. Posílit stávající monitorovací systém o 2 nové 
hydrogeologické vrty, situované mezi severní okraj rozšířené těžby a jižní okraj 
intravilánu Beztahova. Sledování v těchto vrtech zahájit v dostatečném předstihu 
před zastižením zvodněného prostředí navrženou těžbou - opatření přejímám do 
návrhu stanoviska. 

2. Posílit stávající monitorovací systém o sledování průtoků v profilu na Srbickém 
potoce ve Střelítově pod soutokem - opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

3. Posílit stávající monitorovací systém o měření odtoku důlních vod z prostoru 
rozšířené těžby - opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

4. Pro minimalizaci rizika úniku pohonných a mazacích hmot je třeba dodržovat 
příslušné provozní a havarijní řády - opatření přejímám do návrhu stanoviska ale 
do fáze těžby a rekultivace.  

5. Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je nutno vypracovat provozní 
řád středního zdroje znečišťování ovzduší - opatření přejímám do návrhu 
stanoviska v tomto znění: Zpracovat provozní řád ve smyslu zákona 86/2002 Sb. a 
nařízení vlády 615/2006 Sb. a předložit krajskému úřadu ke schválení. Do 
provozního řádu budou zapracována opatření ke snížení sekundární prašnosti 
v případě nepříznivých klimatických podmínek. 

6. Respektovat požadavky na provozování středního zdroje znečišťování ovzduší 
vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, v platném znění - opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

7. Vynětí ze ZPF a PUPFL řešit s příslušnými orgány - opatření nepřejímám do 
návrhu stanoviska, jedná se o obecnou povinnost, pokud toto neprojednají 
nemohou zahájit těžbu 

8. Zajistit přístup na zemědělské pozemky - opatření přejímám do návrhu stanoviska.  

9. Ke kácení dřevin je třeba zažádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody - 
opatření přejímám do návrhu stanoviska, pouze upřesňuji, že se jedná o kácení 
dřevin mimo les 

10. Před zahájením těžby provést vyhledávací průzkum hnízd mravenců. Pokud bude 
přítomnost mravenců potvrzena budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl 
biotop negativně dotčen - opatření přejímám do návrhu stanoviska a formuluji 
takto: Před zahájením těžby bude ověřena přítomnost hnízd v těžebním prostoru, 
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správnost determinace druhu a vyhodnocení lokální populace. Pokud bude 
přítomnost mravenců potvrzena budou navržena příslušná opatření tak, aby nebyl 
biotop negativně dotčen 

11. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku ze zásahu do biotopu zvláště 
chráněných živočichů ve smyslu § 56 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění - 
opatření přejímám do návrhu stanoviska. s tím, že před zahájením zemních prací 
bude proveden zoologický průzkum pro zjištění aktuálního stavu, na základě 
výsledků tohoto průzkumu bude zažádáno o příslušnou výjimku ze zákona pokud to 
bude potřeba.  

12. Pro zásah do významného krajinného prvku (les) je třeba zažádat příslušný orgán 
ochrany přírody o povolení - opatření přejímám do návrhu stanoviska, pouze 
přeformulovávám - místo „zažádat … o povolení“ „zažádat… o závazné 
stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 114/92 S.b ve znění pozdějších předpisů“  

Fáze přípravy území 

13. Skrývkové materiály použít pro rekultivaci stávajícího lomu (resp. později 
rozšířeného lomu), případně pro realizaci ochranných valů v okolí těžebního 
prostoru - opatření přejímám do návrhu stanoviska.  

14. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně na mezideponie - opatření přejímám 
do návrhu stanoviska.  

15. Ze skrývkových materiálů vybudovat ochranný val podél SZ a JV části nového 
těžebního prostoru. Val na severozápadě by měl být vysoký minimálně 3 m, na 
jihovýchodě alespoň 4 m, šířka v koruně 2 m a délka v případě SZ valu cca 150 m 
a v případě JV valu cca 100 m - opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

16. Navržený ochranný val osázet dřevinami tak, aby byl dostatečně odcloněn prostor 
těžby od obcí Beztahov a Střelítov - opatření přejímám do návrhu stanoviska a 
doporučujeme aby byl co nejdříve zatravněn.  

17. V průběhu kácení zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování živočichů 
či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými 
prostředky - opatření nepřejímám do návrhu stanoviska neboť se dá stěží 
zabezpečit plnění tohoto bodu; částečně toto opatření zahrnuje následující bod 

18. Kácení dřevin provádět pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. 
listopad - 31. březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva 
- tzn. mimo období 1. květen - 15. červenec - opatření přejímám do návrhu 
stanoviska. 

Fáze těžby a rekultivace 

19. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy blízké původním 
rostlinným společenstvům - opatření přejímám do návrhu stanoviska.  

20. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace - opatření 
přejímám do návrhu stanoviska. 

21. V případě příznivých hydrologických poměrů vytvářet v rámci rekultivace drobné 
vodní rezervoáry - opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

22. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost - 
opatření přejímám do návrhu stanoviska.  
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23. V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů a 50 t 
ostatního odpadu za kalendářní rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, povinen zasílat každoročně hlášení o druzích odpadů, 
jejich množství a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu dle § 
39 odst. 2 zákona - opatření nepřejímám do návrhu stanoviska, jedná se o obecnou 
povinnost, kterou provozovatel zná  

24. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi dle § 39, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění - 
opatření nepřejímám do návrhu stanoviska, jedná se o obecnou povinnost, kterou 
provozovatel zná. 

