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Bez písemného souhlasu společnosti Empla AG spol. s r.o., Hradec Králové a odpovědného
zástupce uvedeného v osvědčení o autorizaci, nesmí být tento dokument, ani jeho části,
reprodukován.
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POUŽITÉ ZKRATKY:
AQG
BPEJ
ČHMÚ
č.h.p.
č.j.
EIA
EVL
CHKO
CHOPAV
CHLÚ
KÚ
LBK
MŽP
NO2
NOx
OBÚ
PO
PP
PM10
PUPFL
RBK
ŘSD
SHP
TO
TUV
TZL
ÚP VÚC ÚK
ÚSES
WHO
ZCHÚ
ZPF

Air Quality Guidelines (název směrných hodnot pro ovzduší dle WHO)
Bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Český hydrometeorologický ústav
Číslo hydrologického pořadí
Číslo jednací
Posuzování vlivů na životní prostředí; z angl. Environmental Impact
Assessment
Evropsky významná lokalita
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněné ložiskové území
Krajský úřad
Lokální biokoridor
Ministerstvo životního prostředí
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Obvodní báňský úřad
Ptačí oblast
Přírodní památka
Suspendované částice frakce PM10
Pozemek určený pro plnění funkce lesa
Regionální biokoridor
Ředitelství silnic a dálnic
Severočeská hnědouhelná pánev
Třída ochrany
Teplá užitková voda
Tuhé znečišťující látky
Územní plán velkého územního celku Ústeckého kraje
Územní systém ekologické stability
World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
Zvláště chráněná území
Zemědělský půdní fond
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Úvod
V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy záměru „využití dalších pozemků pro pokračování
těžby štěrkopísku, pro závod Polerady u Mostu“ na životní prostředí. Oznámení bylo
zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předmětný záměr podléhá zjišťovacímu řízení s krajskou působností.
Zadavatel – společnost BEST, a.s. pověřila ke zpracování oznámení EIA společnost
Empla AG, s.r.o. Hradec Králové.
Záměrem investora je využití dalších pozemků společnosti BEST, a.s. zabývajícím se
výrobou velkoplošných betonových dlažeb, nacházejícím se v k.ú. Polerady u Mostu k těžbě
štěrkopísku.
Záměr bude realizován na pozemcích č. 255/8 a 255/15 „orná půda“.
V pískovně Polerady se provádí skrývkové práce, těžební práce, zpracování suroviny a její
expedice a rekultivační práce.
Technologický popis záměru byl dodán zadavatelem oznámení a bude shodný se stávající
těžbou ležící severovýchodně od posuzované plochy plánované těžby. Dle informací
investora bude technologie ponechána ve stávajícím prostoru těžebny a vytěžený
štěrkopísek bude dopravníky dovážen k technologické lince na další zpracování (drcení
suroviny na požadovanou velikost zrna, deuhlátor – zbavení uhelných částic a třídění písku
na požadované 2 frakce 0/4 a 0/8).
Vytříděný písek bude využit na výrobu betonových vibrolisovaných stavebních prvků, které
se vyrábí ve společnosti BEST, a.s. v Poleradech (cca 1 600 m od posuzovaného záměru,
jižně od obce Polerady).
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prostředí byly: Generel
lokálních SES Mostecko jih z roku 1994, 2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP z roku 2001,
ÚP VÚC ÚK z roku 2005, údaje Českého hydrometeorologického ústavu.
Zpracovatel oznámení dále čerpal z informací poskytnutých investorem záměru (Srpina –
Počeradský potok. hydrogeologické posouzení těžby štěrkopísku, těžba štěrkopísku na
ložisku Polerady).
Dále byla provedena terénní obchůzka posuzovaného území zpracovatelem oznámení.
Jedním z cílů navrhovaného záměru je přizpůsobení vlastní těžby a následné rekultivace
požadavkům ochrany životního prostředí dle platných legislativních předpisů.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
BEST, a.s. Závod Těžba, pískovna Polerady
A. 2.IČ:
252 01 859
A. 3. Sídlo:
Rybnice 148
331 51 Kaznějov
A. 4. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Karel Valový
Rybnice 148
331 51 Kaznějov
Tel : 474 745 911, 777 780 106
e-mail: valovy@best.info

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro závod BEST, a.s. Pískovna
Polerady.
Plánovaný záměr lze dle jeho charakteru zařadit dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb.,
v platném znění, do kategorie II bodu 2.5 sloupce B – Těžba nerostných surovin 10 000 až
1 000 000 tun za rok. Vyjádření MŽP k zařazení záměru (č.j. 92418/ENV/10 ze dne 3.11.
2010) je přílohou oznámení č. 3.
B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Stávající stav:
Množství geologických zásob: 200 000 tun
Objem těžby:

80 000 tun/rok

Záměr:
Plošný rozsah:

cca 25,5343 ha (plocha areálu těžebny)
cca 24,5 ha (těžená plocha)

Plocha rekultivace:

cca 23 - 24 ha (vodní plocha)
cca 1,5 – 2,5 ha (břehy podél vodní plochy)
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Množství geologických zásob: 1 838 000 tun
Objem těžby1):

do 90 000 tun/rok

Délka trvání těžby2):

cca 20 let

Zahájení rekultivace : druhý rok po zahájení těžby, pokračování průběžně po etapách
Trvání rekultivačních prací:
Provozní doba:

1 rok

březen – listopad (9 měsíců)
12 hod. směny po celý kalendářní týden3)

1)/2)

Objem roční těžby 90 000 tun/rok je horní odhad, který nebude překročen a pro který
byla zpracována specializovaná hluková, rozptylová studie a studie zdravotních rizik. Objem
roční těžby je značně závislý na velikosti odbytu, který se v jednotlivých letech může značně
měnit. Od výše roční těžby se dále odvíjí celková doba provozu štěrkopískovny, která bude
minimálně 20 let.
3)

na zahájení a ukončení těžební sezóny může být provoz jen jednosměnný bez sobot a
nedělí
B. I. 3. Umístění záměru
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec: Polerady
Katastrální území: Polerady
Těžba štěrkopísku se nachází u obce Polerady ve vzdálenosti cca 1 km jihovýchodním
směrem od obce a cca 1 km severozápadním směrem od obce Volevčice, pod silnicí
č. II/255 Polerady - Volevčice. Na tuto komunikaci bude štěrkopískovna napojena.
Rozloha území: 25,5343 ha
Pozemky: p.p.č. 255/8 a 255/15.
Kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí jsou součástí přílohy oznámení č. 1.
Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je umístěn na
západní okraj obce Volevčice a na východní okraj obce Polerady.
Grafické znázornění umístění záměru je na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 1: Umístění záměru

