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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
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1. Obchodní firma
Kaolin Hlubany, a.s

2. IČ:
482 88 195

3. Sídlo (bydliště):
Hlubany čp. 63
Podbořany
441 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Karol Holub – prokurista - karol.holub@sibelco.com
Eva Vostárková – prokurista - eva.vostarkov@sibelco.com

na základě plné moci zastoupeni firmou EES s.r.o. (zmocnění viz str. 75).

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Karol Holub
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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany
(60206).
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 79 vyžadující zjišťovací řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 79 –
stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (5 ha) nebo
s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (10
tis t/rok).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Hornická činnost (HČ) bude představovat roční těžbu o výši max. 220 tis. tun/rok.
Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok. Těžba je plánována na
10 - 12 let (2 110 kt vytěžitelných zásob při těžbě 220 kt, resp. 180 kt/rok). Těžba suroviny
povrchovým způsobem a hornická činnost bude probíhat ve stanoveném dobývacím prostoru
(dále jen DP) Podbořany (stanoven 20.08.1961 83/66-ČKZ-20.8.66 pod č.j.: BÚ 7-ZO/678.2.67).
V části ložiska Krásný Dvůr - Podbořany pokrytém DP Podbořany jsou bilancovány
geologické zásoby následujících surovinových druhů:
-

KNKJ kaolin pro výrobu porcelánu,
KNKZ kaolin živcový.

Při výši těžby 220 tis t/rok je počítáno s dopravou 46 TNA/den při 6-denním pracovním
cyklu.
Související stavbou bude výstavba obslužné komunikace v délce v 1500 m.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Podbořany
Podbořany 723231, Hlubany 723282, Buškovice 616320

DP Podbořany je lokalizován severně od Podbořan, hranice DP je v západní části vzdálená
cca 600 m od obytné zástavby, v centrální části pak cca 100 – 200 m a ve východní části do
DP objekty zasahují. DP je umístěn na mírně sklonitých pozemcích, kdy DP od západu klesá
z kóty 355 m n. m. k nadmořské výšce 315 m n.m. na východě dobývacího prostoru.
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Obr. 1 – umístění záměru, širší vztahy

Obr. 2 - Vyznačení zájmové plochy a její vymezení v souřadnicovém systému
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr představuje provádění hornické činnosti v prostoru stanoveného
dobývacího prostoru Podbořany pro těžbu kaolinu povrchovým způsobem.
Možné kumulace vlivů jsou významné především v případě, že se v dotčeném území potkává
více záměrů s podobným zaměřením – v takovém případě by bylo nutno očekávat
a vyhodnotit i obdobné vlivy přímé i nepřímé.
Z pohledu možné kumulace vlivů je nutno zmínit:
-

Záměr se stejným charakterem (těžba v dobývacím prostoru) v dotčené lokalitě jedná se o v současné době těžené ložisko SZ směrem od DP Podbořany I. Ukončení
těžby se předpokládá v průběhu 4 – 6 let, kumulace budou tedy jen dočasné. Objem
dopravy se nezmění: kapacita těžby zůstane stejná, což je dáno kapacitou úpravny
v Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého (např.
v prvním roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích např. 160 tis. tun a
z druhého lomu 20 tis. tun apod., tedy počet TNA bude stále stejný jako v současné
době, nebude navýšen),

-

Existenci průmyslového areálu J směrem, při silnici č. 221.

-

Zemědělskou výrobu v okolí celého dobývacího prostoru.

B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
Umístění záměru vychází z geologickým průzkumem a výpočtem zásob ověřeného výskytu
ložiska kaolinu, jehož množství a kvalita splňuje předpoklad jeho ekonomicky hospodárného
využití dle horního zákona.
Hlavním důvodem k provádění těžby na ložisku Krásný Dvůr je stálá poptávka průmyslového
odvětví zpracování kaolinu pro výrobu keramiky a porcelánu na dodávku kvalitních druhů
plavených kaolinů.
Umístění je dále dáno také především lokalizací stávající těžby a vychází z dlouhodobého
průzkumu ploch, které by vyhovovaly nejen pro potřeby nutného těžebního zázemí, ale
zároveň by respektovalo zásady ochrany ŽP.
Variantní řešení
Záměr je uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). V
studii „Screening DP Podbořany“ byly hodnoceny mimo nulové varianty ještě další tři
varianty možné těžby a dvě varianty dopravní. U každé z navržených variant se hodnotili
nejdůležitější střety zájmů.
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

10/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu těžby a souvisejících činností.

Varianty umístění:

Obr. 3 – bloky zásob dle jednotlivých variant

Obr. 4 – vymezení hodnocených variant těžby
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Varianta č. 1 (VP1) – nejvhodnější varianta
Ložiskové vymezení: západní partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 17, 18, 34 a 37.
Na jihu je dále zohledněno poměrně široké pásmo od obytné zástavby. V úseku lze očekávat
2 637 kt bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na ploše cca 22,35 ha;

-

pravděpodobný vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování lomu spíše do rovinatých
partií temene kopce bude vizuální uplatnění lomu a vnějších výsypek spíše nižší);
bude potvrzeno odbornou studií.

-

Možný vliv na veřejné zdraví - vzdálenost od obce Podbořany 500 m - relativní
blízkost obce – nutnost případných kompenzačních opatření (ochranné valy s
ozeleněním, izolační výsadby aj.) potvrdí v dalším stupni posuzování závěry
odborných studií (HS, RS, HIA).

Komentář: zábor velmi kvalitních půd je nejvýznamnějším vlivem. Dalším vyznaným vlivem
je vliv na krajinný ráz, který je však vzhledem k umístění provozu a vzdálenosti od obce
možno poměrně dobře kompenzovat. Je však třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný
ráz.
Otázkou je akustická a imisní situace v nejbližších chráněných prostorech v obci v době
těžby, po provedení kompenzačních opatření by provoz zřejmě legislativním limitům
vyhověl. Tento předpoklad je však třeba potvrdit zpracováním hlukové a rozptylové studie
event. studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
V rámci této varianty je také brát v úvahu vzdálenost k úpravně, která je ze všech řešených
variant nejmenší. Relativně nejblíže je i těžený DP Podbořany I.

Varianta č. 2 (Vp2) – alternativa do budoucna, ovšem s nutností omezení v jižní časti
Ložiskové vymezení: centrální partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 19, 20, 21, 26
(nebilanční), 34, 37, 38 a 41. Na jihu bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmo od stávající
obytné zástavby, na východě k pilíři silnice. Linie vodovodu vedoucí západně od silnice a
nadzemní vedení 22 kV napříč ložiskem nebyly zohledněny. V úseku lze očekávat 4 143 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na výměře cca 23,85 ha

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
lomu spíše do mírného svahu a rovinatých partií temene kopce bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek zejména v partiích svahu přilehlého k Podbořanům velmi
výrazné).

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

12/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

-

poměrně malá vzdálenost od stávající obytné zástavby obce Podbořany 200 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.).

-

ÚPD Podbořan počítá s rozvojem směrem v ploše BI 3 (individuální bydlení) k severu
tj. k ploše těžby ve variantě Vp2. Velmi malá vzdálenost (v řádu nižších desítek
metrů) Vp2 od BI 3. Kompenzační opatření pro plánovanou zástavbu budou muset být
ještě významnější než pro zástavbu stávající. Těžba by časově měla předcházet rozvoji
v ploše BI 3, jinak bude třeba upravit plochu Vp2 ve smyslu zvýšení vzdálenosti lomu
od budoucí obytné zástavby.

-

Možný vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP, vodovod s OP vodovodu, OP silnice II. třídy

Komentář: zábor kvalitních půd spolu s vlivem na krajinný ráz - jednoznačně bude třeba
zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na úseku
ŽP ještě před zahájením dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je možným vlivem vliv na akustickou situaci v nejbližších,
poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby, stejně jako možný vliv na
imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit reálnost plnění platných
legislativních limitů pro stávající obytnou zástavbu i plánovanou obytnou zástavbu dle ÚPD
v ploše BI 3 zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence sítí (el. vedení, vodovod), jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě
přeložit – zohlednit je třeba nákladnost těchto operací. Mnohem podstatnější je přeložka el.
vedení vysokého napětí než vodovodu.
Zásah do OP silnice II. třídy je třeba projednat s vlastníkem komunikace (Kraj Ústecký)
event. správcem komunikace (SÚS). V této variantě se předpokládá největší objem zásob.

Varianta č. 3 (Vp3) – nevhodná varianta
Ložiskové vymezení: severovýchodní část výhradního ložiska, prostor bloků zásob 35 a 39.
Na jihovýchodě bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmu od obytné zástavby, na západě
k pilíři silnice II. třídy, na jihovýchodě k pilíři železniční trati. Nadzemní vedení 22 kV napříč
blokem zásob č. 35 ložiskem nebylo zohledněno. Ve variantě 3 lze očekávat 1 815 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (I třída ochrany) na výměře cca 13,95 ha;

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
provozu spíše do mírného svahu od obce a rovinatých partií bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek od Podbořan výrazné);

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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-

poměrně malá vzdálenost od obytné (chráněné) zástavby obce Podbořany 250 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.);

-

vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci;

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP.

Komentář: zábor kvalitních půd výlučně I. třídy ochrany spolu s vlivem na krajinný ráz jsou
nejvýznamnějšími vlivy na složky životního prostředí. Vzhledem k umístění provozu a
vzdálenosti od obce je vliv na krajinný ráz kompenzovatelný pouze částečně. Jednoznačně je
třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na
úseku ŽP ještě před pokračováním dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je významným vlivem vliv na akustickou situaci
v nejbližších, poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby. Dalším
vyznaným vlivem je vliv na imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit
reálnost plnění platných legislativních limitů zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie
ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence el. vedení, jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě přeložit –
zohlednit je třeba nákladnost této operace. V této variantě je vzdálenost úpravny od místa
těžby největší.
V této variantě se předpokládá nejmenší objem zásob.

Varianty dopravy:
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č. 5, která
nabyla účinnosti v 8/2018) se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy Vd5. Dle tohoto
návrhu by ze zájmového území byla napojena přímo na (v ÚPD navrženou) trasu účelová
komunikace, která by následně kopírovala změnou ÚPD schválenou trasu až ke stávajícímu lomu
v DP Podbořany I, kde by navázala na stávající trasu do plavírny Buškovice.
Ostatní varianty zde neobsažené by procházely buď v těsné blízkosti obydlí obce Hlubany a města
Podbořany, nebo přímo přes tyto obydlené oblasti. Proto byly zamítnuty již ve fázi studie
realizovatelnosti.
Při variantě max. těžby 220 tis. tun/rok se počítá s cca. 46 TNA (16 tun/auto) za den (6 dnů
v týdnu), při variantě průměrné těžby 180 tis. tun/rok se počítá s cca. 45 TNA za den (5 dnů
v týdnu).
Délka komunikace od stávající asfaltové komunikace u DP Podbořany I k navrhovanému ZÚ je
cca 1 500 m. Celková délka Buškovice (plavírna) – ZÚ (DP Podbořany) je cca 4 000 m.
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Obr. 5 - Vymezení dopravní trasy v ortofotosnímku

Varianty technického rázu:
Za současných podmínek nelze definovat varianty technického rázu, týkajících se způsobu
těžby, volené mechanizace apod. Tyto budou upřesněny v rámci zpracování Dokumentace.

b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením těžby suroviny a slouží k
porovnání současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci.
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B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměrů spadajících do
režimu IPPC včetně porovnání s BAT technologiemi, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry.