25. Nadále provádět zkrápění prašných komunikací v lomu a v jeho okolí - opatření 
přejímám do návrhu stanoviska. 

26. Nadále provádět zkrápění technologické linky pro minimalizaci prašnosti - 
opatření přejímám do návrhu stanoviska. 

27. V rámci minimalizace hluku použít kvalitní těžební techniku a automobily, které 
budou splňovat platné předpisy - opatření nepřejímám do návrhu stanoviska, nelze 
používat techniku, která nesplňuje platné předpisy.  

28. Pokud by došlo k mimořádným výskytům pracujících strojů v prostoru mimo 
lomovou hranu, doporučuje se zkrátit jejich pracovní dobu na polovinu, tedy jednu 
směnu trvající 8 h - opatření přejímám do návrhu stanoviska, s tím že se týká 
především skrývky  

 

Výše uvedené návrhy byly využity pro formulování podmínek do návrhu stanoviska s 
tím, že byly upraveny. Z hlediska zpracovatele posudku je účelné doplnit opatření uvedená v 
dokumentaci o následující opatření: 

Fáze projektových příprav 

• Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) včetně plánu rekultivace a se 
zahrnutím opatření ke snižování emisí a předložit ke schválení příslušnému 
báňskému úřadu. 

• V rámci přípravy aktualizovat bezpečnostní pásmo lomu. 

• Protihlukové valy je nutno projekčně zpracovat a projednat s dotčenými orgány, 
včetně příp. promítnutí do územně plánovací dokumentace. 

• Požádat Krajský úřad Středočeského kraje o povolení změny středního zdroje 
znečišťování ovzduší, doloženou odborným posudkem. 

• Aktualizovat havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb. a nechat schválit 
příslušným vodoprávním úřadem. 

 

Fáze těžby a rekultivace 

• S produkty hornické činnosti, se kterými nebude nakládáno dále hornickým 
způsobem je nutno nakládat ve smyslu platné odpadové legislativy. 

• I nadále preferovat železniční dopravu před silniční. 
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• Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny musí být 
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. 

• Zajistit požadovanou čistotu TNA při výjezdu z areálu na veřejné komunikace. 

• Zabránit úsypu a úletu suroviny přepravované po veřejných komunikacích. 

• V případě znečištění veřejných komunikací zajistit technické prostředky a 
provádět jejich čištění. 

• Průběžně řešit nakládání s důlními vodami tak, aby nedošlo jak k ohrožení vlastní 
těžby, tak k ohrožení podzemních vod. 

• V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce. 

• V prostoru manipulace s těžebními prostředky a nákladními auty bude trvale 
k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro případ likvidace úniku 
ropných látek z motorových vozidel. 

• Budou respektovány pokyny vydané vodoprávním orgánem ohledně odvádění 
důlních vod do vod povrchových. 

• Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím 
TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu 
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

• Provádět měření hluku ve chráněném venkovním prostoru dle požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví. Při překročená limitů daných nařízením vlády č. 
148/2006 Sb. přijmout účinná protihluková opatření. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁD ŘENÍ 
K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ) 

Dokumentace záměru „Kamenolom Votice“ byla Krajským úřadem Středočeského 
kraje zveřejněna a rozeslána dopisem 153721/2008/KUSK OŽP/Ja ze dne 23. 10. 2008. 
Dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována 
oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. 
(osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení 
osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a Mgr. Michaelou 
Křtěnovou. 

Přehled všech obdržených vyjádření k dokumentaci je uveden v následující tabulce. 
Veškerá vyjádření obdržená k uvažovanému záměru v rámci dokumentace jsou doložena 
v příloze 1 předkládaného posudku. 

K dokumentaci se vyjádřili pouze správní úřady a dotčené územní samosprávné celky, 
veřejnost a občanská sdružení se k dokumentaci nevyjádřily. 

 

Vyjádření k dokumentaci - dotčené územní samosprávné celky 

 vyjádření č.j. datum 
Středočeský kraj 163460/2008/KUSK/10 5.11.2008 

 

Vyjádření k dokumentaci - správní úřady 

 vyjádření č.j. datum 
Městský úřad Votice - odbor životního 
prostředí a památkové péče 

3653/08/ŽP-Po 26.11.2008 

MŽP - odbor péče o krajinu 6288/610/08 78194/ENV/08 14. 11. 2008 
Krajská hygienická stanice Středočeského 
kraje, územní pracoviště v Benešově 

6548-217/08/BN/HJ 21.11.2008 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Praha 

ČIŽP/41/PP/0811979.002/08/
PTM 

28.11.2008 

Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště 
Praha 

05703/2008/02/001 27.11.2008 

Poznámka: Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšných 
společností podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nebyla k dokumentaci 
obdržena. 

 
V dalším textu jsou stručně shrnuta vyjádření k dokumentaci a komentář zpracovatele 

posudku (proloženým písmem). Úplné znění vyjádření je uvedeno v příloze 1. 
 