záměr
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B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem oznamovatele je rozšířit těžební prostor štěrkopískovny a pokračovat ve stávající
těžební činnosti štěrkopísku při zachování osvědčeného technologického postupu.
V rámci nové plochy k těžbě tedy nedojde k žádné změně technické, technologické ani
v systému dopravy, skrývek a těžby. Principielně se jedná pouze o posun činnosti
jihozápadním směrem a navýšení objemu roční těžby ze současných 80 000 t/rok na
cca 90 000 t/rok a s tím odpovídající navýšení roční intenzity dopravy. Než bude započata
těžba v novém prostoru, bude ve stávajícím prostoru těžba ukončena.
Těžba v novém prostoru (na ploše 25,5 ha) otevře zásoby suroviny v množství cca
1 838 000 tun (skutečný rozsah a kvalita bude předmětem vrtné dorozvědky před
zpracováním plánu těžby).
Vytěžená surovina bude před odvozem zákazníkovi deponována v areálu a rozdělena dle
jednotlivých frakcí (0/4 a 0/8). (Provozovatel těžebny těží štěrkopísek zejména pro potřeby
vlastní betonárny v Poleradech.) Nepotřebný materiál (tzv. výklizový) bude po shromáždění
odvezen. Některé výklizové materiály budou použity do tělesa sjezdové komunikace a
k vytváření přejezdů.
Po ukončení těžby ložiska bude prostor pravděpodobně ponechán bez rekultivačních zásahů
přirozenému vývoji. Prostor bude samovolně zaplaven přitékající a vzlínající vodou a vytvoří
se zde jezero. Revitalizace bude provedena pouze upravením břehů vodní plochy.
Vzhledem k tomu, že v roce 2013 by měl být v posuzované lokalitě zprovozněn nový záměr
„Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady“, který bude rovněž zdrojem hluku a
emisí v posuzované lokalitě. Tento záměr zahrnut do nulové varianty v hlukové studii. Jako
podklad pro posouzení kumulace byla použita Dokumentace záměru „Paroplynový zdroj 880
MWe v Elektrárně Počerady“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, SCES - Group,
spol. s r. o., prosinec 2008. V rozptylové studii a v hodnocení zdravotních rizik je tato
kumulace pouze okomentována z důvodu neúplných informací. V dokumentaci nejsou
uvedeny hodnoty imisních příspěvků znečišťujících látek. Hodnoty jsou uvedeny v rozptylové
studii, která nebyla k dispozici.
Dle vyjádření Magistrátu města Most ze dne 7.12. 2010 (č.j. MmM/181760/2010/ORaÚP/HH)
se řešené pozemky nachází mimo zastavěné území obce a v území prognózního
surovinového zdroje (Počerady – č. 926130000 – štěrkopísky). Minimální severní část
řešených pozemků zasahuje do poddolovaného území (Polerady – Moravia, hnědé uhlí –
1403). Z hlediska obecných požadavků na využívání území se záměr rozšíření těžby
štěrkopísku nachází v územním plánu obce Polerady v lokalitě „plochy přírodní – plochy pro
těžbu štěrkopísku - návrh“. Záměr je v souladu s územním plánem obce Polerady. Vyjádření
je přílohou oznámení č. 1.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje záměr nemůže mít významný vliv na EVL ani PO ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko je součástí přílohy oznámení
č. 2.
B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Nyní se připravuje pokračování v těžbě štěrkopísku jihozápadním směrem od stávající těžby
na ploše cca 25,5 ha. Těžba štěrkopísku na řešeném území bude započata po ukončení
těžby v současné těžebně. Jedná se o těžbu nevyhrazeného nerostu na nevýhradním
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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ložisku (nachází se mimo CHLÚ).
Využití dalších pozemků pro těžbu štěrkopísku zajistí investorovi další těžbu nejméně na
20 let při roční těžbě 90 000 tun a odkryje nové zásoby suroviny. Těžba v novém prostoru
otevře zásoby suroviny cca 1 838 000 tun.
Podrobné informace o plánu těžby (rozdělení do etap, podrobný charakter ložiska apod.)
budou po zpracování Plánu využívání ložiska (dále jen PVL).
Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody (nachází se v území cca 50 cm pod povrchem)
bude těžba prováděna z vody plovoucím bagrem. Po vytěžení vznikne jezero, u kterého
dojde k rekultivačním úpravám břehů. Rekultivace bude převážně přirozeným procesem
sukcese.
Záměrem bude využito stávající zázemí lomu (administrativní budova, sklad, zpevněná místa
deponií vytěženého štěrkopísku, příjezdová komunikace).
Z hlediska situování záměru byla zvažována pouze jedna varianta, která je dána
především výskytem přírodní akumulace těžené suroviny. Technické a technologické
řešení záměru zůstane na základě předchozích dobrých zkušeností provozovatele stejné.
V rámci posuzování vlivů záměru bylo uvažováno s následujícími variantami:
Varianta P – projektová – představuje těžbu štěrkopísků v zájmovém území způsobem, který
je popsán v příslušných částech tohoto oznámení.
Varianta 0 – varianta nulová – představuje situaci, kdy by nedošlo k realizaci záměru a
v území by pokračovalo zemědělské obhospodařování jako v současnosti. Nejedná se
o variantu řešení záměru, ale pouze variantou srovnávací, která je využita při identifikaci a
posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zejména v expertních studiích, které jsou
přílohou této dokumentace (rozptylová, akustická studie a hodnocení zdravotních rizik).
V rámci těžebního postupu byla zvolena varianta těžby zasahující pod hladinu podzemní
vody. Po ukončení těžby tak bude v dotčeném území ponechána vodní plocha a rekultivace
svahů a okrajů vodní plochy.
B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru
V pískovně Polerady se provádí skrývkové práce, těžební práce, zpracování suroviny a její
expedice a rekultivační práce.
Skrývky se provádějí v předpolí těžby a to tak, že se sejme ornice a uloží se na předem
určené deponie. Po skrytí ornice se skrývají podorniční vrstvy a ty se ukládají odděleně od
ornice. Skrývky se provádějí pomocí podkopového bagru a buldozeru s převozem hmot
pomocí nákladních aut.
Skrývkou se vytvoří volná vodní plocha, poněvadž hladina spodní vody je nad úrovní ložiska
štěrkopísku.
Vlastní těžba se provádí pomocí plovoucího korečkového bagru PKR 50. Bagr nakládá
vytěženou surovinu na plovoucí pasové dopravníky, které jsou napojené na stabilní
dopravníky na břehu a ty dopraví surovinu k technologické lince na zpracování suroviny.
Technologie úpravy surového štěrkopísku bude ponechána na stávajícím místě
(severovýchodně od řešených ploch ve stávajících prostorech těžby). Vytěžený štěrkopísek
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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bude dopravován na dopravních pásech. Vzhledem k tomu, že mezi stávající technologíi a
novými pozemky pro těžbu vede komunikace II/255 bude pásový dopravník veden přes nově
vzniklý most. Podrobné řešení přemostění bude řešeno v projektové dokumentaci stavby a
na základě požadavků dotčených orgánů (odbor dopravy, správa a údržba silnic, Policie ČR
apod.). Výška mostu se předpokládá kolem 4 m, konstrukce bude lehká kovová se zakrytým
pásovým dopravníkem.
Jiné řešení dopravy štěrkopísku se neuvažuje. Přesunutí technologie úpravy štěrkopísku na
plánované pozemky těžby není také pravděpodobné.
V první fázi zůstává surovina na deponii tak, aby se gravitačně odvodnila a snížil se tak
obsah vody před dalším zpracováním.
Takto odvodněná surovina je nakladačem dopravena do násypky a následně se na prvním
třídiči rozdělí na dvě frakce. První frakce – 0/8 je vedena dopravníkem k dalšímu zpracování,
druhá frakce se zrny většími než 8 mm je vedena do drtiče a po předrcení se dělí opět na 0/8
a na větší než 8 mm. Tímto řešením je veškerá surovina zpracována do velikosti zrna 8 mm.
Směs zrn 0/8 je vedena do zařízení Alljig, které oddělí ze suroviny zbytky uhlí, které jsou
v ložisku obsaženy a nesmí být obsaženy v expedovaných frakcích do závodu k výrobě
betonového zboží. Vody s uhelnými částicemi je vedena do vytěžené části těžebního jezera
a tam volně sedimentuje.
Vyčištěná frakce 0/8 se dále dělí na mokrém třídiči na frakce 0/4 a 4/8 a ty jsou po
dehydrování frakce 0/4 ukládány na deponie a následně expedovány auty do výrobního
závodu. Vyrobené frakce kameniva se v celém rozsahu zpracovávají ve vlastním závodu
společnosti BEST, a.s., jiným subjektům se surovina nedodává.
Popis metody těžby bude upřesněn v rámci projektovaného Plánu využívání ložiska
(PVL), který se stane závaznou a nedílnou součástí povolení k těžební činnosti
hornickým způsobem.
Postup těžby
Přesný postup těžby bude upřesněn v PVL. Dle zkušeností investora a situačnímu řešení
bude těžba započata ve východní části lokality od severní strany a dále pokračovat po
pásech směrem k západnímu okraji. Postupně jak bude pokračovat těžba bude v severní
části podél komunikace postaven pásový dopravník, z kterého bude vytěžený štěrkopísek
dopravován přes mostek do technologie. Postup těžby je znázorněn na následujícím
obrázku.
Popis technického vybavení těžebny:
-

plovoucí bagr PKR 50

-

nakladač kolový KOMATSU 320 W

-

pásové dopravníky (počet podle postupu těžby)

-

vibrační třídiče (3 ks)

-

zařízení na odstranění uhlí Allmineral 250 Alljig

-

drtič odrazový MFL 85/60 – rozdělí frakce na 0/8 a 0/4

-

dehydrátor – u frakce 0/4 odstraní vodu,která byla přivedena pro odstranění uhelných
částic
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Obrázek č. 2: Předpokládaný postup těžby