§

Zákon o integrované prevenci:

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
§

Požadavky na demolice:

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce.
Na zájmovém území se nenachází vzrostlá zeleň, nejedná se o lesní porosty. Záměr bude
vyžadovat vyjmutí pozemků ze ZPF.
§

Technologické řešení záměru:

Kompletní popis procesu otvírky, přípravy a dobývání bude podrobněji popsán v rámci
zpracování Dokumentace EIA dle §8 zákona č. 100/2001 Sb., a dále v samotném POPD.
V následujícím souhrnu je v bodech uveden stručný soupis souvisejících činností a
technologických celků:
1) Otvírka a příprava ložiska – skrytí ornice, odstranění skrývky, vybudování
infrastruktury (sítě, komunikace, odvodnění aj.) a zázemí lomu (výstavba provozních
zařízení)
2) Těžba suroviny
3) Doprava suroviny – výstavba účelové komunikace pro dopravu těžené suroviny
4) Rekultivace - projekt Souhrnný plán sanace a rekultivace
1) Otvírka a příprava ložiska
Ornice o výšce vrstvy cca 20 – 40 cm (resp. dle požadavků OSS) bude shrnuta buldozery a
dopravena nákladními automobily na mezideponii umístěnou v jihovýchodní části DP, kde
bude uskladněna pro potřeby výhledové sanace a rekultivace lomu.
Skrývka nadložních hornin bude prováděna v jedné až třech lávkách o výšce 3 – 5 m,
přičemž veškerý materiál bude přemísťován nákladními automobily do vytěžených prostor
v lomu. Výjimečně lze předpokládat použití trhacích prací malého rozsahu zajišťovaných
dodavatelsky.
Skrývkové hmoty budou deponovány na vnitřní výsypky, situované zpočátku ve
vydobytém prostoru stávajícího lomu Krásný Dvůr, resp. na dočasné vnější výsypce nově
otevíraného lomu. Později ve vlastní otvírce. Sypání vnitřních výsypek bude prováděno v
lávkách mocných cca 10 m. Lávky budou zhutňovány provozem automobilů a buldozeru,
který vysypanou zeminu shrnuje a povrch lávky urovnává do nivelety, stanovené plánem
sanace a rekultivace, tj. tak, aby vnitřní výsypka byla napojena na okolní terén.
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2) Těžba suroviny
Těžba kaolinu na lomu bude prováděna stejnou technologií a postupem jako je v současné
době prováděna na lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I), tj. pouze malostrojovou
technologií při použití kolových nakladačů, rypadel, buldozerů a autodopravy.
Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Těžba suroviny se předpokládá v lávkách o výšce
max. 6 m, v závislosti na variabilitě suroviny a požadavku úpravny. Jako optimální se jeví
výška lávky 4-5 m, která s rezervou splňuje maximální dosah rypadla, aniž by se vytvářely
převisy. Jednotlivé těžební lávky budou přístupné po vybudovaných lomových komunikacích.
Těžba a nakládání suroviny bude prováděna lžícovými rypadly, která mají dostatečnou
rypnou sílu. Trhací práce nebude nutno aplikovat.
V dostatečném předstihu těžby budou provedeny skrývkové práce. Skrývkové materiály jsou
tvořeny nadložními terciérními zeminami (včetně bentonitizovaných tufů), které přecházejí do
krásnodvorského (starosedelského) souvrství písků a pískovců.
3) Doprava suroviny
Vydobytá surovina bude transportována nákladními automobily do plavírny v Buškovicích,
kde bude upravována mechanicky dle zavedené technologie (plavení, oddělení písčitého
podílu na hydrocyklónech, vysrážení, lisování kaolinu a jeho sušení a mletí).
Výstavba komunikace - dle navržené varianty Vd5 (viz kap. B.I.5) by délka od stávající
asfaltové komunikace byla 1 500m, celková délka k plavírně (Buškovice) pak 4 000m.
4) Rekultivace
Pro potřeby předkládaného oznámení a v souvislosti s přípravou nového POPD v DP
Podbořany na ložisku Krásný Dvůr bude vypracován Souhrnný plán sanace a rekultivace
(dále jen SPSaR), který je následně nezbytnou součástí žádosti o povolení hornické činnosti
pro pokračování těžby kaolinu na tomto ložisku.
Současná koncepce rekultivace zvýrazňuje ekologické prvky a snaží se realizovat takové
způsoby, které umožňují nenásilné včlenění rekultivovaných ploch do okolního území.
B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření
§

záměr bude realizován v souladu s územním plánem města Podbořany,

§

při provozu záměru budou průběžně prováděna opatření proti prašnosti (kropení prašných
míst a lomových komunikací),

§

záměr bude provozován jen v denní době,

§

vozidla vyjíždějící na veřejné komunikace budou
meteorologických podmínek před výjezdem očištěna,

§

vozidla budou nakládána tak, aby nedocházelo k úsypům materiálů při provozu na
veřejných komunikacích,

v případě

nevhodných
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§

kulturní vrstvy zemin ze skrývaných pozemků budou využity v souladu s podmínkami
stanovenými orgánem ochrany půdy v blízkosti lokality těžby, před využitím nebo
expedicí bude uložena zvlášť ornice a podornice a podle potřeby bude ošetřena proti
plevelům,

§

bude požádáno o stanovení podmínek k využívání a vypouštění důlních vod,

§

závadné látky (pohonné hmoty, mazadla aj.) používané v lomu v mechanizačních
prostředcích a vozidlech nebudou v lomu skladovány,

§

před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům
havarijní plán a provozní řád z hlediska ochrany ovzduší,

§

sanace a rekultivace dílčích vytěžených partií ložiska bude prováděna v souladu s nově
navrženým plánem rekultivace předloženým jako součást POPD, odsouhlaseným
orgánem ochrany přírody,

§

nebezpečí kontaminace půdy, povrchových a podzemních vod bude v případě úkapů
ropných látek minimalizováno trvalou kontrolou technického stavu mechanizmů a
nákladních aut,

§

lom bude trvale zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru:
Dokončení záměru:

2021
2031/2033

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst.c, d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené
územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
Ústecký kraj
ORP:
Louny
ÚSC:
Podbořany

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením, dotčeným záměru nebo koncepce uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
1
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Rozhodnutí o povolení hornické činnosti, dle zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a státní báňské správě, v platném znění. Vydá OBÚ se sídlem v Mostě.
K žádosti o povolení hornické činnosti dle §6 odst. 3 pím. a) a f) vyhl.č.104/1988 Sb., v
platném znění musí být doloženy doklady o vyřešení střetů zájmů, jestliže jsou hornickou
činností ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a přiložena
stanoviska vydaná podle zvl. předpisu, pokud dle tohoto předpisu musí být zpracována.
Přicházejí v úvahu:
-

souhlas s odnětím pozemků ze ZPF (MŽP - KÚÚK);

-

závazné stanovisko s umístěním zdroje znečišťování ovzduší a povolení k jeho
provozu a schválení provozního řádu, bude-li zdroj spadat mezi zdroje, pro které je
zpracování provozního řádu povinné (KÚÚK);

-

souhlas se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zák. č.114/1992Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v pl. znění (Městský úřad Podbořany, Louny);

-

stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových (KÚÚK);

-

vyjádření ÚAPP v souladu se zák. č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru se předpokládají zábory nového území. Bude se jednat
především o zemědělské pozemky (ZPF) – před samotnou realizací bude nutné dočasné
vyjmutí těchto pozemků ze ZPF.
Tabulka 1 – seznam pozemků pro záměr (pouze doporučená varianta Vp1)

Podbořany

Hlubany

Buškovice

k. ú.

č.
parcely
333/23
333/43
484/2
623/67
254/94
255/2
253/1
254/74
254/76
255/1
252/9
254/25
254/27
254/71
254/73
254/26
254/54
254/56
254/70
254/72
254/75
254/77
254/55
254/52
254/53
1533/64
1533/66
1533/70
1533/65
1533/72
1533/73
1533/67
1533/74
1533/71
1533/104
1533/102
1533/69

Druh pozemku
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

Výměra dle KN
(m2)
1 950
2 876
352
15 650
29 990
638
5 541
629
4 061
2 921
169
130 070
27 035
26 180
17 023
22 546
29 865
5 990
7 496
23 439
33 193
24 069
436
1 481
8 612
24 988
165
7 197
1 115
182
248
61
593
3 420
27 905
26 667
10 331

Varianta těžby
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1
Vp1

Dle mapy průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále též BPEJ) do
plochy DP Podbořany zasahují následující půdně ekologické jednotky s kódy: 4.11.00;
4.42.00; 4.42.10; 4.28.11; 4.28.04; 4.20.14; 1.10.00; 1.01.00; 1.10.10.
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Obrázek 6– Znázornění BPEJ a tříd ochrany v celém DP Podbořany

Tabulka 2 - Půdy (BPEJ, třídy ochrany) v DP Podbořany
BPEJ
4.11.00
4.42.00
1.10.00
1.01.00
4.42.10
1.10.10.
4.28.11
4.28.04
4.20.14
∑

Třída ochrany

I

II
III
V

Výměry jednotlivých BPEJ
(m2)
2 779
48 748
235 811
216 084
9 829
273 174
112 128
70 734
890
970 177

% podíl dle tříd ochrany v rámci
ZPF v celém DP Podbořany (%)
0,29
5,02
51,89
24,31
22,27
1,01
28,16
40,73
11,56
7,29
7,29
0,09
0,09
100,00
100,00

XX – žlutě označeny BPEJ týkající se plochy doporučované varianty těžby VP1

Velikost předpokládaného záboru ZPF bude dle jednotlivých variant:
VP1 – 22,35 ha (uvažovaná varianta)
VP2 – 23,85 ha
VP3 – 13,95 ha

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

21/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

B.II.2

Voda (odběr a spotřeba)

a) provozní (technologická) voda
Vlastní těžba nebude znamenat odběr vody. Technologická voda bude využívána pro činnost
protiprašných opatření (skrápění příjezdových komunikací, ploch areálu aj). Tato voda bude
dovážena v cisternách z externích zdrojů, v pozdější fázi těžby se bude jako technologická
používat voda čerpaná do sedimentačních (akumulačních nádrží).
b) pitná voda
Pitná voda není pro provoz zařízení (ve smyslu těžební techniky) potřebná. Pitná voda bude
využívána za účelem dodržování pitného režimu (tzv. ochranné nápoje dle NV č. 361/2007
Sb.).
c) požární voda
Čerpaná voda z prostoru lomu bude využívána i jako voda požární. Dalším zdrojem požární
vody budou sedimentační nádrže vedle DP Podbořany, popř. nádrže u plavírny
v Buškovicích.
B.II.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje
Základním předpokladem pro plánovanou povrchovou těžbu je surovinová základna
s dostatečnou zásobou kaolinu. V případě doporučené varianty těžby VP1 se jedná o zhruba
2 637 kt geologických zásob suroviny, množství zásob využitelných je cca 1 582 – 2 110 kt.
Energetické zdroje
a) elektrická energie
Pro těžbu bude potřeba elektrická energie pro chod čerpací stanice (čerpání důlních vod)
a zároveň pro startování strojů v zimním období. Osvětlení lomu ani přístupových
komunikací není zapotřebí s ohledem na to, že všechny stroje a mechanismy jsou opatřeny
svítidly a těžba bude probíhat pouze v ranní reps. prodloužené směně.
Místo napojení podzemním kabelem k současně provozovanému přípojnému místu bude
řešeno v další fázi projektování. Předpokladem je navýšení příkonu a tím posílení kapacity
z 50 kVA na 100 kVA.
b) jiné energetické zdroje
Provoz projektované dopravní a těžební techniky v lomu bude vyžadovat potřebu pohonných
hmot, motorových olejů, hydraulických a převodových olejů a dalších materiálů. PHM budou
doplňovány na vlastní čerpací stanici mimo areál lomu. Dále budou potřebné pneumatiky,
vysokotlaké hadice k hydraulice a další materiály pro opravy mechanizmů.
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B.II.4

Biologická rozmanitost

V současnosti se na zájmové ploše určené pro záměr nachází zemědělsky obhospodařovaná
půda - pole. Zemědělská půda je dle katastru nemovitostí pozemky v I., II. a III. třídě ochrany.
Na polích již mnoho let probíhá intenzivní hospodaření – pěstování polních monokultur.
V místě určeném pro záměr se nevyskytují žádné vodní plochy, mokřady ani tůňky, není zde
ani roztroušená zeleň.
V prostoru uvažovaného záměru a jeho okolí nebyl při předběžných pochůzkách zjištěn
výskyt zvláště chráněných živočichů. Z hlediska biologické rozmanitosti se nejedná o cenné
území. Je tvořeno souborem pouze antropogenních nebo člověkem velmi silně ovlivněných
biotopů.
Pro potvrzení bude prováděn roční biologický průzkum lokality, výsledky budou známy
v další fázi posuzování.
B.II.5