Středočeský kraj 
č.j. 163460/2008/KUSK/10 ze dne 5. 11. 2008 

Souhlasí s dokumentací a nemají připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez komentáře. 
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Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče 
č.j. 3653/08/ŽP-Po ze dne 26.11.2008 

Konstatují, že považují dokumentaci za vcelku dostatečnou a nemají k ní podstatnějších 
výhrad. Dílčí požadavky, které vzniknou v souvislosti se záměrem, budou řešit 
v rámci jednotlivých správních řešení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez komentáře. 
 
MŽP - odbor péče o krajinu 
č.j. 6288/610/08 78194/ENV/08 ze dne 14.11.2008 

Sdělují, že v rámci jejich kompetence požadují respektovat doporuční v oblasti 
problematiky krajinného rázu vyplývající z uvedené studie o vlivu záměru na 
krajinný ráz a navrhovaná preventivní a kompenzační opatření.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Opatření navržená v dokumentaci jsou převzata do opatření v návrhu stanoviska.  
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov  
č.j. 6548-217/08/BN/HJ ze dne 21.11.2008 

Konstatují, že dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 
zákona je zpracována z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví uspokojivým 
způsobem, za podmínky, že navržená protihluková opatření a opatření na snížení 
prašnosti budou oznamovatelem v celém rozsahu realizována.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Protihluková opatření a opatření na snížení prašnosti jsou uvedena v opatřeních 
v návrhu stanoviska.  
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 
č.j. ČIŽP/41/PP/0811979.002/08/PTM ze dne 28.11.2008 

Oddělení ochrany ovzduší - konstatují, že hodnocení je vypracováno srozumitelně a 
dostatečným způsobem. V případě realizace budou vyžadovat řešení v souladu 
s platnými právními předpisy. 

Oddělení odpadového hospodářství - k dokumentaci nemají připomínek 

Oddělení ochrany vod - nemají připomínek 

Oddělení ochrany přírody - uvádějí, že některé prvky ÚSES a VKP jsou velmi blízko 
lomu a tato ÚSES a VKP by mohla být vhodná pro hnízdění vodního ptactva. 
Vzhledem k tomu, že nebyl proveden biologický průzkum těchto lokalit a 
v dokumentaci nebyl tento vliv zvážen, požadují tyto informace přehodnotit a 
doplnit v rámci územního řízení. 

Oddělení ochrany lesa - nemají připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V blízkosti lomu se nenacházejí prvky ÚSES, které by mohly být vhodné pro hnízdění 
vodního ptactva. Nejbližším biocentrem je lokální biocentrum U Červenky cca 1,1 km od 
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stávajícího lomu. Jedná se lesní remízek ke kterému se těžba v novém lomu přiblíží o cca 100 
m. V případě VKP, které by mohly být vhodné pro hnízdění vodního ptactva, se jedná o 
rybníky jihovýchodně od lomu. Dle názoru zpracovatele posudku není potřeba na těchto 
rybnících provádět biologický průzkum v souvislosti s těžbou v novém lomu neboť těžba v 
tomto lomu se od těchto rybníků vzdálí o cca 100 m oproti těžbě ve stávajícím lomu a mezi 
lomem a rybníky bude probíhat modernizace stávající železniční trati, která svým provozem 
spíše může ovlivnit tato VKP.  

 
Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště Praha 
č.j. 05703/2008/02/001 ze dne 27.11.2008 

Konstatují, že nemají k dané dokumentaci žádné připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez komentáře. 

 



 36 

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z 
HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Záměrem je těžba stavebního kamene v lomu Votice navazující na dotěžovaný 
dobývací prostor Martinice. Jedná se o nevýhradní ložisko stavebního kamene v chráněném 
ložiskovém území Beztahov (č. CHLÚ 15180100).  

Těžba v lomu Votice předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze cca 7,4 ha. Těžba 
bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích. Na dobývání stavebního kamene bude použita 
metoda hromadné těžby s využitím clonových odstřelů. Odstřely budou připravovány podle 
projektu trhacích prací velkého rozsahu. Velké kusy materiálu budou rozpojovány bouracím 
kladivem, které nahrazuje sekundární odstřely. Ty nebudou v kamenolomu využívány. 
Rubanina bude nakládána lopatovým rýpadlem na dampery a odvážena do kamenolomu 
Martinice k úpravě na stávající zařízení (primární a sekundární drtič spolu s třídící linkou) u 
vjezdu do lomu. Po rekonstrukci železniční tratě bude třídící linka posunuta o 50 m blíže ke 
středu starého lomu. V souvislosti s těmito úpravami se předpokládá i modernizace 
technologických zařízení, s lepšími akustickými parametry apod.  

Drcený a tříděný materiál bude expedován s využitím železniční a silniční dopravy. 
Materiál ze skrývek bude využit na realizaci ochranných valů a na rekultivaci jak původního 
lomu Martinice, tak později i vlastního lomu Votice. V návaznosti na technickou rekultivaci 
proběhne biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodních etáží obou lomů. 
Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 
nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a zpracovatelem 
posudku.  