červená: řešené území
modrá: dopravní pás štěrkopísku
zelená: postup těžby

Obrázek č. 3: Technologická linka
a)

mezizásobník
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c) deuhlátor

Těžba bude zaopatřena i nadále 9 zaměstnanci (strojníci, obsluha technologické linky, řidiči).
Rekultivace vytěžené plochy
Rekultivace bude probíhat v souladu s Plánem rekultivace. Předpokládá se, že během těžby
vznikne akumulací vody (podzemní i dešťové) jezero, kde po ukončení těžby dojde
k rekultivaci břehů ozeleněním.
Po odtěžení suroviny dojde ke snížení morfologie terénu o mocnost těžby, tj. cca o 5 m,
v závislosti na morfologii stávajícího terénu. Vzhledem k tomu, že bude těžba
probíhat pod hladinou podzemních vod, prostor bude ponechán bez dalších zásahů tak,
aby se mohl nerušeně zaplavit přitékající a vzlínající vodou a vytvořilo se zde refugium pro
živočichy a rostliny opětovně obsazující volnou ekologickou niku.
Vlastní plán postupu rekultivace bude vypracován k povolení těžby – bude obsažen v Plánu
využití ložiska, který bude dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, schvalován
Obvodním báňským úřadem v Mostě v rámci všech povolení a vyjádření.
Konečná likvidace pracoviště
Provozní budovy a zařízení budou demontovány a komunikace zabezpečeny tak, aby se ze
dna lomu nemohla vytvořit skládka.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu.
Veškerá přípravná a těžební činnost bude prováděna podle schválených technologických
postupů tohoto plánu využití ložiska a rozhodnutí o povolení těžby. Bude dodržována
veškerá ustanovení dle platných zákonů.
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení těžební činnosti je závislé na časovém průběhu správního řízení, na
prováděných průzkumech dotčeného území.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (tj. přípravných prací v rámci ložiska)
je v roce 2013.
Ukončení záměru bude po vytěžení ložiska a po provedených rekultivacích a
konečných pracích. Odhaduje se přibližně v roce 2033.
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Krajský úřad: Ústeckého kraje
Pověřená obec: Most
Obecní úřad: Polerady
S ohledem na umístění záměru do stávajícího areálu společnosti BEST, a.s. bude dotčeným
územím pouze katastrální území Polerady u Mostu.
B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Činnost prováděná hornickým způsobem:
Záměr je ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon) v platném znění, činností prováděnou hornickým způsobem, veškerá povolovací
činnost podléhá příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě.
Územní rozhodnutí:
Rozhodnutí o využití území v případě, že se jedná o nevýhradní těžbu, (tj. těžbu mimo státní
ložisko), vydává příslušný stavební úřad, tj. Městský úřad Most.
Povolení k vyjmutí pozemků ze ZPF:
Žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru ze
ZPF v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro vydání souhlasu je
Ministerstvo životního prostředí.
Vliv na krajinný ráz:
K činnostem, které změní krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody.
Povolení ke změně středního zdroje znečišťování ovzduší:
Před realizací záměru předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost pro povolení ke
změně středního zdroje znečišťování ovzduší.
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B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1 Půda
Zábor půdy
Těžba štěrkopísku se bude provádět na k.ú. Polerady, na pozemcích 255/8 a 255/15.
Pozemky jsou doposud využívaný jako zemědělská půda. Pozemky jsou v současné době
majetkem investor záměru – společnost BEST, a.s.
Rozloha území: 25,5343 ha (rozšíření prostoru těžby = záměr)
Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda (zemědělský půdní
fond). Předpokládaný celkový rozsah záboru je 25,5343 ha (tj. oba dva pozemky budou celé
vyjmuty ze ZPF).
V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších
předpisů požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci
záměru ze ZPF. Před podáním žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je
nutno s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyřešit vyjasnění
podmínek záboru zemědělské půdy.
Třída ochrany půdy
Pozemky určené pro těžbu štěrkopísku náleží do zemědělského půdního fondu - ZPF
(celkem max. 25,5343 ha). Jsou dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96
zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy, tzn. že se jedná o pozemky s velmi vysokou
produkční schopností.
Zábor PUPFL
Pozemky lesa nebudou těžbou štěrkopísku dotčeny.
B. II. 2. Voda
Navržený způsob těžby nevyžaduje technologickou vodu.
Pitná voda pro sociální zázemí záměru je přivážena v barelech. Její předpokládané
množství nebude překračovat 50 m3 za rok.
V areálu jsou k dispozici sprchy a splachovací WC. Splaškové vody jsou svedeny do
žumpy. Odvoz žumpy zajišťuje externí odborná firma.
Užitková voda bude využívána v areálu pro mytí zaměstnanců. Voda bude ohřívána
bojlerem. Užitková voda bude přečerpávána z vodní plochy. Pro jiné účely nebude užitková
voda v areálu využívána.
Zdrojem požární vody bude voda ze vzniklé vodní plochy.
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Těžebna je napojen na rozvodnou síť ČEZ přípojkou nízkého napětí 35 kV. Elektrická
energie je odebírána z vlastní trafostanice. Rozvod po provozovně je proveden podle platné
projektové dokumentace.
Roční spotřeba elektrické energie se bude pohybovat okolo 300 MW.
Vytápění sociálního zázemí a ohřev TUV je a nadále bude řešeno elektrickým přímotopem.
Zemní plyn
Zemní plyn nebude v areálu využíván.
Pohonné hmoty
Těžba a převoz suroviny se bude provádět mechanismy na naftový pohon.
Předpokládaná spotřeba pohonných hmot je 25 000 nafty/rok.
Suroviny budou odváženy nákladními automobily. V areálu budou v odpovídajícím
zařízení skladovány provozní kapaliny motorových mechanismů (motorové a
hydraulické oleje, kompresorové oleje, mazadla, chladící kapaliny). Náplně strojů
budou skladovány v nepropustných obalech (kontejnery, sudy) skladu chemických látek
zabezpečeném proti úniku vodám závadných látek dle platných norem – bude tvořit havarijní
jímku. Vzhledem k tomu, že provozovna těžebny zůstane na stávajícím místě, nedojde
ke změně skladování.
Ve skladu bude skladováno max. cca 600 kg chemických látek, bude se jednat tedy
o ropné látky sloužící k provozu těžebních mechanismů – olejů. Jedná se tedy o látky
zdraví škodlivé. Bezpečnostní listy skladovaných chemických látek jsou k dispozici
u provozovatele lomu.
Nákladní automobily budou doplňovat pohonné hmoty na čerpacích stanicích mimo
prostor těžebny.
B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Výběr znečišťujících látek
Zdrojem emisí bude těžba štěrkopísku a nakládání štěrkopísku na pásový dopravník. Při
těžbě budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace s vytěženou
surovinou a zeminou. Zdrojem emisí bude také úprava štěrkopísku na požadovanou velikost.
Během úpravy budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky. Během celé těžby a
manipulace se surovinou je surovina mokrá, proto se předpokládají nízké hodnoty emisí
znečišťujících látek. V rozptylové studii byly uvažovány emise tuhých znečišťujících látek ze
skladování suroviny a nakládání se surovinou.
Dalším zdrojem emisí bude provoz jednoho nakladače. Nakladač se bude pohybovat
v areálu úpravny suroviny. Znečišťující látky vznikající spalováním pohonných hmot
v nakladači jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. Zdrojem emisí je a
bude také přeprava surovin realizovaná automobilovou dopravou. Zdrojem znečišťování
ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů
jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. Příjezdové a odjezdové
komunikace budou vedeny mimo obytnou zástavbu.
Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, NOx a PM10.
Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z manipulace se surovinou
a skladování suroviny a z nakladače z prostoru úpravny suroviny. Pro výpočet hmotnostního
toku tuhých znečišťujících látek z manipulace se surovinou a skladování suroviny byl použit
emisní faktor pro TZL z dokumentu s názvem „Stanovení emisních faktorů pro TZL u
prašných plošných zdrojů a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích
snižují“, který vypracovala společnost DEAL, s.r.o. Praha. Emisní faktor pro těžbu
stěrkopísku není uveden, proto byl použit emisní faktor TZL pro skladování při výrobě
kameniva.
Těžba suroviny bude rozložena do 20 let.
Rekultivace dobývacího prostoru bude probíhat ihned po dotěžení dané části.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních toků na plošných zdrojích během
manipulace se surovinou a skladování suroviny.

Tabulka č. 1: Emisní hodnoty plošného zdroje z technologie
Plošný zdroj

Hmotnostní tok

Škodlivina
[g/s]

[g/h]

[kg/rok]

Stávající stav

PM10

0,0111

40

120

Předpokládaný stav

PM10

0,0125

45

135

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních toků na plošných zdrojích.