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Jedná se o nový záměr, který vyvolá potřebu zpevnění a vybudování obslužných účelových
komunikací. Pro záměr není uvažovaná výstavba parkovacích míst.
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č.5), která
nabyla účinnosti 17.8.2018, se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy č.5 – Vd5.
Dopravní řešení v širších souvislostech:
Zájmové území je situováno v blízkosti stávajícího lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany)
a proto se pro dopravu suroviny do plavírny v Buškovicích budou využívat stávající dopravní
trasy, využívané pro dopravu materiálu v rámci současné schválené těžby.
Z prostoru zájmového území by doprava vedla po nově vybudované účelové komunikaci
(součást změny ÚP Podbořany č.5) západním směrem k DP Podbořany I a dále od DP
Podbořany I stávající trasou do úpravny Buškovice.
Komunikační napojení - areál lomu bude spojen se státní silniční sítí prostřednictvím
vybudované betonové, asfaltové nebo panelové zpevněné komunikace. Komunikace bude
obousměrná, dostatečně široká nebo úzká s výhybnými místy pro možnost vyhnutí vozidel
jedoucích v protisměru.
Doprava a její frekvence – při variantě max. těžby 220 tis. tun/rok se počítá s cca. 46 TNA
(16 tun/auto) za den (6 dnů v týdnu), při variantě průměrné těžby 180 tis. tun/rok se počítá s
cca. 45 TNA za den (5 dnů v týdnu).
Délka komunikace od stávající asfaltové komunikace u DP Podbořany I k navrhovanému ZÚ
je cca. 1500 m. Celková délka Buškovice (plavírna) – zájmové území (DP Podbořany) je tedy
4 000 m.
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Inženýrské sítě:
Elektrické vedení VN s OP
Přes centrální část uvažované plochy pro záměr (varianta Vp2 i Vp3) vede elektrické vedení
VN a jeho OP. Tato skutečnost však není promítnuta do kategorizace zásob, zásoby nejsou
uváděny jako vázané.
Vodovod
Podél silnice II. třídy č. 224, cca 30 m západně od komunikace, vede rozvod pitné vody (pro
Vp2).
Elektronické komunikace
Přes plochu uvažované těžby (VP1, VP2 i VP3) vede trasa radioreléových spojů s vysílačem
(T-mobile). Existence tras neznamená významné omezení pro plánovanou těžbu.
Pro ověření existence inženýrských sítí v zájmovém území požádala společnost Kaolin
Hlubany, a. s., příslušné správce inženýrských sítí o vyjádření, zda na pozemcích dotčených
těžbou se nenacházejí podzemní inženýrské sítě. Žádosti o vyjádření byly zaslány
Severočeské plynárenské, a. s. (dále jen SČP) a Severočeským vodovodům a kanalizacím
(dále jen SčVK).

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

24/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

III. Údaje o výstupech
B.III.1

Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí

Ovzduší
Na základě charakteru samotného záměru, tj. lomové povrchové těžby, dojde zajisté ke
zvýšení prašnosti. Jediným plošným zdrojem znečišťování ovzduší jsou emise prachu
vznikající v souvislosti s povrchovou těžbou. Prašné emise budou významně snižovány
protiprašnými opatřeními – zejména zkrápěním.
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat silniční provoz na příjezdové
komunikaci. Silniční doprava (liniové zdroje emisí) bude produkovat znečišťující látky, a to
zejména tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid
uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky. Tato vyvolaná
autodoprava bude pouze minimálním příspěvkem ke stávající dopravní situaci na příslušných
komunikacích.
Důlní dieselové nakladače a ostatní dieselové stroje budou vybaveny motory splňující emisní
limity.
Upřesněné výpočty množství emisí TZN z dopravy a samotné těžby budou vyhodnoceny v další
fázi procesu EIA v rámci Rozptylové studie.
Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Posuzovaná hornická činnost je charakterizovaná
z hlediska zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku:
a) Technologické - těžební stroje uvnitř lomu.
b) Dopravní – vnitroareálová doprava.
Upřesněné výpočty hodnot hlukových emisí z dopravy a samotné těžby budou vyhodnoceny
v další fázi procesu EIA v rámci Hlukové studie.
Vibrace a seismika
Samotný provoz lomu není zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí lomu. Vibrace,
které jsou produkovány těžebními a dopravními stroji, jsou tlumeny v podloží již
v bezprostředním okolí jejich vzniku.
Ionizující a elektromagnetické záření
V technologickém procesu těžby budou používány jednoduché a drobné zdroje ionizujícího
záření (dle SÚJB) a radioaktivita těžených materiálů odpovídá požadovaným hodnotám okolí
lokality.
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B.III.2

Množství odpadních vod a jejich znečištění

Důlní vody
Důsledkem hornické činnosti v dotčeném dobývacím prostoru bude i produkce odpadních vod
a vypouštění důlních vod ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon)
v platném znění. Tyto budou používány k provozním účelům těžby.
Důlní vody budou pocházet:
a) z dešťových vod – jejich množství bude záviset na srážkové činnosti v zájmové
oblasti. Roční úhrn dešťových srážek zde tvoří cca 500 mm/rok v dlouhodobějším
průměru. Srážkové vody z prostoru lomu budou odváděny mělkými rýhami po
spádu terénu do jímky vybudované v nejnižším místě těžebního prostoru, odkud
budou přečerpávány společně s případnou podzemní vodou systémem odvodňování
lomu.
b) z průniku podzemní vody v lokalitě lomu - podzemní vody souvisí s
hydrogeologickými poměry na ložisku kaolinu Krásný Dvůr. Z hydrogeologického
hlediska se jedná o oblast s poměrně malými zásobami podzemní vody jednak s
mělkou podzemní vodou v písčitých nadložních sedimentech, dále s hlubším
horizontem podzemní vody v méně propustných partiích.
Na hranicích DP Podbořany bude vybudována akumulační (sedimentační) jímka, do které se
budou čerpat důlní vody z prostoru těžby. Zpočátku se bude jednat především o vody
srážkové (povrchové), později po zahloubení jámového lomu, i vody podzemní. Vody budou
čerpány a následně vypouštěny do bezejmenné strouhy směrem k Dolanskému potoku.
Kvalita vypouštěných vod a jejich množství bude sledováno.
Umístění sedimentační jímky bude upřesněno v další fázi posuzování.
Odpadní vody splaškové
Hygienické zázemí pro zaměstnance v prostoru samotného lomu bude řešeno instalací TOI
TOI. Likvidace těchto vod bude prováděna odbornou firmou mimo prostor a provoz lomu.
Odpadní vody technologické
Nebudou záměrem produkovány.
B.III.3

Odpady – kategorizace a množství

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Odstraňování odpadů souvisejících s provozem lomu Krásný Dvůr je a bude nadále
prováděno komplexně v rámci nakládání s odpady společnosti Kaolin Hlubany, a. s.,
Podbořany.
V základním závodu v Hlubanech je zajištěno nakládání s odpady v souladu s příslušnými
právními předpisy, tj. se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
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předpisů, a s příslušnými prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tyto odpady budou
předány k recyklaci nebo zpětnému odběru, případně budou odstraňovány uložením na
skládku příslušné kategorie prostřednictvím firmy s příslušným oprávněním.
Stroje a zařízení budou opravovány a repasovány, po dosloužení budou reprezentovat kovový
šrot. U dobývacích a dopravních strojů je předpokládána životnost po celou dobu realizace
záměru.
Odpady jako mazadla, oleje, čistící prostředky apod. budou vznikat při opravách a údržbě
technologií.
Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně, budou
předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena předepsaným způsobem, bude plněna
ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst.(2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Tabulka 3 - Přehled předpokládaných odpadů vznikající při činnostech souvisejících s těžbou

Název odpadu
Odpady z těžby nerudných nerostů
Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
Odpad rostlinných pletiv
Jiné motorové, převod. nebo mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak běžně neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
č. 150202
Pneumatiky
Olejové filtry
Železné kovy
Neželezné kovy
Odpadní vody neuvedené pod č. 161001
Dřevo
Kabely neuvedené pod č. 170410
Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku neuvedené pod č. 191105
Papír a lepenka

Kategorie

Kód

O
N
O
N
O
O
O
O
O

010102
010305
020103
130208
150101
150102
150103
150104
150106

N

150110

N

150202

O

150203

O
N
O
O
O
O
O
O

160103
160107
160117
160118
161002
170201
170411
170504

O

191106

O

200101

Poznámka

odkalovací
nádrže
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Dřevo neuvedené pod č. 200137
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

O
O
O
O

200138
200201
200301
200304

Způsoby nakládání s odpady
Odpady kategorie ostatní odpad budou předávány externím firmám, které se zabývají
nakládáním s těmito odpady.
Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se zabývají
nakládáním se šrotem.
Komunální odpad bude předáván ve smyslu § 12, odst.(3) zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a změně některých dalších zákonů, oprávněné právnické nebo fyzické osobě k jeho
odstranění.
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladech, které zabezpečují
tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné
odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám.
B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a metodických pokynů MŽP ČR s touto
problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně
zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského
zdraví a životní prostředí.
Možná rizika je možno rozdělit dle několika základních oblastí:
a) Bezpečnostní předpisy
Hornickou činnost v lomu řeší vyhl. č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, v
platném znění. Tato vyhláška řeší i povinnost vypracovat plán zdolávání havárií i požární
bezpečnost.
b) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
a dalších navazujících norem, včetně instalace čidel pro detekci vznikajícího požáru
a kouřových detektorů. Technické řešení spolu s monitorovacím a řídícím systémem
v maximální možné míře vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by k havárii došlo, budou
navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie minimalizovat
c) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, jeho prováděcími předpisy a rozhodnutími
příslušných orgánů ochrany ovzduší.
Pro případ výskytu mimořádné meteorologické situace (extrémně silné poryvy větru aj.),
které mohou mít za následek náhlé znečištění ovzduší prachovými částicemi způsobené jejich
vznosem, je nutno přijmout operativní opatření provozního rázu.
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d) Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
e) V případě nakládání s chemickými látkami a přípravky podléhajícímu režimu zákona
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, bude zajištěno plnění
veškerých ustanovení výše uvedených právních předpisů. Pro jednotlivé chemické látky a
chemické přípravky jsou zajištěny bezpečnostní listy v českém jazyce ve smyslu vyhlášky
MPO č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné
chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů.
f) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik takových
významných havarijních rizik, které by mohly ohrozit tuto složku životního prostředí.
Havarijní stavy na tomto úseku nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní
stavy způsobené intenzivní srážkovou činností či porušením příslušných provozních a
bezpečnostních předpisů. Tuto problematiku řeší platné Havarijní řády.
g) Z hlediska živelních pohrom:
-

Zemětřesení – vzhledem k umístění v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické
charakteristiky nepředpokládá, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření.
Povodně – problematika je řešena provedením protipovodňových opatření (retenční
nádrže a jejich zkapacitnění, stanovení únikových tras pro techniku aj.).
S ohledem na možné útoky extrémistických sil je možné konstatovat, že typ tohoto
provozu nelze považovat za rizikový.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V ploše uvažované pro záměr se nenacházejí existující prvky ÚSES,
Dotčené území neleží v NP, CHKO,
V širším dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, území
určené pro záměr není součástí žádného ZCHÚ.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního parku,
Plocha plánovaného prostoru lomu se nachází v ploše chráněného ložiskového území,
Plocha uvažovaná pro záměr není součástí soustavy NATURA 2000,
Plocha uvažovaného záměru se nachází v neobydlené lokalitě, s územím obydleným je
ale v těsné blízkosti.
V širším dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky,
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné,
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na proveditelnost záměru.
C.1.1 Ovzduší