K posouzení byla firmou ZAPA beton a.s. předložena dokumentace „Kamenolom 
Votice“ zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 
zákona č. 100/01 Sb. (osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 
1993; prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a 
Mgr. Michaelou Křtěnovou. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 
tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace zpracována formálně dle 
požadavku tohoto zákona a posuzuje záměr ze všech aspektů.  

Negativním dopadem záměru je zábor ZPF (5,2 ha) a PUPFL (1,9 ha). Tento zábor 
bude rekultivací kompenzován - rekultivace bude provedena na PUPFL (3,8 ha stávající lom a 
4,3 ha nový lom). Sukcesí bude rekultivováno ve stávajícím lomu 2,9 ha, v budoucím lomu 
pak 2,03 ha.  

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že běžný provoz záměru nepředstavuje pro 
obyvatele a životní prostředí v okolí areálu rizika za podmínek dodržení platných 
legislativních předpisů a respektování dále navržených opatření.  

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především ochraně ovzduší, hluku a 
vlivům a obyvatelstvo. Byla zpracována akustická a rozptylová studie a autorizované 
posouzení zdravotních rizik, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace. Největším 
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problémem v daném případě je hluk z dopravy. Vstupy do akustické studie byly zadány 
konzervativně (uvažovalo se, že 50 % dopravy půjde po silnici, přičemž ve stávajícím stavu je 
to 30 % a není předpoklad že se tento poměr změní).  

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika 
přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela 
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

K dokumentaci byla obdržena vyjádření oslovených orgánů státní správy a 
samosprávy (příloha 1). K dokumentaci nebyla obdržena žádná vyjádření veřejnosti a 
občanských sdružení jakéhokoliv zaměření nebo působnosti a to včetně ekologických 
sdružení a iniciativ. 

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdržená vyjádření a při respektování 
podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného orgánu státní správy (KÚ 
Středočeského kraje) lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního prostředí 
akceptovatelný. Proto doporučuji KÚ vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 
Sb. k záměru 

 
Kamenolom Votice 

 

ve variantě B (těžba 300 000 t/rok) popsané v dokumentaci, a to za podmínek 
specifikovaných v návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska orgánu státní správy (KÚ Středočeského kraje) lze učinit závěr, že technickými 
opatřeními lze minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Případné nevyřešené 
problémy lze řešit v další fázi přípravy záměru a většina jich je řešena podmínkami v návrhu 
stanoviska dle zák. č. 100/2001 Sb. Toto vyjádření se týká výhradně ochrany životního 
prostředí a nenahrazuje vyjádření jiná.  
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
150 21 Praha – Zborovská 11 

 
  V Praze dne ……… 2009 
  Č.j.: ……………………… 

 

 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIV Ů  PROVEDENÍ  ZÁM ĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

I. Identifika ční údaje 

 

I.1 Název záměru: Kamenolom Votice 

 

I.2 Kapacita (rozsah) záměru:  

Záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžené suroviny.  
Varianta A představuje roční objem těžby 200 tis. t suroviny.  
Varianta B představuje roční objem těžby 300 tis. t suroviny. 

 

I.3 Umístění záměru:  kraj:  Středočeský 

    obec:  Votice 

kat. území: Beztahov  

 

I.4 Obchodní firma oznamovatele:   ZAPA beton a. s. 

 

I.5 IČ oznamovatele:  25137026 
    

I.6 Sídlo oznamovatele: Vídeňská 495, 142 01  Praha 

 

II. Pr ůběh posuzování 
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II.1 Oznámení 

• Oznámení záměru „Kamenolom Votice“ zpracovala v červnu 2008 firma EKOLA 
group, spol. s r.o., Ing. Libor Ládyš držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. 
(osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení 
osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a Mgr. Michaela 
Křtěnová. 

• Oznámení záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 11. 6. 2008, na úřední desce 
bylo zveřejněno 18.06.2008, pod č.j.: 89581/2008/KUSK OŽP/Ja, na portálu Ministerstva 
životního prostředí dne 18.06.2008. 

• Zjišťovacího řízení bylo ukončeno dne 14.07.2008, pod č.j.: 87648/2008/KUSK 
OŽP/Ja, na úřední desce krajského úřadu byl závěr zjišťovacího řízení zveřejněn 
28.07.2008. 

 

II.2 Dokumentace 

• Dokumentaci vlivů záměru „Kamenolom Votice“ na životní prostředí zpracovala v 
říjnu 2008, stejně jako oznámení tohoto záměru, firma EKOLA group, spol. s r.o., Ing. 
Libor Ládyš a Mgr. Michaela Křtěnová 

• Dokumentace byla předána krajskému úřadu 16.10.2008, ve stanovené lhůtě byla dne 
23.10.2008 zveřejněna pod č.j.: 153977/2008/KUSK. 

 

II.3 Posudek 

• Posudek o vlivech záměru „Kamenolom Votice“ na životní prostředí zpracoval Ing. 
Josef Tomášek, CSc. (dále „zpracovatel posudku“) jakožto držitel osvědčení odborné 
způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 let pod 
č.j. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006.  

• Posudek byl předložen příslušnému orgánu dne ??.01.2009. 

• Dne ??.01.2009 byl posudek zveřejněn a dále rozeslán dotčeným územně 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření.  