Tabulka č. 2: Emisní hodnoty plošných zdrojů
Hmotnostní tok [g/s]

Plošný zdroj
Benzen

NOx

PM10

Stávající stav

0,021

0,1708

0,0145

Předpokládaný stav

0,021

0,1708

0,0159

Liniové zdroje emisí
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava po stávající komunikaci druhé třídy
č. 255 vedoucí z obce Volevčice do obce Polerady, doprava po příjezdové komunikaci
k závodu společnosti BEST, a.s. a doprava po příjezdové komunikaci do dobývacího
prostoru (znázornění liniových zdrojů viz následující obrázek). Pro výpočet počtu průjezdů
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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vozidel byl proveden výpočet z předpokládané kapacity těžby a z nosnosti jednoho vozidla.
Pro výpočet byl použit předpoklad zadavatele rozptylové studie, že kapacita těžby bude
90 000 t/rok, počet pracovních dnů bude 250 dnů/rok a nosnost jednoho vozidla 30 t. Pro
výpočet rozptylové studie byl vzat předpoklad, že se bude jednat o 24 průjezdů nákladních
vozidel (NV)/den, které se budou pohybovat mezi dobývacím prostorem a společností BEST,
a.s. Dle zadavatele do areálu přijedou 1 – 2 osobní vozidla zaměstnanců/den. Vzhledem
k nízkému počtu nebyla osobní vozidla v rozptylové studii uvažována.
Pro výpočet maximální hodinové intenzity se používá předpoklad, že v dopravní špičce jsou
emise 2,4-krát vyšší než v průměru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních zdrojů,
Metodická příručka (strana 13).
Emisní faktory nákladních vozidel byly spočítány pomocí výpočetního programu
MEFA-06, který je pro tyto účely určen. Tento program umožňuje výpočet emisních faktorů
v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpočtovém roce. Výpočet byl
proveden pro roky 2011 a 2015 a emisní úroveň Euro 3 (tabulka č. 2 v rozptylové studii –
příloha oznámení č. 4).
V dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP zveřejněném
ve Věstníku MŽP jsou uvedeny procentuelní zastoupení frakce PM10. Pro emise z dopravy
činí procento zastoupení PM10 100 % z celkového prachu.
Pro účely rozptylové studie byla příjezdová komunikace rozdělena do 3 úseků
(viz následující obrázek).

Obrázek č.: 4: Znázornění liniových zdrojů

2

Pískovna
1

Nový těžební
prostor

3

BEST, a.s.
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Tabulka č. 3: Emisní faktory nákladních vozidel (EURO 3)
Rok

2011

2015

Vysvětlivky:

Emisní faktor [g/km] pro

Škodlivina
20 km/h

50 km/h

70 km/h

90 km/h

Benzen

0,033

0,0171

0,0134

0,0109

NOx

3,2886

1,8103

1,8666

2,2042

PM10

0,4356

0,2213

0,1955

0,1908

Benzen

0,0330

0,0171

0,0134

0,0109

NOx

3,0791

1,6985

1,7754

2,1242

PM10

0,4249

0,2159

0,1907

0,1861

NOx
PM10

oxidy dusíku
částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím
pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 %

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedených v následující tabulce bylo vypočteno
z tabelovaných emisních faktorů uvedených v předchozí tabulce.

Tabulka č. 4: Emise z navazující automobilové dopravy na příjezdových komunikacích a
v areálu písníku
Zdroj emisí

Počet průjezdů NV/h
SS

Úsek 1, 2, 3
(20 km/h)

Úsek 2, 3
(50 km/h)

Úsek 2, 3
(70 km/h)

Úsek 2, 3
(90 km/h)

8

8

8

8

Škodlivina

PS

10

10

10

10

Hmotnostní tok [g/m/s]
Stávající stav

Předpokládaný stav

-8

9,167*10

-6

8,553*10

Benzen

7,333*10

NOx

7,308*10

PM10

9,68*10

Benzen

3,8*10

NOx

4,023*10

PM10

4,918*10

Benzen

2,978*10

NOx

4,148*10

PM10

4,344*10

Benzen

2,422*10

NOx

4,898*10

PM10

4,24*10

-7

-8

-8
-6
-6

1,180*10

-8

4,75*10

-6

4,718*10

-7

5,997*10

-8

3,722*10

-6

4,932*10

-7

5,297*10

-8

3,028*10

-6

5,901*10

-7

-6
-7
-8
-6
-7
-8
-6
-7

5,169*10

Návrh zařazení zdroje:
Podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
se předpokládá, že se jedná o kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva – přírodního i umělého, příprava stavebních
hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot.
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Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních
hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.
Kategorie: střední zdroj znečišťování ovzduší
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky
dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší
a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení.
B. III. 2. Odpadní vody
Odpadní splaškové vody
Odpadní splaškové vody vznikající v prostorách sociálního zařízení budou sváděny do
pevné, nepropustné jímky (žumpy) a pravidelně vyváženy ke zneškodnění externí
odbornou firmou. Celková produkce odpadních splaškových vod bude shodná se
spotřebou užitkové vody - tj. nepřesáhne 50 m3/rok.
Technologické (provozní) odpadní vody
Z provozu těžby nebudou vznikat odpadní vody.
Vytěžený materiál bude propírán na deuhlátoru, kde dojde k odstranění uhelných nečistot.
Jako oplachová voda je používána důlní voda (viz § 40 zákona 44/1988 Sb. – Horní
zákon), která je zasakována na místě. Vody z odstraňování uhlí jsou odvedeny
nadzemním potrubím zpět do vytěženého prostoru (vodní plochy), kde sedimentuje u dna.
Množství oplachové vody není možné na základě současných znalostí posoudit.
Určité množství vody ze vznikajícího lomu může být také použito ke snižování prašnosti.
Srážkové vody
Dešťové vody se budou v areálu těžebny volně zasakovat. V případě srážkových vod
vnikajících do roztěženého prostoru se dle § 40 horního zákona jedná o důlní vody
(viz níže).
Záměrem nedojde k vybudování nových zpevněných ploch. V areálu těžebny nejsou
žádné zpevněné plochy budov, které by bylo nutné odvodňovat. Odpadní dešťové vody ze
střechy stávajících objektů (buněk) jsou odváděny na volný terén a zasakovány. Tyto
objekty zůstanou na stávajícím místě a nové objekty nebudou za potřebí.
Záměrem není vyvolána potřeba změny v současném způsobu zachycení a odvedení
srážkových vod. Srážková voda spadlá na hladinu těžebního jezera se stane součástí
důlních vod.
Důlní vody
Ve smyslu § 40 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších úprav (horní zákon) jsou
"důlními vodami veškeré podzemní povrchové a srážkové vody, které vnikly do
povrchových a podzemních důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to
až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami". Důlními
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vodami budou na zájmovém území srážkové vody spadlé na hladinu těžebního jezera,
extravilánové vody z blízkého okolí a zejména podzemní voda, jejíž hladina bude
v důsledku těžby odkryta.
B. III. 3. Odpady
Záměrem se prakticky nepředpokládá produkce odpadů, což dokládá zkušenost
provozovatele stávající těžebny štěrkopísku provozovaného stejnou technologií. Tato
technologie bude ponechána na místě stávající těžebny.
Podíly surovin, vznikající při těžbě, nepotřebné pro plánovaný záměr, nebudou
odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 (nebudou-li kontaminovány nebezpečnými
látkami) a mohou být využitelné v rámci zpětné rekultivace území (částečná náhrada
odtěžené suroviny), nebo ke zpevnění cest, k zásypům.
Plánovaným záměrem nedojde ke změně druhů ani množství produkovaných odpadů, což
dokládá zkušenost provozovatele ze stávající těžby provozované stejnou technologií. Při
nakládání s odpady bude plněna platná legislativa, zejména zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
Ostatní odpady – inertní
Zahrnují nezpracovatelné partie těženého horninového masivu, které vznikají při těžbě
a úpravě suroviny – odpady z těžby nerudných nerostů. Patří sem rovněž nezpracovatelné
části odvalu, na které se narazí při jeho rozebírání a je třeba sem zařadit i případnou
skrývku, která se může při využití ložiska v budoucnu vyskytnout:
-