Podbořanská oblast patří k emisně méně zatíženým oblastem v ČR. Mezi hlavní zdroje
znečištění ovzduší ústeckého kraje patří především tepelné elektrárny (Ledvice, Tušimice,
Prunéřov). Mimo tyto velké zdroje znečišťování ovzduší připívají k znečištění i další
znečišťovatelé – probíhající povrchová těžba, průmyslové podniky a průmyslové zóny
v okolí, centrální výtopny, střední i malé zdroje znečištění (lokální topeniště) atd.
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
Čeradice (UCECA, - venkovská, pozaďová, zemědělská). Hodnocení míry znečištění ovzduší
vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti
měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních
hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány
koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů
znečištění ovzduší.
C.1.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Zájmovým územím probíhají ÚSESy lokálního, regionálního i nadregionálního významu,
ovšem žádný nezasahuje do plochy uvažované pro záměr.
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C.1.3 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území:
a) velkoplošná ZCHÚ – území není součástí žádného velkoplošně chráněného území, žádné
se ani v okruhu 15 km nenachází.
b) maloplošná ZCHÚ - nejbližšími vyhlášenými jsou:
1) Přírodní památka Krásný Dvůr, ve vzdálenosti cca 2 km SZ směrem od plochy
uvažované pro záměr,
2) přírodní rezervace Dětanský Chlum – ve vzdálenosti cca 6,5 km JZ od plochy
uvažované pro záměr,
c) CHOPAV
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti,
které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda tyto
oblasti vyhlašuje nařízením.
Posuzované území není součástí oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV – nejbližší
oblasti jsou ve vzdálenosti větší než 20 km.
d) Přírodní parky
Území pro uvažovaný záměr není součástí území přírodních parků. Hranice nejbližšího PřP
Doupovské pahorkatiny se nachází cca 6 km ZSZ směrem.
e) Chráněná ložisková území
Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše chráněného ložiskového území ID 111200000
Podbořany I – Krásný Dvůr, pro ochranu suroviny bentonitu, kaolinu, štěrkopísků a písků
sklářských a slévárenských
C.1.4 Natura 2000
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
byla v souladu s právem Evropských společenství v České republice vytvořena soustava
NATURA 2000, která na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které
používají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
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Záměr svou plochou nezasahuje do ploch soustavy NATURA 2000:
- Hranice EVL Krásný Dvůr se nachází cca 1,5 km SZ směrem od posuzované lokality.
- Hranice PO Doupovské hory se nachází cca 2,3 km Z směrem.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 16. 1. 2019 KUUK/3674/2019/ZPZ/N-2939 lze
vyloučit, že záměr může mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).

C.1.5 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb. § 3 písmena b) jsou významnými krajinnými prvky (dále jen
VKP) lesy, vodní plochy, vodoteče a jejich nivy.
Bezprostřední okolí lokality a samotná plocha určená pro záměr je tvořena převážně ornou
půdou, s roztroušenými remízky a stromořadími podél cest. Přímo v území plánovaného
rozšíření těžebního prostoru se nenachází žádný remízek či stromořadí, které by bylo třeba
v souvislosti s těžbou zlikvidovat.
Přibližně 2,5 km severovýchodně od hranice plánované těžby (pro variantu VP1) se nachází
registrovaný VKP – zámecký park Krásný Dvůr. Tento VKP je registrovaný od roku 1994
z rozhodnutí pověřeného MěÚ v Podbořanech (č.j. 769/94), z důvodu výskytu významných
rostlin a dřevin. Jedná se o zámecký park anglického typu s porostem původních teplomilných
doubrav, za pozornost stojí zdejší solitérní dřeviny. Volné plochy oživují různé drobné
romantické stavby (gloriet, poustevna s hrobkou, obelisk, gotická rozhledna, čínský pavilon,
červená holandská hájovna, voliéra atd.). Areálem protékají dva vodní toky (Leskovský potok
a jeho bezejmenný přítok) a jsou zde dvě menší vodní plochy (tzv. Velký rybník a Snílek).
Plocha VKP činí 95,3 ha. Tento registrovaný VKP nebude realizací záměru dotčen.
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Plánovaná těžba kaolinu na ložisku Krásný Dvůr je situována do oblasti, která v rámci naší
republiky nepatří mezi extrémně zatížené, ale stejně jako značná část našeho území prošla
v minulosti výraznými proměnami, v tomto konkrétním místě především vlivem intenzivního
zemědělského hospodaření. Důsledkem tohoto je relativně nízká ekologická stabilita území.
Území Podbořanska je navíc tradičně spjato nejen se zemědělskou činností, ale také s těžbou
a zpracováním kaolinů a tato činnost, stejně jako každá jiná hornická činnost, znamená
negativní zásah do krajiny a jejích stabilizačních a autoregulačních funkcí.
S ohledem na charakter záměru bude vhodné následně v dokumentaci EIA posoudit možnost
ovlivnění ovzduší, biologické rozmanitosti, hydrogeologických poměrů a v neposlední řadě i
vlivů na lidské zdraví odbornými studiemi.
C.2.1 Ovzduší a klima
V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice UCECM Čeradice identifikace ISKO
2071. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2013 až 2017 na této imisní
stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 4 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)
36. nejvyšší denní
Nejvyšší denní
Imisní stanice
Rok
imise
imise PM10
IHd = 50

UCECM Čeradice

2017

109,

33

Průměrná roční
imise PM10
IHr = 40

16,9

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené průměrné roční imise PM10 se
pohybují pod hodnotou imisního limitu 40 μg/m3.
Pro další sledovanou škodlivinu částice PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční.
Naměřené imisní hodnoty na stanici v Tušimicích obsahuje následující tabulka.
Na základě hodnot pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací, které jsou uvedeny na
webu Českého hydrometeorologického ústavu (mapa pětiletých průměrů ročních imisních
koncentrací z let 2013 – 2017 v síti 1 x 1 km) můžeme odhadnout stav imisního pozadí
v oblasti následovně:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
10,1 - 11,1 μg/m3
- částice PM10 - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:
36,5 – 37,8 μg/m3
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :
16,6
μg/m3
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :
13,9 – 14,6 μg/m3
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:
0,5 – 0,61 μg/m3
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:
0,5 – 0,6 ng/m3
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Tabulka 5 - Přehled imisních limitů dle z. č. 201/2012 a vyhl. č. 330/2012 Sb.
imisní limit
Látka
doba průměrování
Přípustná četnost překročení
ug/m3
SO2
1 hod
350
24
24 hod
125
3
NO2
1 hod
200
18
1 kalendářní rok
40
PM10
24 hod
50
35
1 kalendářní rok
40
PM2,5
1 kalendářní rok
25
B(a)P
1 kalendářní rok
0,001
benzen
1 kalendářní rok
5

Klima
Posuzované území náleží dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována
teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až
velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Základní klimatické
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 6 - Přehled klimatických údajů
Veličina

Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
100 - 110
40 - 50
Z, JZ

Řešené území spadá do oblastí s dobrými rozptylovými podmínkami typu pahorkatina.
Rozptyl příměsí je vysoký až velmi vysoký, četnost inverzních situací nízká až velmi nízká.
Případné inverze jsou krátké a málo intenzivní.
C.2.2 Fauna a flora, ekosystémy
Lokalita se nachází v intenzivně využívané zemědělské krajině. Přímo na lokalitě záměru se
nachází blok orné půdy, na nějž navazuje polní cesta a prvek liniové zeleně. Další prvky
zeleně se nacházejí v návaznosti na sloupy vysokého napětí. V širším okolí umístění záměru
se nacházejí prvky mimolesní zeleně, především ve formě doprovodné vegetace polních cest a
také zeleň obklopující stávající těžební prostor západně od záměru. Z biologického hlediska je
území významné především jako potravní biotop pro volně žijící živočichy a také jako
migrační trasa ptačích druhů. Na liniovou zeleň mohou být navázány vzácnější druhy
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bezobratlých živočichů, dle nálezových databází lze očekávat i vzácnější druhy dravých
ptáků.
C.2.3 Půda
V lokalitě dotčené záměrem mají půdy na některých pozemcích stanoveny bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ). Jedná se o půdy s hodnotou hlavní půdní jednotky HPJ 28, které
jsou charakterizovány jako kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na
bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až
středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké.
Dle Metodického pokynu MŽP k odnímání půdy ze ZPF ze dne 12. 6. 1996 (č.j.
OOLP/1076/96) spadají půdy s BPEJ v místě záměru do I, II., III. a IV. třídy ochrany ZPF.
K odnětí půdy ze ZPF je třeba dle § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Konkrétní podmínky pro odnětí půdy ze ZPF jsou stanoveny ve výše citovaném Metodickém
pokynu MŽP.
Tabulka 7 - Půdy (BPEJ, třídy ochrany) v celém DP Podbořany
BPEJ
4.11.00
4.42.00
1.10.00
1.01.00
4.42.10
1.10.10.
4.28.11
4.28.04
4.20.14
∑

Třída ochrany

Výměry jednotlivých BPEJ
(m2)

I

II
III
V

2 779
48 748
235 811
216 084
9 829
273 174
112 128
70 734
890
970 177

% podíl dle tříd ochrany
v rámci ZPF v DP Podbořany
(%)
0,29
5,02
51,89
24,31
22,27
1,01
28,16
40,73
11,56
7,29
7,29
0,09
0,09
100,00
100,00