• Dne ??.02.2009 byla zveřejněna informace o konání veřejného projednání, 
které bylo svoláno na ??.02.2009. 

 

II.4 Veřejné projednání 

• Dne ??.02.2009 byla zveřejněna informace o konání veřejného projednání, které bylo 
svoláno na den ??.02.2009 od ??.?? hodin do ??????. 

• Veřejné projednání se konalo dne ??.02.2009 od ??.?? hod. v ????? a proběhlo 
v souladu s § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a § 4 vyhlášky 
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.  
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II.5 Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých 
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Na veřejném projednání byla naplněna všechna ustanovení pro veřejné projednání posudku 
o vlivech záměru na životní prostředí a současně dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí k záměru „Kamenolom Votice“ podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného 
projednání č.j.: ???? ze dne ??.??.2009. 

• Oznámení uvažovaného záměru bylo příslušnému úřadu předloženo 11. 6. 2008, na 
úřední desce bylo zveřejněno 18.06.2008. 

• Zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zákona bylo zahájeno dne 18.06.2008 a ukončeno dne 
14.07.2008 s tím, že záměr bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Závěr 
zjišťovacího řízení byl vydán 17.07.2008 pod č.j.: 87648/2008/KUSK OŽP/Ja. 

• Zveřejnění dokumentace bylo provedeno dne 23.10.2008 dopisem č.j.: 
153977/2008/KUSK, vyvěšeno dne 31.10.2008, sejmuto dne 16.11.2008. 

• Zpracováním posudku byl zpracovatel pověřen dopisem č.j.: 154002/2007/KUSK 
OŽP/Ja ze dne 10. 12. 2008 a posudek byl předložen příslušnému orgánu dne 30. 01. 
2009.  

K oznámení a k dokumentaci byly ze strany dotčených úřadů a samosprávných celků 
vzneseny připomínky, které byly v procesu posuzování řádně vypořádány. Ze strany 
veřejnosti ani občanských sdružení nebyly připomínky vzneseny. 

Zpracovatel posudku vyhodnotil, že dokumentace je zpracována na dobré profesionální 
úrovni. Na základě vyhodnocení přepracované dokumentace a doručených vyjádření navrhl 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru „Kamenolom Votice“ a 
stanovil podmínky ve vztahu k ochraně jednotlivých složek životního prostředí pro fázi 
projektových příprav záměru, pro fázi přípravy území a fázi těžby a rekultivace (zahrnuje i 
péči o zrekultivované plochy). Posudek doporučil záměr k realizaci ve variantě B (těžba 300 
000 t/rok), za podmínky dodržení všech doporučení v posudku uvedených.  

Veřejného projednání se zúčastnilo celkem ?? osob, z toho ?? ze strany veřejnosti. 
Připomínky a dotazy se týkaly zejména ???????.  
 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. se k dokumentaci záměru vyjádřily 
následující dotčené územně samosprávné celky a dotčené správní úřady:  

• Středočeský kraj, č.j. 163460/2008/KUSK/10 ze dne 5. 11. 2008 

• Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, č.j. 3653/08/ŽP-Po 
ze dne 26.11.2008 

• MŽP - odbor péče o krajinu, č.j. 6288/610/08 78194/ENV/08 ze dne 14.11.2008 

• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, č.j. 
6548-217/08/BN/HJ ze dne 21.11.2008 
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• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, č.j. 
ČIŽP/41/PP/0811979.002/08/PTM ze dne 28.11.2008 

• Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště Praha, č.j. 05703/2008/02/001 ze dne 
27.11.2008 

Veřejnost a občanská sdružení nebo obecně prospěšná společnost se k dokumentaci 
nevyjádřily. 

 

Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. se k posudku záměru vyjádřily následující 
dotčené územně samosprávné celky a dotčené správní úřady:  
 

III. Hodnocení záměru  

 

III.1 Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Záměrem je těžba stavebního kamene v lomu Votice navazující na dotěžovaný dobývací 
prostor Martinice. Jedná se o nevýhradní ložisko stavebního kamene v chráněném ložiskovém 
území Beztahov (č. CHLÚ 15180100).  

Těžba v lomu Votice předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze cca 7,4 ha. Těžba bude 
probíhat ve čtyřech těžebních etážích. Na dobývání stavebního kamene bude použita metoda 
hromadné těžby s využitím clonových odstřelů. Odstřely budou připravovány podle projektu 
trhacích prací velkého rozsahu. Velké kusy materiálu budou rozpojovány bouracím kladivem, 
které nahrazuje sekundární odstřely. Ty nebudou v kamenolomu využívány. Rubanina bude 
nakládána lopatovým rýpadlem na dampery a odvážena do kamenolomu Martinice k úpravě 
na stávající zařízení (primární a sekundární drtič spolu s třídící linkou) u vjezdu do lomu. Po 
rekonstrukci železniční tratě bude třídící linka posunuta o 50 m blíže ke středu starého lomu. 
V souvislosti s těmito úpravami se předpokládá i modernizace technologických zařízení, s 
lepšími akustickými parametry apod.  