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů

-

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

-

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

-

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Uvedený odpad bude uložen jako materiál na mezideponii v těžebním prostoru a dále
v rámci lomu využíván nebo předán jako inertní odpad smluvní oprávněné osobě provozující
zařízení k využití odpadů na povrchu terénu – terénní úpravu za podmínek stanovených
zejména § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu, ve znění pozdějších předpisů.
Investor by rád využil inertní stavební materiál (i odpad) na rekultivační práce (zasypání
nerovností apod.).
Na odpady z činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v odvalech, výsypkách a
odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zněné pozdějších předpisů.
Jemné sedimenty z praní natěžené suroviny (písků) lze využít k sanačním a rekultivačním
účelům.
Další ostatní odpady vznikající z činnosti pískovny, včetně odpadů charakteru
komunálního
Zahrnují zejména odpady vznikající z technologie těžby, provozování technických a
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dopravních prostředků a sociálního zázemí pracovníků:
-

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, kategorie O (z odděleně sbíraného
komunálního obalového odpadu)

-

15 01 02 Plastové obaly, kategorie O (z odděleně sbíraného komunálního obalového
odpadu)

-

15 01 06 Směsné obaly

-

16 01 03 Pneumatiky

-

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory

-

17 04 05 Železo a ocel

-

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

-

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

-

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

-

20 03 01 Směsný komunální odpad

-

20 03 04 Kal ze septiků a žump

ojediněle vzniklé ostatní vytříděné složky z odpadu charakteru komunálního (druhy
odpadů z podskupiny 20 01)
Uvedené ostatní odpady budou shromažďovány v místě svého vzniku ve shromažďovacích
prostředcích splňující stanovené technické požadavky, a to na vyhrazeném místě, kde budou
zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a
možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky, vše v souladu zejména
s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Po naplnění shromažďovacího prostředku, v případě odpadu charakteru komunálního a jeho
vytříděných využitelných složek v pravidelné periodicitě, předávány k využití nebo odstranění
smluvní oprávněné osobě provozující zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
předmětných odpadů za podmínek stanovených zejména § 14 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
V případě odpadu charakteru komunálního bude zvážena možnost zapojení se na základě
smlouvy s obcí do systému pro nakládání s odpady charakteru komunálního zavedeného
obcí.
V případě ostatního odpadu 16 01 03, 16 06 05, bude tento předán ke zpětnému odběru
povinné osobě ve smyslu § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů.
S vybraným odpadem – 20 02 01, musí být nakládáno dle § 33b zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 341/2008 Sb.
Celkovou roční produkci jednotlivých druhů odpadů nelze pro záměr v současné době
objektivně stanovit, předpokládá se však vznik jejich minimálního množství.
Velmi obtížně lze odhadovat množství odpadů pocházejících ze závěrečného odstraňování
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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technologické linky po ukončení těžby. Je otázkou, zda v roce ukončení těžby bude
technologická linka ve stavu vhodném pro další využití v jiné lokalitě, či zda bude
zneškodněna jako odpad 170405 Železo a ocel, kat. O. Bude-li technologie zařazena do
odpadů, je množství tohoto odpadu odhadnout řádově v desítkách tun.
Nebezpečné odpady
Zahrnují zejména odpady vznikající provozem technických a dopravních prostředků
v pískovně – základní údržba a doplňování provozních náplní (všechny provozované stroje a
dopravní prostředky budou dle návodu od výrobce pravidelně servisovány externími
smluvními dodavateli – původcem vzniklých odpadů při této činnosti bude tento externí
dodavatel např. 16 01 07 N, 13 02 08 N, 16 01 13 N atd.), technologie těžby a při základní
údržbě technického a sociálního zázemí pískovny:
-

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

-

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

-

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje

-

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

-

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

-

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami,

-

16 06 01 Olověné akumulátory

-

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

-

20 01 33 Autobaterie

-

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

-

ojediněle vzniklé ostatní vytříděné nebezpečné složky z odpadu charakteru
komunálního (druhy odpadů z podskupiny 20 01)

Do vytěžených prostor nebudou ukládány žádné odpady ani zeminy z jiných lokalit.
K sanacím a rekultivacím ploch budou použity výhradně nepoužitelné složky vytěžené
suroviny pocházející z této lokality.
S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu se souhlasem věcně a místně
příslušného orgánu státní správy pro nakládání s odpady dle § 16 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené nebezpečné odpady budou shromažďovány v místě svého vzniku ve
shromažďovacích prostředcích splňující stanovené technické požadavky, a to na označeném
vyhrazeném místě, odděleně od shromažďovacích prostředků určených pro ostatní odpady,
řádně označeny (na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno
katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení
osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku; v blízkosti
shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa
nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného
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odpadu), kde budou zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti,
jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky, vše
v souladu zejména s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Po naplnění shromažďovacího prostředku budou nebezpečné odpady předávány k využití
nebo odstranění smluvní oprávněné osobě provozující zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu předmětných nebezpečných odpadů za podmínek stanovených zejména
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
V případě následujících nebezpečných odpadů 13 02 08 N, 13 01 10 N, 16 06 01 N, 20 01
21 N, budou tyto předávány ke zpětnému odběru povinné osobě ve smyslu § 38 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
S vybranými nebezpečnými odpady – odpadními oleji 13 02 08 N, 13 01 10 N musí být
nakládáno dle § 29 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a
bateriemi a akumulátory 16 06 01 N dle § 31 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
Provozovatel pískovny při produkci odpadů povede průběžnou evidenci o odpadech a
způsobech nakládání s odpady v rozsahu stanoveném v § 39 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V případě překročení
roční produkce - více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než
50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, bude provozovatelem lomu splněna
ohlašovací povinnost.
Při nakládání s odpady v rámci plánovaného záměru není předpoklad pro naplnění
povinnosti stanovené § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a to zpracování Plánu odpadového hospodářství původce odpadů (zpracovávají
původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než
1000 t ostatního odpadu).
Dále provozovatel štěrkopískovny nenaplní podmínky pro určení odpadového hospodáře ve
smyslu § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (původce,
který nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t
nebezpečného odpadu za rok).
B. III. 4. Hluk
Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku (viz. technické vybavení těžebny výše)

-

dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl hluk vyvolaný zdroji hluku umístěnými
v Elektrárně Počerady.
Stávající hluková zátěž posuzované lokality (nulová varianta) ze všech stacionárních zdrojů
hluku umístěných v posuzované lokalitě byla zmapována formou měření. Měření bylo
provedeno v denní době. Z měření hluku v mimopracovním prostředí byl zpracován protokol
F07/2011, který je součástí hlukové studie a je uveden v příloze č.3 (hluková studie je
přílohou oznámení č. 5).
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Umístění měřících míst a ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) jsou uvedeny
v následujících tabulkách.

Tabulka č. 5: Umístění měřících míst
číslo
bodu

výška
bodu
(m)

umístění

1

obytný dům č.p. 49 (Volevčice) - západní hranice oplocení

3,0

2

obytný dům č.p. 74 (Polerady) - jihovýchodní roh oplocení

3,0

3

obytný dům č.p. 96 (Polerady) - jihovýchodní hranice oplocení

3,0

Tabulka č. 6: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze všech stacionárních
zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě
číslo měřícího místa
naměřená hodnota LAeq,T [dB] 1)

1

2

3

41,6

32,6

33,4

1)

Naměřené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnějších 8 po sobě jdoucích hodin v denní
době.
POZN. všechny hodnoty byly měřeny ve specifických časových intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jiných zdrojů hluku nesouvisejících s měřenými zdroji hluku snížen na minimum.