XX – žlutě označeny BPEJ týkající se plochy doporučované varianty těžby VP1

C.2.4 Horninové prostředí
Geomorfologické zařazení lokality:
Provincie:
Česká Vysočina
Subprovincie:
Krušnohorská soustava
Oblast:
Podkrušnohorská hornatina
Celek:
Mostecká pánev
Podcelek:
Žatecká pánev
Okrsek:
Pětiperská kotlina
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Z geomorfologického hlediska je terén území Podbořanska pahorkatinou s mírným
generelním sklonem k severovýchodu. Nejvyšší bod s kótou 426 m n.m. se nalézá při
jihozápadní hranici území (U studánky), v nejníže položeném bodě s kótou 305 m n.m opouští
území Dolánecký potok v severovýchodní části území.
C.2.5 Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologického začlenění (Olmer et al. 2006) leží zájmové území v poměrně
úzkém jihozápadním výběžku hydrogeologického rajonu 2132 Mostecká pánev - jižní část,
omezeného ze SZ rajonem 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň a z JV rajonem
5131 Rakovnická pánev. S ohledem na geologické podmínky lokality náleží do
hydrogeologického rajonu 2132 pouze svrchní část horninového profilu (nadloží ložiska)
budovaná písčito jílovitými sedimenty, řazená ke krásnodvorskému (starosedelskému) a
střezovskému (vulkanogennímu) souvrství a severně od lokality i neogenními jezerně
deltovými sedimenty mosteckého souvrství neproduktivní části žatecké delty mostecké pánve.
Tento nadložní sedimentární komplex (včetně kvartérního profilu) reprezentuje na lokalitě
mělký zvodnělý obzor, jeho detailní charakteristiky jsou uvedeny níže. Kompaktní skalní
podloží, náležející k pohřbenému okraji rajonu 5131 budují arkózové pískovce (svrchní šedé
kaolinizované podbořanské a spodní rudohnědé) líňského souvrství, dále do podloží jsou pak
rozlišeny slánské, týnské a kladenské vrstvy středočeského permokarbonu, vyplňujícího
rakovnickou pánev. Vody vázané na komplex permokarbonských psefitů až psamitů mají
autonomní oběh a tvoří hlubší zvodnělý horizont zájmového území, jeho charakteristika je
uvedena níže. Kvartérní pokryv budují deluviální svahové a splachové jílovité a písčitojílovité
hlíny a eolické sedimenty (spraše a sprašové hlíny). Dle podkladů investora je na základě
výsledků ložiskového průzkumu očekávána mocnost pánevní výplně mostecké pánve včetně
kvartérního pokryvu (celkově vedeno jako technologické skrývky – výkliz) průměrně 19 m. V
permském podloží bude z technologických důvodů průměrně dobývána pouze cca 7 m mocná
nejsvrchnější vrstva šedých kaolinizovaných podbořanských pískovců s vysokým podílem
kaolínového výplavu a minimálním znečištěním.
Dle obecných charakteristik je komplex žatecké delty mostecké pánve (rajon 2132)
charakterizován v přirozeném stavu systémem samostatných izolovaných zvodní ve
vertikálním členění, vázaných na propustné písčité partie sedimentární výplně, které jsou
odděleny izolátory jílů, při bázi zjílovatěných pyroklastik. Zvodně nemají regionální průběh,
vytvářejí plošně i komunikačně omezená lokální tělesa s relativně omezenými zásobami
podzemních vod, u kterých dochází k jejich častému vykliňování a nasazování, čočkovitému
omezení a vzájemným průsakům vod přes hydraulické poloizolátory. Hladina je volná až
mírně napjatá. Rozsah koeficientu filtrace je udáván od 10-3 po 10-7 m/s (v závislosti na
podílu jílové složky), vydatnosti zdrojů se pohybují v 0,0X po prvé X,0 l/s, hladina je volná
až mírně napjatá. Směr proudění podzemních vod je v přirozeném stavu konformní k erozní
bázi, reprezentovanou místní vodotečí, v generelu pak k S až SV do centra pánve. K infiltraci
vod dochází v ploše lokality přes poloizolátory kvartérního pokryvu a písčito jílovité polohy s
výhradní závislostí na atmosférických srážkách v zájmovém území.
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Permokarbonské sedimenty náležející na lokalitě k pohřbené SZ okrajové části rajonu 5131
obecně vykazují v úvodní části horninového profilu průlinově puklinový charakter
propustnosti psefitů (pískovce, arkózy), směrem do hloubky průlinový charakter propustnosti
klesá. Současně je stupeň propustnosti závislý na tektonickém postižení, v zájmovém území
se uplatňuje tektonická stavba poklesového charakteru, postiženého zlomy krušnohorského
(ZJZ-VSV) a sudetského (SZ-JV) směru, hlavní význam mají zlomy mladší tektonické linie
krušnohorského směru, k nejvýznamnějším patří struktura podbořanského zlomu (uváděná
výška poklesu severní kry činí 120 až 150 m). Permokarbonská pánevní výplň dle obecných
charakteristik vykazuje směrem do hloubky několik samostatných více méně hydraulicky
izolovaných zvodní (vyjma vzájemného přetékání vod po tektonických systémech), vázaných
na psefiticko-psamitické vrstvy vzájemně oddělené aleuropelitickými polohami s
izolátorskými vlastnostmi. Dle údajů z dosavadní těžby na sousedním ložisku (DP Podbořany
I., cca 1 km západně) svrchní zvodnělý permský horizont dosahuje mocnosti cca 80 m,
hladina je volná až mírně napjatá a pohybuje se v rozmezí 300 až 315 m n. m. s uváděnou
nejbližší erozní bázi 282 m n. m v oblasti Leskovského potoka v Krásném Dvoře. V
zájmovém území se uplatňuje vysoký stupeň kaolinizace svrchních vrstev, který výrazně
ovlivňuje jejich průlinovou propustnost a ty vystupují ve vztahu k nadloží v pozici
hydraulického izolátoru (poloizolátoru), oddělujícího mělký vodonosný horizont výplně
mostecké pánve od hlubší zvodně permokarbonského podloží. Pro permské sedimenty je
uváděn koeficient filtrace řádově n×10-5 m/s a specifická vydatnost cca 0,03 l/s/m. Vody jsou
hydrochemicky hodnoceny jako slabě mineralizované, Mg-HCO3, popř. Ca-HCO3 typu,
alkalické, s vyšší tvrdostí.
Kvartérní pokryv vykazuje vlastnosti hydrogeologického izolátoru až poloizolátoru. Kvartérní
zvodeň je v zájmovém území významněji vyvinuta pouze v terasových stupních údolních niv
vodotečí, v prostoru lokality lze předpokládat přítoky kvartérního profilu max. v 0,0X l/s, s
volným režimem hladiny, koeficient filtrace dosahuje max. 10-7 m/s.
Zájmové území se podle průběhu hydrologické rozvodnice nachází na samém jižním okraji
hydrogeologického povodí Doláneckého potoka (dílčí povodí č. h. p. 1-13-03-0250-0-00, při
hranici s č. h. p. 1-13-03-0230-0-00), který tvoří lokální erozní bázi terénu. Lokalita se
nachází v levobřežní části povodí v ploché vrcholové partii s přirozeným směrem odtoku
povrchových vod a mělkých podzemních vod v generelu k V do uvedené vodoteče, odváděny
jsou mělkou morfologickou depresí ZSZ - VJV směru v ose ložiska. Zájmové území je
situováno na mírně svažitém terénu, kdy navrhovaný prostor těžby od západu klesá z kóty
353 m n. m. k nadmořské výšce 335 m n. m. na severovýchodě. V území se nevyskytují žádné
stálé povrchové toky ani útvary stojatých vod, srážkové vody jsou odváděny po terénu a
výraznější přívaly uvedenou mělkou morfologickou depresí.
Zdroje hromadného zásobování se v prostoru lokality ani jejím bezprostředním okolí
nenacházejí. Ochranná pásma podzemních či povrchových vod, lázní a zřídel či další jejich
ochrana dle zvláštních předpisů není v zájmovém území stanovena. Zátopová území nejsou na
lokalitě vyhlášena.
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C.2.6 Geologické poměry a přírodní zdroje
Z pohledu regionální geologie náleží zájmové území plzeňsko-trutnovské permokarbonské
vnitroorogenní pánvi (Cháb et al. 2008). Ložisko Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) je
situováno v západní části středočeského permokarbonu, tzv. rakovnické pánvi.
Nadloží ložiska tvoří bazální klastika a písčito-jílovité sedimenty, krásnodvorského
(starosedelského) souvrství mostecké pánve, na severozápadě pak vulkanoklastika
střezovského souvrství komplexu Doupovských hor a na severu neogenní jezerně-deltovými
sedimenty mosteckého souvrství neproduktivní části žatecké delty mostecké pánve. Nejvýše
je ložisko kompletně překryto pleistocenními sprašemi a sprašovými hlínami.
Podloží ložiska tvoří dílčí souvrství středočeského permokarbonu rakovnické pánve kladenské, týnské, slánské a líňské. Ložisko je vázáno na svrchní část líňského souvrství,
které se dělí na spodní rudohnědé arkózové pískovce a svrchní podbořanské arkózové
pískovce, které tvoří ložiskový horizont.
Mocnost vlastního ložiska, které je tvořeno keramickými a papírenskými kaoliny, se pohybuje
od 3 do 30 m, v průměru dosahuje 15 m. Přechod do podloží je neostrý přes nebilanční
kaoliny horších tříd a kaoliny živcové až do původních arkóz.
Přírodní zdroje
Ložisko Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) je situováno severně od Podbořan, jv. od
obce Krásný Dvůr. Ložisko je vázáno na tektonickou depresi směru SV-JZ. Matečnou
horninou je svrchně karbonský podbořanský arkózový pískovec líňského souvrství.
Podle stupně zvětrání arkózových pískovců lze ložisko technologicky stratifikovat na svrchní
a spodní zónu. Svrchní zóna, definovaná výplavem kaolínu nad 15% je mocná až 30 metrů,
spodní zóna s výplavem do 15% je mocná až 100 metrů. V nadloží svrchní zóny jsou
deponovány sekundární kaolínové jíly až písky v metrových mocnostech. Svrchní zónu
produktivního souvrství tvoří jílové minerály s převahou triklinického kaolinitu nad illitem,
montmorillonit a chlorit jsou podružné. Do hloubky ubývá kaolinitu, podíl ostatních jílových
minerálů se zvyšuje. Distribuce Fe a přítomnost pseudomorfóz kaolinitu po živci svědčí
o vzniku ložiska zvětráváním „in situ“ (Křelina et al. 1965, Kraus a Kužvart 1983).
Vlastní dobývací prostor Podbořany I je součástí Chráněného ložiskového území Podbořany I
– Krásný Dvůr (CHLÚ č. 711120000), spolu s dalšími dvěma dobývacími prostory - DP
Podbořany a DP Podbořany II. CHLÚ Podbořany I – Krásný Dvůr bylo stanoveno pro
výhradní ložisko kaolinů Krásný Dvůr.
Na Podbořansku byla v minulosti vyhlášena řada CHLÚ za účelem ochrany výhradních
ložisek kaolinů, nejblíže k místu záměru je situováno CHLÚ Podbořany (č. 722910000),
CHLÚ Nepomyšl (č. 722900000), CHLÚ Buškovice I (č. 711050000) a CHLÚ Veliká Ves (č.
708010000).
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C.2.7 Obyvatelstvo
V okolí plochy budoucího záměru se nacházejí území trvale osídlená, plocha záměru je
situována do katastru území města Podbořany a její části Hlubany. Hranice plánované těžby
má v nejbližším místě vzdálenost od prvních trvale obydlených objektů cca 500 m
(v navrhované variantě VP1).
Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31.12. 2017 je celkově v daném městě v součtu trvale
hlášeno 6 375 obyvatel. V dalším stupni posuzování EIA doporučujeme posoudit míru
případných negativních vlivů na obyvatelstvo odbornou studií (Vlivy na zdraví).
C.2.8 Krajina a území historického charakteru
Obce v okolí posuzovaného záměru se vyznačují částečně zachovalou původní zástavbou.
Významnou krajinnou dominantou je zámek v Krásném Dvoře, přírodní dominantou přilehlý
zámecký park a alej stromů podél silnice spojující obce Buškovice a Krásný Dvůr. Zámek v
Krásném Dvoře je národní kulturní památkou a má vymezeno ochranné pásmo.
Lokalita uvažovaná pro záměr se nachází ve svahu blízko k pohledovému horizontu. Z tohoto
horizontu se nabízejí daleké výhledy směrem na severozápad – Doupovské hory, Krušné hory
a pánev řeky Ohře. Z uvedeného důvodu lze očekávat poměrně významnou vizuální expozici.
Z hlediska hodnot krajinného rázu jsou na lokalitě významné pozitivní kulturní a historické
hodnoty, spočívající především v přítomnosti blízkého zámku a parku Krásný Dvůr. Na tuto
dominantu jsou pak navázány i další historické krajinné struktury v okolí. Dalšími znaky jsou
novodobé kulturní dominanty v podobě stávajících těžebních prostor a industriálních lokalit.
Z přírodních hodnot se v území nacházejí prvky mimolesní zeleně, především liliové
doprovody cest a vodních toků a zeleň související s historickými krajinnými strukturami.
V hodnocení krajinného rázu lze očekávat především vizuální dopad záměru a vliv na znaky
kulturní charakteristiky krajiny.
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D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH

VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vlivy na klima a ovzduší
Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v posuzované lokalitě bude zpracována
Rozptylová studie. Rozptylová studie posoudí imisní zatížení způsobené provozem
hlubinného dolu v zájmovém území pro současný stav a pro budoucí stavy popsané v POPD.
Rozptylová studie bude zpracována pro všechny významné imisně sledované znečišťující
látky související s těžbou, tzn. pro škodliviny PM10, NO2 a BaP.
Vlivy na faunu a floru, ekosystémy
a) Flora a fauna
Z hlediska flóry a fauny se v dokumentaci EIA podrobně zhodnotí výskyt rostlinných a
živočišných druhů na území budoucího záměru s důrazem na případný výskyt zvláště
chráněných druhů a případně se pro tyto ohrožené druhy zpracuje návrh záchranných či
kompenzačních opatření.
Záměr ale bude vyžadovat zásah do zemědělsky využívané plochy a výskyt zvl. chráněných
druhů se zde nepředpokládá.
Do hodnocení bude v dokumentaci EIA zahrnuta i následná rekultivace.
Všechny výsledky průzkumu, který již v současné době probíhá, budou podrobněji
rozpracovány v jednotlivých dílčích kapitolách dokumentace EIA.
b) NATURA 2000
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 16. 1. 2019 KUUK/3674/2019/ZPZ/N-2939 lze
vyloučit, že záměr může mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
Předložený záměr v současnosti ani ve výhledu přímo nezasáhne do žádné EVL ani PO.
Během realizace záměru nedojde k žádnému prokazatelnému ovlivnění předmětů ochrany v
EVL/PO, a to ani v nejbližších EVL a PO. Nebyly též zjištěny žádné možné kumulativní
negativní vlivy.
c) VKP
Existence registrovaných VKP (významných krajinných prvků) na území byla ověřována na
odboru životního prostředí DOSS. Bylo potvrzeno, že v rozsahu plochy záměru se žádný
registrovaný významný krajinný prvek nenachází. Negativní vlivy těžby na hodnoceném
území na registrované VKP nelze proto předpokládat.
V ploše záměru se nevyskytují VKP ze zákona – lesní poroty, vodní toky.
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Vlivy na půdu
Realizace záměru bude mít vliv na půdu. Téměř ve většině záboru se jedná o půdu spadajících
do I. a II. třídy ochrany. S ohledem k převážně zemědělskému charakteru širšího zájmového
území je negativní vliv nižší intenzity, zejména s přihlédnutím k faktu, jak bude využito
území po ukončení záměru a proběhlé sanaci a rekultivaci, kdy bude podstatná část území
navrácena k opětovnému zemědělskému využití. Vlivy na půdu lze označit z hlediska
velikosti záboru i kvality za významné.
Vlivy na horninové prostředí a hydrogeologické poměry
Nejblíže se projektovaná těžba v DP Podbořany přiblíží svým jižním okrajem na vzdálenost
cca 500 m k severnímu okraji občanské zástavby obce Podbořany (místní část Hlubany), kde
nelze vyloučit místní zdroje individuálního zásobování podzemní vodou. Jejich negativní
ovlivnění plánovaným těžebním záměrem s ohledem na geologické a hydrogeologické
podmínky lokality je dle dosavadních poznatků o zájmovém území málo pravděpodobné,
nelze je však striktně vyloučit.
Na základě zkušeností jsme vyslovili předpoklad pro odborné zhodnocení možných vlivů
záměru na hydrogeologickou situaci.