Drcený a tříděný materiál bude expedován s využitím železniční a silniční dopravy. Materiál 
ze skrývek bude využit na realizaci ochranných valů a na rekultivaci jak původního lomu 
Martinice, tak později i vlastního lomu Votice. V návaznosti na technickou rekultivaci 
proběhne biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodních etáží obou lomů. 
Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 
nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a zpracovatelem 
posudku.  

K posouzení byla firmou ZAPA beton a.s. předložena dokumentace „Kamenolom Votice“ 
zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem držitelem autorizace dle § 19 zákona 
č. 100/01 Sb. (osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; 
prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006) a Mgr. 
Michaelou Křtěnovou. 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 
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tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace zpracována formálně dle 
požadavku tohoto zákona a posuzuje záměr ze všech aspektů.  

Negativním vlivem záměru je zábor ZPF (5,2 ha) a PUPFL (1,9 ha). Tento zábor bude 
rekultivací kompenzován - rekultivace bude provedena na PUPFL (3,8 ha stávající lom a 4,3 
ha nový lom). Sukcesí bude rekultivováno ve stávajícím lomu 2,9 ha, v budoucím lomu pak 
2,03 ha.  

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že běžný provoz záměru nepředstavuje pro obyvatele a 
životní prostředí v okolí areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a 
respektování dále navržených opatření.  

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především ochraně ovzduší, hluku a vlivům a 
obyvatelstvo. Byla zpracována akustická a rozptylová studie a autorizované posouzení 
zdravotních rizik, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace. Největším problémem 
v daném případě je hluk z dopravy. Vstupy do akustické studie byly zadány konzervativně 
(uvažovalo se, že 50 % dopravy půjde po silnici, přičemž ve stávajícím stavu je to 30 % a 
není předpoklad že se tento poměr změní).  

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že problematika 
přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela 
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

 

III.2 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání 
pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Stručně je záměr popsán v předcházející kapitole. Podrobné údaje o řešení záměru jsou 
uvedeny v posuzované dokumentaci v kapitole 6. Popis technického a technologického řešení 
záměru. Dle názoru zpracovatele posudku uvedené technické řešení v zásadě respektuje 
požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 
z hlediska vlastního záměru. Největším problémem v daném případě je hluk z dopravy.  

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především ochraně ovzduší, hluku a vlivům a 
obyvatelstvo. Byla zpracována akustická a rozptylová studie a autorizované posouzení 
zdravotních rizik, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace.  

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

 

III.3 Návrh opat ření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor 
vlivů na životní prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, která vyplývají z procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi projektových příprav 
záměru, pro fázi přípravy území a fázi těžby a rekultivace (zahrnuje i péči o zrekultivované 
plochy. 
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III.4 Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Z hlediska umístění navrhovaného kamenolomu je záměr řešen v jedné variantě. Variantně je 
hodnocen roční objem těžené suroviny. Roční objem těžené suroviny v pískovně Votice se 
odvíjí od poptávky po zboží. V roce 2007 byla expedice suroviny 206 000 t. Z hlediska 
možných vlivů těžby na životní prostředí a obyvatele je záměr řešen ve dvou variantách 
ročního objemu těžené suroviny. Varianta A předpokládá průměrný roční objem těžby 200 
000 t, varianta B předpokládá maximální roční objem těžby 300 000 t. 

V dokumentaci bylo provedeno porovnání variant ročního objemu těžby z hlediska vlivu na 
akustickou situaci, z hlediska vlivu na ovzduší a z hlediska zdravotních rizik.  

Svými výstupy se varianty A a B významně neliší. Výše těžby dle varianty B se bude 
dosahovat pouze ve výjimečných případech a to např. při realizaci modernizace železničního 
koridoru Praha - České Budějovice (zvýšená produkce kameniva bude dopravována z největší 
části po železnici). Jinak se bude těžba pohybovat na úrovni varianty A.  

Těžba do 200 000 t/rok odpovídá stávajícímu stavu a odbytovým možnostem v regionu. 

Na základě uvedeného je doporučená k realizaci varianta B tak, aby byly pokryty nároky na 
produkci tříděného kameniva i ve výjimečných případech. 

 

III.5 Vypo řádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku 

Vyjádření všech dotčených subjektů k oznámení byla přehledně a úplně vypořádána 
v dokumentaci.  

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána 
v posudku v souladu s § 8 citovaného zákona.  

Dále jsou vypořádána všechna vyjádření k posudku. 
 
 SUBJEKT 
STRUČNÉ SHRNUTÍ VYJÁD ŘENÍ VYPOŘÁDÁNÍ 
 
  
 
  
 
Další připomínky uplatněné na veřejném projednání, pokud nejsou vypořádány v předchozím 
textu: 

 

III.6 Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 
 

Na základě oznámení záměru „Kamenolom Votice“ , dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, 
posudku o vlivech záměru „Kamenolom Votice“ na životní prostředí, veřejného projednání a 
vyjádření k nim uplatněných a výsledku veřejného projednání posudku a dokumentace  
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v y d á v á 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
úřad podle § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s § 10 odst. 1 téhož 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 

k posouzení vlivů provedení záměru  

 

„Kamenolom Votice“  

 

za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na 
životní prostředí v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s tím, 
že níže uvedené podmínky stanoviska budou respektovány v následujících stupních 
projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření 
nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do 
té doby splněny.  