Stacionární zdroje hluku
Stávající stacionární zdroje hluku budou ponechány na stávajícím místě (severovýchodně
od řešených ploch ve stávajících prostorech těžby). Vytěžený štěrkopísek bude dopravován
na dopravních pásech.
Přehled stacionárních zdrojů hluku včetně akustických parametrů je uveden v následující
tabulce:

Tabulka č. 7: Stacionární zdroje hluku umístěné na záměru
LAeq,T

d

t

LAeq,T´

[dB]

[m]

[min]

[dB]

1

110,0 1)

-

450

109,7 1)

1

102,0 1)

-

450

101,7 1)

kolový nakladač KOMATSU 320 W

1

80,0

7,5

120

74,0

pásové dopravníky

-

74,0

7,5

450

73,7

zdroj hluku
P1 technologie úpravy surového štěrkopísku
P2 plovoucí bagr PKR 50

n
2)

OBSLUŽNÁ DOPRAVA V AREÁLU ZÁMĚRU
24 průjezdů nákladních vozidel od silnice II/255 k technologii úpravy surového štěrkopísku
1)
2)

hladina akustického výkonu LWA
vibrační třídiče (3 ks), zařízení na odstranění uhlí Allmineral 250 Alljig, drtič odrazový MFL 85/60,
dehydrátor
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LAeq,T
n
d
t
LAeq,T ´

-

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku
počet zdrojů hluku
vzdálenost ve které byla měřena LAeq,T od zdroje hluku
doba chodu zdroje hluku v průběhu jednoho pracovního dne
hladina akustického tlaku A přepočtena na 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších
denních hodin

Dopravní hluk
Dále bude během realizace záměru vznikat hluk provozem nákladních vozidel
zajišťujících odvoz suroviny z těžebny na komunikaci II/255 Polerady - Volevčice směrem
k betonárně BEST, a.s., která se nachází jižně od obce Polerady.
Doba trvání těžby se předpokládá cca 20 let.
Počty průjezdu vozidel pro modelový rok 2015 jsou uvedeny v následující tabulce,
označení úseků komunikace je zobrazeno na obrázku viz níže pod tabulkou.
Tabulka č. 8: Počty průjezdů vozidel, modelový rok 2015
úsek komunikace

K1

K2

K3

K4

OV

1178

1178

1178

56

NV

388

388

388

132

celkem

1566

1566

1566

188

OV

0

0

0

0

NV

4

0

0

4

celkem

4

0

0

4

a) nulová varianta
počet průjezdů vozidel za
24 h 1) 2) 3)
b) záměr 4) 5)
počet průjezdů za 16 h
(denní doba 6 - 22 h)
1)

počet průjezdů vozidel na úseku K1, 2 s 3 je za 24 h a je použito oficiální sčítání dopravy v roce
2005, ŘSD, správa Ústecký kraj, sčítací úsek 4 - 2590, počty průjezdů vozidel jsou pro rok 2015
navýšeny oproti roku 2005 pomocí růstových koeficientů ŘSD (silnice II. třídy, NV 1,145 OV 1,168)
2)
přepočet intenzity silniční dopravy pro denní dobu (T=16 h) ze 24 hod hodnot průjezdu vozidel je
proveden v programu Hluk+
3)
počet průjezdů vozidel na úseku K4 je za 16 h v denní době
4)
počty průjezdů vozidel ze stávajícího areálu BEST a.s., pískovna Polerady jsou již zahrnuty
v nulové variantě (obslužná doprava posuzovaného záměru bude využívat stejné úseky komunikací
jako stávající BEST a.s. pískovna Polerady)
5)
počet průjezdů vozidel vyvolaných posuzovaným záměrem vyjadřuje nárůst objemu dopravy
oproti stávajícímu areálu BEST a.s., pískovna Polerady
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Obrázek č. 5: Označení úseků dopravních tras

K2
K1

K4

K3

B. III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z běžného provozu záměru (prováděné těžby i z transportu vytěžené suroviny) při
dodržování legislativních předpisů a navržených opatření nevyplývají pro pracovníky,
obyvatele a životní prostředí v okolí areálu žádná významná rizika.
Používané nakládací stroje, rypadla a nákladní vozidla, při dobrém technickém stavu,
nejsou význačným zdrojem látek nebezpečných pro životní prostředí. Ohrožení lidského
zdraví ani životního prostředí se nepředpokládá.
Riziko bezpečnosti provozu a lokálního znečištění životního prostředí by tedy
představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni).
V souvislosti s provozem štěrkopískovny může dojít k níže vyjmenovaným havarijním
situacím:






pracovní úrazy
požáry
úniky ropných produktů
skluz a sesuv materiálu
poruchy strojního a elektro zařízení

Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a
zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek do vod a půd.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k pohonu a
k údržbě nákladních automobilů a nakládacích strojů (motorová nafta, oleje, mazadla
atd.), některé z produkovaných odpadů (zejména odpady obsahujících papírové filtry
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nasycené olejem, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné) a odpadní vody.
Při dopravě a během provádění těžby by mohlo dojít k náhodnému úniku nafty
z nedokonale těsnících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel z netěsnících částí
motorových automobilů a strojů na nezpevněné plochy v místě těžby i na zpevněné
plochy používané přepravní trasy.
Přípravné i těžební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu a
havárií minimalizovalo.
Skladování vodám závadných látek (oleje, mazadla, nafta, atd.) a jejich manipulace bude
prováděno pouze na dostatečně zabezpečených plochách.
Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto mechanismy podloženy
záchytnými plechovými vanami.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel
během provozu záměru bude v prostoru technického zázemí zřízen tzv. havarijní bod.
Havarijní bod bude obsahovat havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné
kapaliny (např. sběrnou pevnou nádobu, sorpční rohože, utěsňovací pastu, úložné sáčky a
PE pytle na použité sorpční prostředky, plastovou fólii, rukavice, sypký sorbent vhodný pro
záchyt ropných látek,popř. piliny, smeták, lopatku, kbelík, lopatu).
V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se postupuje následovně:
1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
Objekt bude také vybaven hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou
pomoc a ochrannými pomůckami pro pracovníka (pracovní a gumové rukavice, ochranný
štít či brýle, gumová ochranná obuv).
S používanými přípravky, surovinami a odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, dále se
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a se zákonem 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických přípravcích, v platném znění.
V dokumentaci PVL (plánu využívání ložiska) budou podrobněji specifikovány všechny
prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám
(v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství a ochrany vod) a bude
řešena ochrana vod před znečištěním látkami škodlivými vodám (zejména ropnými
látkami).
Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizován
stávající Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (Havarijní plán).
V případě havárie se bude postupovat podle zpracovaného plánu.
S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním řádem a
požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci. Pracovníci
budou také důkladně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmová lokalita je situována mezi obcemi Polerady a Volevčicemi v katastrálním území
Polerady. Severně od této plánované plochy těžby se nachází komunikace II/255. Záměrem
je využít další pozemky společnosti BEST, a.s. Pískovna Polerady, která v současné době
těží štěrkopísek severovýchodně od posuzované plochy.
Mělo by dojít k začlenění rozvoje volných (nestavebních) ploch do širších krajinných
souvislostí, umožnění maximálního využití přirozeného ekologického potenciálu území při
zakládání, obnově a údržbě ploch (např. přirozená obnova domácích taxonů, apod.).
Výsledkem těchto přístupů může být například obnova přirozeného krajinného rázu
harmonické krajiny, snížení náročnosti údržby a obnovy ploch.
Plochy ÚSES je třeba chránit před degradací nejčastěji antropogenního původu, před
znečištěním složek životního prostředí, kultivací a ruderalizací.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území při provozu je respektování všech
požadavků daných legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Zájmová lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Záměr leží mimo chráněné ložiskové území. Nejbližší chráněné ložiskové území je
zobrazeno na následujícím obrázku. Severozápadně – CHLÚ Polerady (číslo CHLÚ
707980000). Západně – CHLÚ Havraň I. (číslo CHLÚ 719030000).
Obrázek č. 6: Nejbližší chráněná ložisková území
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Na následujícím obrázku jsou znázorněny poddolovaná území v širším okolí. Mezi nejbližší
patří poddolované území Polerady – Moravia, kde surovinou pro těžbu je hnědé uhlí.

Obrázek č. 7: Nejbližší poddolovaná území

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny
a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému.
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
existenci druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi
biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky
významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční
podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Prvky ÚSES regionálního či nadregionálního významu nezasahují do řešeného území.
V bezprostřední blízkosti záměru se nenachází žádný lokální prvek ÚSES. Nejbližším je LBK
a RBK, kde osa těchto prvků ÚSES tvoří tok Srpiny. Nejbližší lokální biocentrum se nachází
cca 700 m severozápadně od záměru.
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Obrázek č. 8: Prvky ÚSES v řešeném území
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Zvláště chráněná území, území přírodních parků
V řešeném území se nenachází žádná zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je CHKO České středohoří – cca 5,5 km od záměru.
Nejbližším maloplošným ZCHÚ je PP Velká Volavka – cca 2 km od záměru.
Záměr nezasahuje do přírodního parku.