Vlivy na krajinu
Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.
Na základě zkušeností jsme vyslovili předpoklad pro odborné zhodnocení vlivů záměru na
krajinný ráz.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska
velikosti a povahy záměru možné negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP možné.
-

Realizací záměru budou dotčeny plochy, které již v současné době nejsou
využívány k účelům jiným, než k zemědělskému hospodaření.

-

Dojde k záboru zemědělské půdy.

-

Z hlediska předběžným průzkumem druhů rostlin a živočichů se předpokládá, že
uvažovaný záměr nemůže mít vliv na zvláště chráněné druhy. Bude ověřeno
biologickým průzkumem ročním.

-

V blízkosti se také nachází obytná zástavba. K možnému narušení pohody
obyvatel může povrchovou těžbou dojít. Bude ověřeno odbornou studií
hodnotící možné vlivy na veřejné zdraví.

-

Jako u každé stavby tak i tohoto záměru existuje určité riziko mimořádné
události (živelní pohromy apod). Při uvedení záměru do provozu je nutné, aby
investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména
s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí tak, aby byla tato
případná rizika minimalizována.

Z důvodů objektivního posouzení možných negativních vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí bude nutné v rámci dalšího posuzování zpracovat, jako podkladový materiál,
odborné studie, na základě jejichž v nich uvedených závěrů bude dále postupováno v rámci
samotného procesu EIA.

Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) hlučnost způsobená provozem důlní technologie a související dopravou
b) imise škodlivin
V souvislosti s plánem otvírky nového lomu Krásný Dvůr se ale nepředpokládá narušení
faktorů pohody místních obyvatel, jelikož povrchová těžba kaolinu v dotčeném území zde
probíhá již více než kontinuálně prakticky 50 let. V posledních letech se těží v ustálených
objemech a stejně tomu bude i při následné těžbě. Při přibližování těžby směrem k obci
Podbořany – Hlubany nelze vyloučit krátkodobé narušení faktorů pohody vlivem hluku z
probíhající těžby, ovšem jen do doby, než dojde k jejímu zahloubení pod úroveň terénu.
Z důvodu objektivního posouzení zdravotních rizik bude až následně v rámci Dokumentace
EIA vypracováno autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví. V hodnocení
zdravotních rizik provozu projektovaného záměru budou posuzovány fyzikální škodliviny
(hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení zdravotních rizik tak vyplynou
závěry, jež budou posouzeny v další fázi procesu EIA.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Vlivy sociálně – ekonomické

Základním přínosem navrženého projektu je uspokojení v současné době stále se zvyšující
poptávky průmyslového odvětví zpracování kaolinu pro výrobu keramiky a porcelánu na
dodávku kvalitních druhů plavených kaolinů.
Neméně důležitým aspektem je i vytvoření desítek přímých a navazujících pracovních
míst v regionu.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k samotnému charakteru
záměru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze
v tomto území předpokládat.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech
významných nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné.
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6.1 a jsou
chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá.
Další opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů dané činnosti zahrnují opatření, která
bezprostředně nevyplývají ze zákonných, stavebních, provozních, dopravních a jiných
předpisů a která jsou součástí projektové dokumentace. Jde o opatření, směrovaná pro co
nejlepší průběh činností bez střetů se zájmy na ochranu přírody. Opatření směřující ke
kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní prostřední můžeme věcně i
časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace
2. opatření realizovaná v průběhu provozu
3. opatření realizovaná po skončení provozu záměru
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti:
§

před zahájením prací bude proveden biologický průzkum a v případě zjištění
aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů bude pro ně požádáno o výjimku z druhové
ochrany,

§

K upřesnění hydrogeologických podmínek lokality a s tím související prevenci rizik pro
potřeby samotného záměru a zajištění ochrany zákonem chráněných zájmů je
doporučeno:
-

realizovat orientační hydrogeologický průzkum v oblasti záměru (vrty na
mělkou i hlubší zvodeň včetně hydrodynamických zkoušek) pro ověření
hydraulických parametrů a intenzitu zvodnění nadloží i podloží

-

vybudovat monitorovací systém podzemních vod mezi jižním okrajem
plánovaného záměru a hranicí občanské zástavby na severním okraji obce
Podbořany

-

vyhledat zdroje individuálního zásobování na severním okraji obce Podbořany a
začlenit je do monitoringu podzemních vod zájmového území

§

z důvodu vyhodnocení možných negativních vlivů na veřejné zdraví bude zpracováno
jeho vyhodnocení v odborné studii, která bude vycházet z výsledků zpracované
Rozptylové a Hlukové studie

§

k vyhodnocení vlivů záměru na krajinu bude zpracována odborná studie hodnotící
míru zásahu plánovaného záměru na krajinu.

Jiná kompenzační opatření nejsou v této fázi posuzování stanovena.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na ŽP.
Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici určité základní množství podkladových
materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.
Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené
lokality.
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí
v zájmové lokalitě byly využity a do oznámení zapracovány.
Hlavní použité podklady:
-

platný územní plán města Podbořany,

-

průzkum lokality a terénní pochůzky,

-

screeningová studie (GET a.s. 2015) pro povolení HČ na ložisku Krásný Dvůr –
Podbořany,

-

výrobní, technické a mapové podklady poskytnuté oznamovatelem,

-

literární údaje (seznam literatury).

Další specifikace vlivů záměru na ŽP bude provedena na základě podkladů získaných
od oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a především také
na základě výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií
a posudků budou autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

48/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků či nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot
z nich plynoucích.
Vlivy komentované v tomto oznámení jsou z dosavadního provozu oznamovatele v dané
lokalitě dostatečně známy a jsou dokladovány prováděnými studiemi a monitoringem
v oblastech ŽP.
Neurčitosti, které vyplývají z daného stupně přípravy záměru, nejsou takového charakteru
a významu, aby mohly negativně ovlivnit rozsah vlivů záměru na životní prostředí
a obyvatelstvo.
Oznámení hodnoceného záměru vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů
a ze zkušeností se stávající dlouhodobě provozovanou těžbou kaolinu v dané lokalitě.
Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny dostupné podklady byly v rámci
zpracování oznámení aktualizovány a ověřeny.
Potřebné podklady pro zpracování oznámení jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však
dopředu odhadnout dlouhodobý vývoj v území překračující horizont 20 let.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Variantní řešení
Záměr je uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). Na
základě studie „Screening DP Podbořany“ byly vybrány a vyhodnoceny mimo nulové
varianty ještě další tři varianty možné těžby. U každé z navržených variant se hodnotili
nejdůležitější střety zájmů.
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu těžby a souvisejících činností.
Varianty umístění:
Varianta č. 1 (VP1) – nejvhodnější varianta
Ložiskové vymezení: západní partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 17, 18, 34 a 37.
Na jihu je dále zohledněno poměrně široké pásmo od obytné zástavby. V úseku lze očekávat
2 637 kt bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na ploše cca 22,35 ha;

-

pravděpodobný středně významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem
k exponování lomu spíše do rovinatých partií temene kopce bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek spíše nižší);

-

vzdálenost od obce Podbořany 500 m (relativní blízkost obce – je pravděpodobné, že
bude třeba přistoupit k méně významným kompenzačním opatřením – ochranné valy s
ozeleněním, izolační výsadby aj.).

Komentář: zábor velmi kvalitních půd je nejvýznamnějším vlivem. Dalším vyznaným vlivem
je vliv na krajinný ráz, který je však vzhledem k umístění provozu a vzdálenosti od obce
možno poměrně dobře kompenzovat. Je však třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný
ráz.
Otázkou je akustická a imisní situace v nejbližších chráněných prostorech v obci v době
těžby, po provedení kompenzačních opatření by provoz zřejmě legislativním limitům
vyhověl. Tento předpoklad je však třeba potvrdit zpracováním hlukové a rozptylové studie
event. studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
V rámci této varianty je také brát v úvahu vzdálenost k úpravně, která je ze všech řešených
variant nejmenší. Relativně nejblíže je i těžený DP Podbořany I.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Varianta č. 2 (Vp2) – alternativa do budoucna s nutností omezení v jižní časti
Ložiskové vymezení: centrální partie výhradního ložiska, prostor bloků zásob 19, 20, 21, 26
(nebilanční), 34, 37, 38 a 41. Na jihu bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmo od stávající
obytné zástavby, na východě k pilíři silnice. Linie vodovodu vedoucí západně od silnice a
nadzemní vedení 22 kV napříč ložiskem nebyly zohledněny. V úseku lze očekávat 4 143 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (zejména I a II třída ochrany) na výměře cca 23,85 ha

-

pravděpodobný velmi významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem
k exponování lomu spíše do mírného svahu a rovinatých partií temene kopce bude
vizuální uplatnění lomu a vnějších výsypek zejména v partiích svahu přilehlého
k Podbořanům velmi výrazné).

-

poměrně malá vzdálenost od stávající obytné zástavby obce Podbořany 200 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.).

-

ÚPD Podbořan počítá s rozvojem směrem v ploše BI 3 (individuální bydlení) k severu
tj. k ploše těžby ve variantě Vp2. Velmi malá vzdálenost (v řádu nižších desítek
metrů) Vp2 od BI 3. Kompenzační opatření pro plánovanou zástavbu budou muset být
ještě významnější než pro zástavbu stávající. Těžba by časově měla předcházet rozvoji
v ploše BI 3, jinak bude třeba upravit plochu Vp2 ve smyslu zvýšení vzdálenosti lomu
od budoucí obytné zástavby.

-

Možný vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP, vodovod s OP vodovodu, OP silnice II. třídy

Komentář: zábor kvalitních půd spolu s vlivem na krajinný ráz - jednoznačně je třeba
zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na úseku
ŽP ještě před pokračováním dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je možným vlivem vliv na akustickou situaci v nejbližších,
poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby, stejně jako možný vliv na
imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit reálnost plnění platných
legislativních limitů pro stávající obytnou zástavbu i plánovanou obytnou zástavbu dle ÚPD
v ploše BI 3 zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence sítí (el. vedení, vodovod), jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě
přeložit – zohlednit je třeba nákladnost těchto operací. Mnohem podstatnější je přeložka el.
vedení vysokého napětí než vodovodu.
Zásah do OP silnice II. třídy je třeba projednat s vlastníkem komunikace (Kraj Ústecký)
event. správcem komunikace (SÚS). V této variantě se předpokládá největší objem zásob.
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Varianta č. 3 (Vp3) – nevhodná varianta
Ložiskové vymezení: severovýchodní část výhradního ložiska, prostor bloků zásob 35 a 39.
Na jihovýchodě bylo přihlédnuto ke 200 m širokému pásmu od obytné zástavby, na západě
k pilíři silnice II. třídy, na jihovýchodě k pilíři železniční trati. Nadzemní vedení 22 kV napříč
blokem zásob č. 35 ložiskem nebylo zohledněno. Ve variantě 3 lze očekávat 1 815 kt
bilančních geologických zásob kaolinu.
Střety:
-

zábor ZPF (I třída ochrany) na výměře cca 13,95 ha;

-

pravděpodobný významný negativní vliv na krajinný ráz (vzhledem k exponování
provozu spíše do mírného svahu od obce a rovinatých partií bude vizuální uplatnění
lomu a vnějších výsypek od Podbořan výrazné);

-

poměrně malá vzdálenost od obytné (chráněné) zástavby obce Podbořany 250 m
(blízkost obce – je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k významným
kompenzačním opatřením –ochranné valy s ozeleněním, izolační výsadby aj.);

-

vliv na akustickou situaci, vliv na imisní situaci;

-

elektrické vedení VN (22 kV) s OP.