Na základě závěrů posudku a veřejného projednání se k realizaci doporučuje varianta B 
navržená v dokumentaci a posudku.  

Varianta B představuje těžbu do 200 000 t/rok, v výjimečných případech a to např. při 
realizaci modernizace železničního koridoru Praha - České Budějovice (zvýšená produkce 
kameniva bude dopravována z největší části po železnici) do 300 000 t/rok. 
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Podmínky souhlasného stanoviska:  

Fáze přípravy 

1. Zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) včetně plánu rekultivace a se 
zahrnutím opatření ke snižování emisí a předložit ke schválení příslušnému 
báňskému úřadu. 

Ochrana ovzduší 

2. Požádat Krajský úřad Středočeského kraje o povolení změny středního zdroje 
znečišťování ovzduší, doloženou odborným posudkem. 

3. Zpracovat provozní řád ve smyslu zákona 86/2002 Sb. a nařízení vlády 615/2006 
Sb. a předložit krajskému úřadu ke schválení. Do provozního řádu budou 
zapracována opatření ke snížení sekundární prašnosti v případě nepříznivých 
klimatických podmínek. 

4. Respektovat požadavky na provozování středního zdroje znečišťování ovzduší 
vyplývajících z nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a 
dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, v platném znění. 

Ochrana přírody  

5. Před zahájením zemních prací provést zoologický průzkum pro zjištění aktuálního 
stavu, na základě výsledků tohoto průzkumu, pokud to bude potřeba, požádat 
příslušný orgán ochrany přírody o výjimku ze zásahu do biotopu zvláště 
chráněných živočichů ve smyslu § 56 vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

6. Výskyt chráněných druhů mravenců - Před zahájením těžby bude ověřena 
přítomnost hnízd v těžebním prostoru, správnost determinace druhu a vyhodnocení 
lokální populace. Pokud bude přítomnost mravenců potvrzena budou navržena 
příslušná opatření tak, aby nebyl biotop negativně dotčen. 

7. Pro zásah do významného krajinného prvku (les) je třeba zažádat příslušný orgán 
ochrany přírody o závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 114/92 S.b ve 
znění pozdějších předpisů.  

8. Ke kácení dřevin mimo les je třeba zažádat o povolení příslušný orgán ochrany 
přírody. 

Ochrana vod 

9. Nadále provádět stávající monitoring hladin podzemních vod, průtoků v 
povrchových tocích a odtoku důlních vod ze stávajícího lomu včetně odběru 
vzorků pro stanovení NL a C10 – 40. Posílit stávající monitorovací systém o 2 nové 
hydrogeologické vrty, situované mezi severní okraj rozšířené těžby a jižní okraj 
intravilánu Beztahova. Sledování v těchto vrtech zahájit v dostatečném předstihu 
před zastižením zvodněného prostředí navrženou těžbou. 

10. Posílit stávající monitorovací systém o sledování průtoků v profilu na Srbickém 
potoce ve Střelítově pod soutokem.  

11. Posílit stávající monitorovací systém o měření odtoku důlních vod z prostoru 
rozšířené těžby. 

12. Aktualizovat havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb. a nechat schválit 
příslušným vodoprávním úřadem. 
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Hluk 

13. Protihlukové valy je nutno projekčně zpracovat a projednat s dotčenými orgány, 
včetně případného promítnutí do územně plánovací dokumentace. Val na 
severozápadě by měl být vysoký minimálně 3 m, na jihovýchodě alespoň 4 m, 
šířka v koruně 2 m a délka v případě SZ valu cca 150 m a v případě JV valu cca 
100 m. 

Ostatní  

14. Zajistit přístup na zemědělské pozemky v okolí.  

15. V rámci přípravy aktualizovat bezpečnostní pásmo lomu. 

 

Fáze přípravy území 

Ochrana přírody  

16. Kácení dřevin provádět pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. období 1. 
listopad - 31. březen), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva 
- tzn. mimo období 1. květen - 15. červenec. 

Hluk 

17. Ze skrývkových materiálů vybudovat ochranný val podél SZ a JV části nového 
těžebního prostoru.  

18. Navržený ochranný val co nejdříve zatravnit a osázet dřevinami tak, aby byl 
dostatečně odcloněn prostor těžby od obcí Beztahov a Střelítov. 

19. Pokud by při skrývkových pracích došlo k mimořádným výskytům pracujících 
strojů v prostoru mimo lomovou hranu, doporučuje se zkrátit jejich pracovní dobu 
na polovinu, tedy jednu směnu trvající 8 h.  

Ostatní  

20. Skrývkové materiály použít pro rekultivaci stávajícího lomu (resp. později 
rozšířeného lomu), případně pro realizaci ochranných valů v okolí těžebního 
prostoru.  

21. Jednotlivé skrývkové vrstvy ukládat odděleně na mezideponie.  

 

Fáze těžby a rekultivace 

Ochrana ovzduší 

22. Nadále provádět zkrápění prašných komunikací v lomu a v jeho okolí. 

23. Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím 
TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu 
vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení. 

 

Ochrana přírody  

24. Pro biologickou lesnickou rekultivaci použít pouze druhy blízké původním 
rostlinným společenstvům.  
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25. Plochy dotčené těžbou rekultivovat dle schváleného plánu rekultivace. 