Významné krajinné prvky, památné stromy
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Na řešené lokalitě se nenachází žádný registrovaný VKP.
V okolí záměru z významných krajinných prvků „ze zákona“ lze označit vodní tok Srpina
(severně od řešené plochy) a remízy na východní hranici řeešené lokality.
Významné krajinné prvky ani památné stromy se v bezprostřední blízkosti řešeného záměru
ani v širším okolí nevyskytují.
Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava Natura 2000, která na
území ČR vymezila evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území.
Nejbližší lokalitou chráněnou soustavou Natura 2000 je evropsky významná lokalita „Vrch
Milá“ rozkládající se na území CHKO České středohoří. Od záměru je vzdálena cca 8 km.
Ptačí oblast se v okolí záměru nenachází.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je
přílohou oznámení č. 2.
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Obrázek č. 9: Evropsky významné lokality a ptačí oblasti v řešeném území a jeho okolí

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Původně "Poljuradi" - název byl odvozen ze staročeského spojení "rádi za pole". První
písemná zmínka o Poleradech je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1250,
kterou klášteru oseckému daroval část vsi. V roce 1254 konfirmuje toto darování Václavův
syn Přemysl Otakar II. Druhá část obce, která oseckému klášteru nepatřila, byla statkem
vladyčím, což dokumentuje prohlášení Machka z Havraně z roku 1381 v královském městě
Žatci. Z dochovaných materiálů je dále patrné, že v polovině 15. století byly Polerady
vlastnictvím města Žatce, které je roku 1454 postoupilo, se čtrnácti poddanými, královské
komoře.
Těžba hnědého uhlí se rozšířila hlavně za Josefa Adama ze Švarcenberka po roce 1770.
Jako jinde, i zde se patrně uhlí kopalo v nehlubokých, nicméně hlubinných dolech se
šachtami obdélného průřezu, z nichž se razily různými směry chodby přímo v uhlí, které se
pak nosilo v putnách k jámám a na povrch se dopravovalo obvykle rumpály. Na výchozech
uhelné sloje se uhlí dobývalo převážně povrchovým způsobem. V průběhu 19. století bylo
v okolí Polerad nejméně osm dolů. Na počátku 20. století se stala nejvýznamnějším dolem
Moravia, v roce 1942 připojená k šachtě Mariana ve Skyřicích. U Polerad pracovala též
cihelna, produkující ročně 50 000 cihel a střešních tašek.
Vedle hornictví a cihlářství bylo hlavním zdrojem obživy místních obyvatel zemědělství,
reprezentované především pěstováním chmelu a existencí šesti velkých statků. V roce 1890
došlo po správní stránce k osamostatnění Polerad, když předtím od roku 1849 patřily spolu
s Kamennou Vodou k místní obci Židovice. Na konci 19. století měly Polerady včetně
švarcenberského dvora Schmalzhof 53 domů a 364 obyvatel.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. Jestliže
v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci jednotlivých
záměrů povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
umožnit záchranný archeologický výzkum.
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Území hustě zalidněná
Území plánované těžby se nachází v jihovýchodní části katastrálního území obce Polerady.
Mezi obcemi Polerady a Volevčice (jižně od komunikace II/255). Zájmové území nepatří mezi
území hustě zalidněné.
Nejbližší obytný dům je vzdálen od posuzovaného záměru cca 1 500 m v obci Polerady.
V obci Volevčice je nejbližší obytný dům od posuzovaného záměru vzdálen cca 1 130 m.
V obci Polerady je evidováno 82 adres. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 226 obyvatel,
z toho je 102 mužů nad 15 let, 17 chlapců do 15 let, 92 žen nad 15 let, 15 dívek do 15 let.
Stav je uveden ke dni 19.11. 2010 zdrojem informací je Ministerstvo vnitra ČR.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Výstavba se bude realizovat v lokalitě, která nepatří mezi hustě zalidněná území. V dotčené
lokalitě nejsou známy staré zátěže a území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.
V dotčeném území nejsou známy extrémní poměry.

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

1. Ovzduší
1.1 Klimatické faktory
Dle mapy klimatických oblastí (E. Quitt 1975), patří území do mírně teplé oblasti MT2,
charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka č. 9: Klimatické charakteristiky oblastí T2
Charakteristiky
Počet letních dnů

Klimatická oblast
50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až –3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou
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Charakteristiky

Klimatická oblast

Počet dnů zamračených

120 - 140

Počet dnů jasných

40 - 50

Pro výběžek pánve mezi Krušnými horami a Českým středohořím jsou význačné teplotní
inverze velkého rozsahu, které se projevují mlhami prosycenými průmyslovými exhaláty.
Průměrná roční teplota je 9 oC a průměrný roční úhrn srážek cca 600 mm.
Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Polerady.
Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Zobrazení větrné růžice je v příloze
č. 2 v rozptylové studii – příloha oznámení č. 4.
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihozápadní vítr s 13,90 %.
Četnost výskytu bezvětří je 17,41 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 74,36 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s
lze očekávat v 22,49 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,15 % případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 34,5 % případů.
1.2. Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo v posuzované
lokalitě není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – sdělení MŽP ČR
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007.

Tabulka č. 10: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební úřad

PM10 (24-hodinový imisní limit)

Magistrát města Most

18,8

Nejbližší měřící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Ústeckém kraji.

Měřící stanice
Oxidy dusíku (NO2)
V Ústeckém kraji se monitoring NO2 provádí v 35 měřících stanicích, nejbližší měřící stanicí
je stanice č. 1351 Blažim (reprezentativnost: neurčena), která se nachází cca 5 km
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové
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od posuzovaného záměru. Další stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít, je
stanice č. 1330 – Milá (reprezentativnost: desítky až stovky km), která se nachází cca 6 km
od posuzovaného záměru.
 Blažim, stanice č. 1351 (ČEZ), reprezentativnost: neurčeno, klasifikace stanice:
průmyslová, venkovská, zemědělská, nadmořská výška: 266 m, datum vzniku:
1.1.1996 – určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí.
 Milá, stanice č. 1330 (ČEZ), reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky
km), klasifikace stanice: průmyslová, venkovská, zemědělská, nadmořská výška
stanice: 339 m, datum vzniku: 18.11.1994 – určení vlivu význač. zdrojů na hladinu
imisí.

Tabulka č. 11: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2009
na stanicích č. 1351 a č. 1330
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

1351

1330

Jednotka

µg/m3

µg/m3

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

102,1

62,3

0

10,6

49,2

21.12.

21.12.

0

40,9

15.1.

68,7

51,8

0

11,1

39,8

11.1.

7.1.

0

36,8

15.1.

Limity pro rok 2009:
hodinový limit
hodinová mez tolerance

3

200,0 µg/m
3
18,0 µg/m

95%
Kv

27,8

26,1

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

10,7

16,1

9,8

10,2

17,1

13,3

7,76

361

40,0

90

87

92

92

11,7

1,64

3

11,5

15,9

10,8

9,9

16,6

13,3

6,56

359

33,2

89

89

90

91

12,0

1,56

2

roční limit
roční mez tolerance

3

40,0 µg/m
3
2,0 µg/m

PM10
V Ústeckém kraji se monitoring PM10 provádí v 27 měřících stanicích, nejbližší měřící stanicí
je stanice č. 1005 Most a č. 537 Most.
 Most, stanice č. 1005 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské nebo
venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná, nadmořská
výška: 221 m, datum vzniku: 12.8.1992 – stanovení repr. konc. pro osídlené části
území.
 Most, stanice č. 537 (ZÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko – městské nebo venkov
(4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná, nadmořská výška: 305
m, datum vzniku: 1.1.1970 – stanovení repr. konc. pro osídlené části území.
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Tabulka č. 12: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené v roce
2009 na stanici č. 1005 a č. 537
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

1005

537

µg/m

3

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

Max.

95%
Kv

50%
Kv

Max.

36MV

VoL

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

296,0

81,0

25,0

195,4

56,1

46

27,5

32,6

29,0

29,8

34,9

31,6

21,01

360

3.7.

224,0

103,0

91

Jednotka

µg/m

Denní hodnoty

3

Limity pro rok 2009:
denní limit

15.1.

25.1.

46

90,2

90

133,0

36,0

13

19,0

23,8

15.1.

25.1.

13

64,0

82

3

50,0 µg/m

87

92

26,3

1,84

5

21,4

22,4

22,1

13,69

346

92

92

19,4

1,62

11

80

3

roční limit

40,0 µg/m

Benzen
V Ústeckém kraji se monitoring benzenu provádí na 5 měřících stanicích, nejbližší měřící
stanicí je stanice č. 1005 Most (charakterizace stanic je uvedena výše v textu) a
č. 1317 Rudoltice v Horách.
 Rudoltice v Horách, stanice č. 1317 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko –
městské nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, přírodní,
uvnitř ekosystému, regionální, nadmořská výška: 840 m, datum vzniku: 6.10.1995 –
určení nejvyšší koncentrace znečišťující látky v oblasti.