Komentář: zábor kvalitních půd výlučně I. třídy ochrany spolu s vlivem na krajinný ráz jsou
nejvýznamnějšími vlivy na složky životního prostředí. Vzhledem k umístění provozu a
vzdálenosti od obce je vliv na krajinný ráz kompenzovatelný pouze částečně. Jednoznačně je
třeba zpracovat studii hodnotící vliv na krajinný ráz a projednat ji s orgány státní správy na
úseku ŽP ještě před pokračováním dalších prací.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je významným vlivem vliv na akustickou situaci
v nejbližších, poměrně blízkých chráněných prostorech v obci v době těžby. Dalším
vyznaným vlivem je vliv na imisní situaci v době těžby. Bezpodmínečně nutné je potvrdit
reálnost plnění platných legislativních limitů zpracováním hlukové, rozptylové studie a studie
ovlivnění veřejného zdraví (HIA).
Další otázkou je existence el. vedení, jenž by bylo třeba k hospodárné těžbě přeložit –
zohlednit je třeba nákladnost této operace. V této variantě je vzdálenost úpravny od místa
těžby největší.
V této variantě se předpokládá nejmenší objem zásob.
Varianty dopravy:
S ohledem na již schválenou změnu územního plánu města Podbořany (změna ÚP č. 5, která
nabyla účinnosti v 8/2018) se jako nejvhodnější řešení jeví varianta dopravy Vd5. Dle tohoto
návrhu by ze zájmového území byla napojena přímo na (v ÚPD navrženou) trasu účelová
komunikace, která by následně kopírovala změnou ÚPD schválenou trasu až ke stávajícímu lomu
v DP Podbořany I, kde by navázala na stávající trasu do plavírny Buškovice.
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Ostatní varianty zde neobsažené by procházely buď v těsné blízkosti obydlí obce Hlubany a města
Podbořany, nebo přímo přes tyto obydlené oblasti. Proto byly zamítnuty již ve fázi studie
realizovatelnosti.
Při variantě max. těžby 220 tis. tun/rok se počítá s cca. 46 TNA (16 tun/auto) za den (6 dnů
v týdnu), při variantě průměrné těžby 180 tis. tun/rok se počítá s cca. 45 TNA za den (5 dnů
v týdnu).
Délka komunikace od stávající asfaltové komunikace u DP Podbořany I k navrhovanému ZÚ je
cca 1 500 m. Celková délka Buškovice (plavírna) – ZÚ (DP Podbořany) je cca 4 000 m.

Obr. 7 - Vymezení dopravní trasy v ortofotosnímku

Varianty technického rázu:
Za současných podmínek nelze definovat varianty technického rázu, týkajících se způsobu
těžby, volené mechanizace apod. Tyto budou upřesněny v rámci zpracování Dokumentace.
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Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením těžby suroviny a slouží k
porovnání současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci.

Závěr
Co se týče variant umístění těžby – jednoznačně se přikláníme, a to především s ohledem
na vzdálenost hranic budoucí těžby od obydlených území (500 m) k realizaci a
podrobnému posouzení vlivů těžby ve variantě VP1. Tato je umístěna nejdále od
obydlených objektů, nezasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí, nevyžaduje kácení či
likvidaci remízků.
Tuto variantu by měly, v další fázi posuzování, potvrdit i závěry zpracovaných odborných
studií.
Z této varianty pak vychází i navržená dopravní trasa Vd5 – ostatní varianty zde
neobsažené by procházely buď v těsné blízkosti obydlí obce Hlubany a města Podbořany, nebo by
přímo vedly přes tyto obydlené oblasti. Proto byly zamítnuty již ve fáze studie realizovatelnosti.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zájmové území těžby
1 -813314.17 -1016184.67
2 -813310.33 -1016179.87
3 -813281.92 -1016156.08
4 -813230.73 -1016112.52
5 -813217.56 -1016099.19
6 -813206.54 -1016086.08
7 -813164.52 -1016044.02
8 -813084.26 -1015948.17
9 -813056.67 -1015908.79
10 -813031.35 -1015879.35
11 -812989.77 -1015818.27
12 -812987.54 -1015806.47
13 -812450.00 -1015755.00
14 -812558.37 -1016029.81
15 -812888.65 -1016101.53
16 -812880.28 -1016165.76
17 -813000.00 -1016200.00
18 -813085.00 -1016325.00

Zájmová plocha těžby v DP Podbořany

ZÚ těžby

DP Podbořany
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Posuzovaný záměr představuje provádění hornické činnosti v prostoru stanoveného
dobývacího prostoru Podbořany pro těžbu kaolinu povrchovým způsobem.
DP Podbořany je lokalizován severně od Podbořan, hranice DP je v Z části cca 600 m od
obytné zástavby, v centrální části pak cca 100 – 200 m a ve V části do DP objekty zasahují.
DP je umístěn na mírně sklonitých pozemcích, kdy DP od západu klesá z kóty 355 m n. m. k
nadmořské výšce 315 m n.m. na východě dobývacího prostoru.
§

Hornická činnost bude představovat roční těžbu o výši max. 220 tis. tun/rok.
Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok.

§

Těžba je plánována na 10 – 12 let.

§

Při výši těžby 220 tis t/rok je počítáno s dopravou 46 TNA/den při 6-denním
pracovním cyklu.
Obslužná komunikace v délce v 1500 m.

§

Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Těžba suroviny se předpokládá v lávkách o výšce
max. 6 m, jednotlivé těžební lávky jsou přístupné po vybudovaných lomových komunikacích.
Těžba kaolinu na lomu bude prováděna stejnou technologií a postupem jako je v současné
době prováděna na lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I), tj. pouze malostrojovou
technologií při použití kolových nakladačů, rypadel, buldozerů a autodopravy. Těžba a
nakládání suroviny bude prováděna lžícovými rypadly, která mají dostatečnou rypnou sílu.
Trhací práce nebude nutno aplikovat.
Vydobytá surovina bude transportována nákladními automobily do plavírny v Buškovicích,
kde bude upravována mechanicky dle zavedené technologie (plavení, oddělení písčitého
podílu na hydrocyklónech, vysrážení, lisování kaolinu a jeho sušení).
Výstavba komunikace - dle navržené varianty Vd5 (viz kap. B.I.5) by délka od stávající
asfaltové komunikace byla 1 500m, celková délka k plavírně (Buškovice) pak 4 000m. Tato
trasa by odpovídala i ÚPD.
Záměr bude vyžadovat zábor zemědělské půdy 22,35 ha (v rozsahu doporučené varianty
VP1).
Objem dopravy se nezmění - kapacita těžby suroviny zůstane stejná, což je dáno kapacitou
úpravny v Buškovicích. Těžba bude plynule přecházet z jednoho lomu do druhého (např.
v prvním roce těžby bude návoz na plavírnu v Buškovicích např. 160 tis. tun a z druhého
lomu 20 tis. tun apod., tedy objem těžby a s tím související i počet TNA bude stejný, jako
v současné době, nebude navýšen.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD.
Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – úřad územního plánování
Mírová 615, 441 01 Podbořany
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SÚ/324/2019/He
SÚ/1954/2019/Her
I. Herejková
415 237 538
herejkova@podborany.net

DATUM:

28.1.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Závazná část:
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako
orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017
Sb., (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200)
v DP Podbořany (60206)“
který obsahuje:
Hornická činnost bude plánována na 20 let. Bude představovat těžbu o výši max. 220
tis. tun/rok. Průměrná roční těžba se bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok.
Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Těžba suroviny se předpokládá v lávkách o
výšce max. 6 m, v závislosti na variabilitě suroviny a požadavku úpravny. Jednotlivé
těžební lávky jsou přístupné po vybudovaných lomových komunikacích.
Těžba a nakládání suroviny bude prováděna lžícovými rypadly, která mají dostatečnou
rypnou sílu. Trhací práce nebude nutno aplikovat.
V dostatečném předstihu těžby budou provedeny skrývkové práce.
Skrývkové hmoty budou deponovány na vnitřní výsypky, situované zpočátku ve
vydobytém prostoru stávajícího lomu Krásný Dvůr, resp. na dočasné vnější výsypce
nově otevíraného lomu, později ve vlastní otvírce.
Vydobytá surovina bude transportována nákladními automobily do
v Buškovicích, kde bude upravována mechanicky dle zavedené technologie,

plavírny

v ploše dobývacího prostoru DP Podbořany (60206).
Orgán územního plánování předmětný záměr přezkoumal a vydává podle § 96b
stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") toto závazné stanovisko:
záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
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Č.j. SÚ/1954/2019/Her

str. 2

n e p ř í p u s t n ý,
neboť z předložených podkladů není zřejmé, zda bude těžba povolena v celém
dobývacím prostoru nebo jen na jeho části.
Odůvodnění:
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako
dotčený orgán, obdržel dne 18.12.2018 žádost o vydání závazného stanoviska
k záměru: „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) v DP
Podbořany (60206)“, kterou podal
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova č.p. 413, 436 01 Litvínov 1
Podklady pro vydání závazného stanoviska:
-

Žádost o vyjádření k posuzovanému záměru a mapový zákres DP.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad územního plánování jako
orgán územního plánování z:
-

Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, která zahrnuje právní
stav po Aktualizaci č.1 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR č. 276 o
Aktualizaci č.1 PÚR ČR ze dne 15.4.2015,

-

Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány dne 5.10.2011 na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne
7.9.2011 formou opatření obecné povahy čj. UPS/412/2010-451 a nabyly
účinnosti dne 20.10.2011 (dále jen „ZUR“), a dále z Aktualizace č.1 ZÚR ÚK ze
dne 24.4.2017 pod č. usnesení 022/4Z/2017, která nabyla právní moc dne
20.5.2017,

-

územního plánu ÚP Podbořany vydaného dne 10.2.2010 s nabytím účinnosti dne
27.2.2010 a jeho Změny č.1 vydané dne 8.11.2012 s nabytím účinnosti dne
20.11.2012, (Změna č.2 nebyla realizována), Změny č.3 vydané dne 30.11.2016
s nabytím účinnosti dne 17.12.2016, Změny č.4 vydané dne 8.11.2017 s nabytím
účinnosti dne 29.11.2017 a Změny č.5 vydané dne 1.8.2018 s nabytím účinnosti
dne 17.8.2018,

a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska, např. :
-

Územně analytické podklady SO ORP Podbořany.