26. V případě příznivých hydrologických poměrů vytvářet v rámci rekultivace drobné 
vodní rezervoáry. 

27. V souvislosti s lesnickou rekultivací je třeba zajistit péči o nově založený porost.  

Ochrana vod 

28. Pro minimalizaci rizika úniku pohonných a mazacích hmot je třeba dodržovat 
příslušné provozní a havarijní řády.  

29. Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat v prostoru těžebny musí být 
v dokonalém technickém stavu, nezbytná bude kontrola zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. 

30. V prostoru manipulace s těžebními prostředky a nákladními auty bude trvale 
k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků pro případ likvidace úniku 
ropných látek z motorových vozidel. 

31. V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační práce. 

32. Průběžně řešit nakládání s důlními vodami tak, aby nedošlo jak k ohrožení vlastní 
těžby, tak k ohrožení podzemních vod. 

33. Budou respektovány pokyny vydané vodoprávním orgánem ohledně odvádění 
důlních vod do vod povrchových. 

Hluk 

34. I nadále preferovat železniční dopravu před silniční. 

35. Provádět měření hluku ve chráněném venkovním prostoru dle požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví. Při překročená limitů daných nařízením vlády č. 
148/2006 Sb. přijmout účinná protihluková opatření. 

Ostatní  

36. S produkty hornické činnosti, se kterými nebude nakládáno dále hornickým 
způsobem je nutno nakládat ve smyslu platné odpadové legislativy. 

37. Zajistit požadovanou čistotu TNA při výjezdu z areálu na veřejné komunikace. 

38. Zabránit úsypu a úletu suroviny přepravované po veřejných komunikacích. 

39. V případě znečištění veřejných komunikací zajistit technické prostředky a 
provádět jejich čištění. 

 

 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona 
č. 413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů.  

 

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 
je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout 
do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně 
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životního prostředí uvedené ve stanovisku nebo ve svém rozhodnutí, popřípadě opatření, 
uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 

 

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 
žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f) a § 10 odst. 3 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

 

vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství 
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Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 
zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 
Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením autorizace na 5 
let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006 
Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
Pražská 900 
252 10 Mníšek pod Brdy 
IČ: 46349316 
DIČ: CZ46349316 
tel.:  318 591 770-71 
 603 525 045 
fax:  318 591 772 
e-mail: som@sommnisek.cz 

 
Spolupracovala: 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 
zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s 
prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006) 

 

 

Datum zpracování posudku: 29. 1. 2009 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 
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PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Závěr zjišťovacího řízení  

Příloha č. 2 Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů 
k dokumentaci 

Příloha č. 3 Pověření KÚ Středočeského kraje ke zpracování posudku 

Příloha č. 4  Podklady využité pro zpracování posudku 

 



PŘÍLOHA 1 

 
 

Závěr zjišťovacího řízení 



 

PŘÍLOHA 2  

 
 

Vyjádření dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů 
k dokumentaci 

 

Vyjádření k dokumentaci - dotčené územní samosprávné celky 

 vyjádření č.j. datum 
Středočeský kraj 163460/2008/KUSK/10 5.11.2008 

 

Vyjádření k dokumentaci - správní úřady 

 vyjádření č.j. datum 
Městský úřad Votice - odbor životního 
prostředí a památkové péče 

3653/08/ŽP-Po 26.11.2008 

MŽP - odbor péče o krajinu 6288/610/08 78194/ENV/08 14. 11. 2008 
Krajská hygienická stanice Středočeského 
kraje, územní pracoviště v Benešově 

6548-217/08/BN/HJ 21.11.2008 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Praha 

ČIŽP/41/PP/0811979.002/08/
PTM 

28.11.2008 

Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště 
Praha 

05703/2008/02/001 27.11.2008 

 
 



 

PŘÍLOHA 3 

 
 

Pověření KÚ Středočeského kraje ke zpracování posudku 
 



 

PŘÍLOHA 4 

 
 

 
Podklady využité pro zpracování posudku 

 



 

Podklady využité pro zpracování posudku: 
 
 
 

− Oznámení záměru zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění „Kamenolom Votice“, Ing. Libor Ládyš, Mgr. Michaela 
Křtěnová, červen 2008 

− Závěr zjišťovací řízení 

− Vyjádření k oznámení 

− Dokumentace EIA zpracovaná dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, dle přílohy č. 4, v platném znění „Kamenolom Votice“, Ing. Libor 
Ládyš, Mgr. Michaela Křtěnová, říjen 2008 

− Vyjádření k dokumentaci 

− Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí stavby dle zákona 244/92 Sb. - IV. 
koridor Praha - České Budějovice, úsek Tábor - Benešov, Plachý Vladimír Ing., prosinec 
2001 

− Fyzická prohlídka lokality záměru 

− Informace: 
• oznamovatel - ZAPA beton a.s. 
• zpracovatel dokumentace - Ing. Libor Ládyš 
• p. Pavel Bezděčka, Muzeum Vysočiny Jihlava 

 
 
 

− Databáze Střediska odpadů Mníšek s.r.o. 

− Platná legislativa 

− Obecně dostupné informace 

 