Přezkoumání záměru:
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako
orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst.3 stavebního zákona,
zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoli.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad s politikou územního rozvoje:
Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v dotčeném území neřeší, záměru
se týkají Republikové priority:
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v
čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního
rozvoje:
kap. 1. Stanovení priorit (10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož
území se vyskytují z celostátního hlediska významné palivoenergetické a další
surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny,
snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v
území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR
Ústeckého kraje a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich
částí není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku
nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována
funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku
těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání
navržena rekultivační opatření dle pokynu příslušného orgánu ochrany přírody.
NSOB6 Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto
úkoly pro územní plánování: (11) Územně respektovat těžbu nerostných surovin ve
stanovených prostorech v souladu s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny bez otvírky těžebních lokalit nadmístního významu.
kap. 4.6. Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu. - ZÚR ÚK
nevymezují nové plochy pro otevírku těžby nerostných surovin nadmístního
významu a na úseku těžby hnědého uhlí ZÚR ÚK respektují územně ekologické
limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády CR c. 331/1991 a c.
444/1991 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno
povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím – převzaté z 2. Z a D ÚP VÚC
SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008. V grafické části ZÚR ÚK jsou ÚEL
vyznačeny jako ÚEL 1 až ÚEL 8.
kap. 5.1. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních
hodnot území kraje
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje
se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území
Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat
limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto
hodnot (zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin,
energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby,
technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
(3)Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více
ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska
pro těžbu nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostu)
je vždy podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetu
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zájmu, včetně stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po
těžbě, které vyloučí devastační důsledky pro území. V prostorech s
koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem
ukončení a zahlazení důsledku těžby v jiné těžební lokalitě.
(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně
stabilizovaná. V souladu s platnými právními předpisy dodržovat zásady
hospodárného využití zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních
ložiscích a vytvářet předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové
základny pro potřeby budoucího využití.
(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní
zásoby, kvalitativní charakteristiky, životnosti zásob stávajících ložisek pro
nezbytnou potřebu, v souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje.
KC 13 – Severočeské nížiny a pánve - Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik
krajiny: b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným
zemědělským hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k
obnově ekologické rovnováhy (ÚSES).
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem ÚP
Podbořany:
- Pozemky, na nichž je navrženo umístění posuzovaného záměru, se dle platného
ÚP Podbořany nachází převážně v nezastavěném území, v plochách:
o ZO – zemědělské plochy – orná půda
o ZZ – plochy zemědělské – zahrady – stabilizovaná plocha
o RZ – rekreace – zahrádková kolonie – stabilizovaná plocha
o VZ 1 – veřejná prostranství – zastavitelná plocha
V zastavěném území, v plochách:
o BV – bydlení vesnické – stabilizovaná plocha
o SV – plocha smíšená výrobní – stabilizovaná plocha
o BI – bydlení individuální – stabilizovaná plocha
o BI 1- bydlení individuální – zastavitelná plocha
o OV 5 – občanské vybavení – zastavitelná plocha
o SOm – plocha smíšená obytná městská – stabilizovaná plocha
o SOm 1 – plocha smíšená obytná městská – zastavitelná plocha
V regulativech těchto ploch není přímo uvažováno o otvírce nového dobývacího
prostoru – „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany“.
-

V ploše ZO – zemědělská plocha – orná půda, jsou přípustné stavby dle § 18
odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).

-

V ÚP Podbořany je uvedeno: „Nové plochy těžby nerostů nejsou navrženy“.

-

Těžbu je možno provádět pouze v rámci vymezených ploch pro Těžbu nerostů
TE; dále v plochách - ZO, ZT, SN, PP a VH - v rámci vymezených dobývacích
prostorů stávajících, případně v budoucnu nově vymezených. Zpracování
vytěžené suroviny na volných prostranstvích je možno povolovat pouze v místě
těžby.

Z předložených podkladů není zřejmé, na kterých plochách s rozdílným
způsobem využití bude těžba povolena a jak se přiblíží k zastavitelným plochám
bydlení. Není uvedeno, jaká budou provedena opatření vzhledem k těmto
plochám pro bydlení, popř. zda těžbou nedojde ke znehodnocení těchto ploch.
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Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s cíli a úkoly územního
plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:
-

záměrem dojde po dobu těžby k narušení hodnot území.

Povolením těžby dojde ke kumulaci vlivů s již probíhajícími těžebními aktivitami v okolí
a jejich reálné dopady na krajinu a životní prostředí.
Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že předložené
podklady jsou nedostačující a proto je posuzovaný záměr nepřípustný.

Platnost závazného stanoviska je dva roky ode dne vydání.
Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky
v území.
Závazné stanovisko nepozbývá platnost:
a)
Bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní
rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto
rozhodnutí nabylo právní moci.
b)
Byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní
smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c)
Nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního
záměru účinného v době platnosti závazného stanoviska.
Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s
územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska,
orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední
novým závazným stanoviskem.
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je
úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho
obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Otisk úředního razítka
Irena Herejková
Referent Stavebního úřadu
Oddělení úřad územního plánování
Obdrží:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., IDDS: 6br4cew
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Environmentální a ekologické
služby s. r. o.
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

16. 1. 2019
4858/2019/KUUK
KUUK/3674/2019/ZPZ/N-2939
Ing. Kristýna Vyškrabková / 164
vyskrabkova.k@kr-ustecky.cz

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)“ z hlediska možného ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti
Environmentální a ekologické služby s. r. o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, IČO: 254 35 876
ze dne 4. 1. 2019, toto stanovisko:
Lze vyloučit, že záměr „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200)
v DP Podbořany (60206)“ může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je provádění hornické činnosti v prostoru stanoveného dobývacího prostoru
Podbořany pro těžbu kaolinu povrchovým způsobem. Plocha DP Podbořany zaujímá výměru
1 113 750 m2. Dobývací prostor Podbořany byl stanoven 20. 8. 1961 83/66-ČKZ-20.8.66
pod č. j.: BÚ 7-ZO/67-8.2.67. Hornická činnost bude plánována na 20 let (požadavek existujícího
metodického pokynu pro platnost závazných stanovisek EIA) a bude představovat těžbu o výši
max. 220 tis. tun/rok, průměrná roční těžba se pak bude pohybovat na úrovni 180 tis. tun/rok.
Ložisko bude otevřeno jámovým lomem. Těžba suroviny se předpokládá v lávkách o výšce
max. 6 m, v závislosti na variabilitě suroviny a požadavku úpravny. Jednotlivé těžební lávky jsou
přístupné po vybudovaných lomových komunikacích. Těžba a nakládání suroviny bude prováděna
lžícovými rypadly, která mají dostatečnou rypnou sílu. Trhací práce nebude nutno aplikovat.
V územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje je záměr umístěn nejblíže evropsky
významné lokalitě (dále EVL) Doupovské hory (CZ0424125) a nachází se cca 800 m
severovýchodním směrem od EVL. EVL Doupovské hory je vymezená nařízením vlády
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění,
s předměty ochrany druhy: čolek velký (Triturus cristatus), hnědásek chrastavcový (Euphydryas
aurinia), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), kuňka ohnivá (Bombina bombina), losos obecný
(Salmo salar), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký (Myotis myotis) a stanovišti:
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion, 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo
vápnitých trávnících, 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně, 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9180* - Lesy
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svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Mezi ohrožující faktory pro předměty evropsky významné lokality patří zejména nevhodné
obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů např.: zarůstání stepních a
lesostepních stanovišť křovinami a zarůstání skalních stěn a bradel, stejnověkost lesních porostů
nevhodného druhového složení ad. Dalšími negativními vlivy mohou být záměry výstaveb
na plochách s předměty ochrany či vlivy znečišťující životní prostředí.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru
v předmětném území nastal.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na předmět ochrany evropsky významné lokality
Doupovské hory lze vyloučit vliv záměru na tuto evropsky významnou lokalitu. S ohledem
na umístění a charakter záměru nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších lokalit soustavy
Natura 2000 (respektive předmětů jejich ochrany).
Identifikační údaje:
Název záměru: Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) v DP
Podbořany (60206).
Dotčená katastrální území v Ústeckém kraji: Buškovice, Hlubany, Podbořany.
Žadatel: Environmentální a ekologické služby s. r. o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, IČO: 254
35 876 (DS).
Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
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16. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http://www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>
§ Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
§ Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz
§ Mapy.cz. Dostupné z: seznam.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=13.4195812&y=50.2481634&z=12&source=muni&id=200
8&q=Podbořany
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69/75
Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Právní předpisy a normy:
§ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.

§

Zákon č. 201/2011 Sb., o ochraně ovzduší.

§

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

§

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění
pozdějších předpisů.

§

Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu,
ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČBÚ
ČD
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DP
EIA
EVL
EVSK
HS
CHLÚ
CHOPAV
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
PUPFL
SÚ
TTP
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
Český báňský úřad
České dráhy
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
ekologicky významné segmenty krajiny,
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
pozemek určený k plnění funkce lesa
stavební úřad
trvalý travní porost
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99, a prodloužilo ji
rozhodnutím ze dne 27. 6. 2016 (nabylo právní moci dne 14. 7. 2016), pod č.j.
37034/ENV/16, na dobu dalších 5 let.

31. ledna 2019
____________________________
Mgr. Luboš Motl

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 27.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Č-

jn

června

2016

37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo
na

č.

životní

100/2001

zákonů

životního

prostředí

Sb.,

prostředí

příslušný

k

O posuzování vlivů

(zákon

o posuzování

datum

narození:

ze

23.

dne

11.

5.2016

10.

orgán
ve

udělenou
ze

č.

dne

j.:

o

na

1967,

životní

bydliště

zpracování

osvědčením

6741/ENVI11
vlivů

Autorizace

v oblasti

ustanovení

§

posuzování

21

písm.

i)

vlivů

zákona

prostředí),

ve

znění

pozdějších

Lounická

139,

436

01

Litvínov

předpisů,

Luboše Motla,

(dále jen „žadate|“)

a

15.9.1999

posuzování

správy

podle

19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr.

prodlužuje
ke

státní

věci

na životní prostředí a o změně některých souvisejících

vlivů

vyhovuje podle ustanovení §

jako

rozhodování

ze
na

se

Ministerstva

a

4.2.2011,

životní

životní

prostředí

a

na

životní

prostředí),

o
ve

prostředí

rozhodnutím

na

dobu

Slet

a

posudku

č.

o

j.:1522/243/OPVŽP/99
prodloužení

podle

ustanovení

autorizace

§19

zákona

prostředí.

vsouladu

na

životního

prodlouženou

dne

autorizaci

dokumentace

s §19

změně
znění

odst.

některých

pozdějších

7

zákona

č.

souvisejících
předpisů,

100/2001
zákonů

prodlužuje

Sb.,

(zákon

na

dobu

o posuzování

vlivů

o

vlivů

posuzování

dalších

5

let.

Odůvodnění

Ministerstvo

23.5.2016

o

životního

prodloužení

Ministerstva

životního

a

rozhodnutím

prodloužené

platné
a
a

prostředí

autorizace
prostředí
o

podmínky

odst.5zákona

pro

č. j.:

prodloužení

do 31. 12. 2016.

splnil

obdrželo

pana

č.100/2001

Sb.,

27. 5. 2016

Luboše

Motla,

1522/243/OPVŽP/99
autorizace

Žadatel
prodloužení

dne

Mgr.

č.

j.:

oposuzování

ze

ze

ze

dne

15.

vlivů

souladu
na

s

životní

§

19

9.

4.

o prodloužení
v

dne

osvědčením

dne

6741/ENV/11

požádal
autorizace

žádost

udělené

2.

1999
2011,

autorizace

odst.

prostředí

3,
a

odst.

4

ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí

č. 457/2001 Sb.,

oodborné

způsobilosti

a

o úpravě

některých

dalších

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo

zivotniho

prostředí,

Vršovická

65,

100

10

Praha

10,

(+420)

26712-1111,

www.mzp.cz,

lnfo@mzp.cz

otázek
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené

Wsokoškolské

vzdělání

bylo

v souladu

s ustanovením

§ 19

odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti

písm. b) doložena

osvedčenlm
s

(č. j.:

ustanovením

§

byla

v souladu

s ustanovením

1522/243/OPVŽP/99
19

odst.

5

ze

dne

doložena

15. 9.

výpisem

§ 19

1999).
z

odst. 4

Bezúhonnost

rejstříku

trestů

byla

v souladu

(datum

vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u

onum.

Vzhledem
náležitosti

a

ktomu,

jsou

že

předložené

žádost

všechny

zákonné

splněny

ke zpracování dokumentace

a

posudku,

obsahuje

všechny

podmínky

rozhodlo

pro

zákonem

požadované

prodloužení

Ministerstvo životního

autorizace

prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení
o

správních

o vydání

tohoto

poplatcích,

ve

rozhodnutí

znění

podléhá

pozdějších

ve

předpisů,

smyslu

zákona

správnímu

č. 634/2004 Sb.,

poplatku

ve

výši

50

Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení
Proti tomuto
zákona
ode

rozhodnutí

č.500/2004 Sb.,

dne

oznámení

Vršovická 65,

lze

správní

o

opravném

podat
řád,

rozhodnutí,

rozklad
ve

znění

prostředku

ministrovi životního
pozdějších

prostřednictvím

prostředí,

předpisů,

Ministerstva

ve

podle

lhůtě

životního

do

§ 152
15 dnů

prostředí,

100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a

integrované

prevence

zástupce ředitel

posuzování vlivů na ž'
a

integrované

odboru

otní prostředí
revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65,

100

10

Praha

10,

(+420) 26712-1111. www.mzp.cz,

lnío@mzp.u
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