Tabulka č. 13: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky benzenu naměřené v roce
2009 na stanicích č. 1005 a 1317
Hodinové hodnoty
Stanice
č.

1005

1317

Jednotka

µg/m

3

µg/m3

Limity pro rok 2009:
roční limit

Denní hodnoty

Max.

95% Kv

50%
Kv

Max.

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

15,5

3,9

0,8

8,5

16.1.

10,7

5,2

15.1.

4,2

1,5

0,3

3,0

9.11.

3,5

1,9

19.12.
3

5,0 µg/m

95%
Kv

3,6

1,4

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

1,0

1,7

0,8

0,7

1,8

1,3

1,07

358

4,5

90

91

85

92

1,0

2,03

5

0,4

0,8

0,3

0,2

0,6

0,5

0,44

350

1,6

80

86

92

92

0,3

2,76

8

roční mez tolerance

3

1,0 µg/m

Vysvětlivky k tabulkám č. 11 - 13:
50 % Kv
95 % Kv
98 % Kv
99,9 % Kv
X1q, X2q, X3q, X4q
C1q, C2q, C3q, C4q
X
XG
S
SG

50 % kvantil
95 % kvantil
98 % kvantil
99,9 % kvantil
čtvrtletní aritmetický průměr
počet hodnot, ze kterých je
za dané čtvrtletí
roční aritmetický průměr
roční geometrický průměr
směrodatná odchylka
standardní geometrická odchylka
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N
dv
36 MV
VoL
VoM
Xm
mc

počet měření v roce
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval
počet překročení limitní hodnoty LV
počet překročení meze tolerance LV + MT
měsíční aritmetický průměr
měsíční četnost měření

2. Geofaktory
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 2006) je území
součástí:
provincie:
Česká vysočina,
soustavy:
III Krušnohorská soustava,
podsoustavy:
IIIB Podkrušnohorská podsoustava,
celku:
III B – 3 Mostecká pánev,
podcelku:
III B – 3B Chomutovsko-teplická pánev,
okrsku:
III B – 3B-6 Duchcovská pánev.
Duchcovská pánev
Okrsek ve střední části Chomutovsko-teplické pánve; vytváří kvartérní převážně destrukční,
k JV mírně se sklánějící povrch. Na miocenních jezerních jílech a jílovcích, méně píscích
mosteckého souvrství, ojediněle na svrchnokřídových (turonských) slínovcích (lahošťský
hřbet); charakterizovaný denudačními plošinami a rozvodními hřbety, odlehlíky a širokými
údolími levostranných přítoků Bíliny, méně akumulačním georeliéfem převážně
středopleistocenních, méně staropleistocenních fluviálně proluviálních náplavových kuželů a
sprašových pokryvů.
Geograficky se ložisko štěrkopísků nachází v mostecké pánvi a nadmořská výška se v užším
zájmové oblasti pohybují okolo 215 m n. m. (Kliner, K.: Srpina – Počeradský potok.
hydrogeologické posouzení vlivu těžby štěrkopísku, 1996)
Geologie
Sledované území náleží k sosiekoregionu Mostecká pánev, který je reprezentován severní
polovinou Počeradského úvalu, na západ od něj se rozkládá severní výběžek Blažimské
plošiny a na západním okraji do území zasahuje Jirkovská pánev. Počeradský úval spolu
s Blažimskou plošinou tvoří sv. část Žatecké pánve. Je budovaný turonskými a koniackými
slíny a slínovci, miocenními jíly, písky a tufity s pokryvnými čtvrtohorními sedimenty. Úval
představuje opuštěné údolní dno staropleistocenní Ohře z doby mindelské terasy a
mladopleistocenními sprašovými pokryvy a holocenními nivními sedimenty.
Blažimská plošina – je členitá pahorkatina vytvořená erozně akumulačními procesy Ohře a
levých přítoků na miocenních jezerních jílech a píscích s uhelnými slojemi. Je
charakterizována erozně akumulačním reliéfem staropleistocenních teras Ohře, které jsou
většinou zakryty sprašovými pokryvy. Povrch je rozbrázděn širokými údolími řídké vodní sítě.
Pouze malá část sledované lokality při sz. okraji spadá do Mostecké pánve, která je
tektonickou sníženinou tvořenou taktéž třetihorními jezerními sedimenty.
Horniny a nerostné suroviny
Mostecký bioregion je tvořen neogenní pánví vyplněnou jílovitými a písčitými sedimenty
s mocnými slojemi hnědého uhlí, místy se vyskytují pískovce a vypálené jíly (porcelanity).
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Roztroušeně se objevují proniky čedičů malých rozměrů. Významně se uplatňují pokryvy,
jednak spraše až sprašové hlíny, jednak štěrkopískové terasy, které jsou na povrchu
zahliněné kryoturbačně zahnětenými relikty spraše. Významné byly také jezerní sedimenty,
místy charakteru humolitů.
Severočeská hnědouhelná pánev, jako nejvýznamnější české hnědouhelné ložisko, je
situována mezi městy Ústí nad Labem na východě a Kadaní na západě. Ložisko má protáhlý
tvar s délkou cca 80 km a proměnlivou šířkou od 3 do 25 km. Ze severní strany je omezeno
masivem Krušných hor, z jižní strany Českým středohořím.
Pánev, vzniklá ve spodním oligocénu třetihor, se rozprostírá na ploše 1 420 km2, z nichž
zhruba 850 km2 je uhlonosných. Vývoj mocných uhelných slojí (cca 30 m, výjimečně až
60 m) spadá do spodního miocénu. Význam tohoto ložiska je pro českou energetiku stále
nezastupitelný. Těžba hnědého uhlí zásadním způsobem ovlivnila rozvoj tohoto území
v minulosti, bude však hrát důležitou úlohu i v budoucnu.
Problematiku dobývacích prostorů řeší horní zákon č. 44/1988 Sb. a průvodní vyhlášky
v platném znění. V současné době je v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve (SHP)
23 platných dobývacích prostorů v oblasti těžby uhlí.
V okolí Polerad, Lišnic a Koporeče se nachází chráněná ložisková území. Řešená plocha do
žádného chráněného ložiskového území nezasahuje.
Pedologie
V mosteckém území plošně dominují půdy z asociace smolivek. Z granulometrického
hlediska se jedná převážně o půdy hlinité a jílovito-hlinité. Jižním okrajem do sledovaného
území proniká pás černozemí mezi Havraní a Polerady a táhne se kolem Malého Března.
Stále větší podíl zaujímají půdy antropogenní – především díky výsypkám. Jsou lokalizovány
především v severní části území Mostecka.
Řešené území se nachází v k.ú. Polerady na pozemcích/parcelách číslo: 255/8 a 255/15.
Podrobný popis pozemků je popsán v kapitole B. II.1. Zábor půdy.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Celková plocha pískovny bude cca 25,5343 ha. Celkový zábor pozemků ZPF bude max.
25,5343. Dotčené pozemky kategorie ZPF mají kód BPEJ 1 61 00 (I. TO).
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně,
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně
zásadního významu.

půdy v jednotlivých
sklonitých, které je
a to převážně na
pro liniové stavby

Kód 1 61 00
-

teplý, suchý

-

lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech; těžké a velmi těžké, obvykle se
sklonem k převlhčení

-

kategorie sklonitosti 0 - 1 (tj. úplná rovina až rovina), kategorie expozice 0, tj. rovina

-

kategorie skeletovitosti 0, kategorie hloubky půdy 0 (bezskeletovitá s celkovým obsahem
skeletu do 10 %, půda hluboká (nad 60 cm)
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V rámci přípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím dotčených pozemků pro realizaci záměru ze
ZPF.
Využití parcel k realizaci záměru je v souladu s platným územním plánem obce Polerady.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu je součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení.
Půdy v hodnocených lokalitách jsou v současné době převážně intenzivně zemědělsky
využívány. Z toho lze odvodit, že jsou v malé míře kontaminovány cizorodými látkami, které se
do půdy dostávají zejména z používaných průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu kulturních
rostlin a jeho úkapy z mechanizačních prostředků.
Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti BEST, a.s. (investora záměru). Řešené území
plánovanou těžbou tvoří mnohoúhelník (šestiúhelník) a má podlouhlý tvar. Je situován
podélnou osou ve směru jih-sever, začíná v horní části u silnice II/255 a v dolní části končí
cca 170 m od elektrárny Počerady.

3. Hydrologie
CHOPAV
Předmětné území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Hydrologie
Hydrologicky náleží předmětné území do povodí Bíliny (č. h. p. 1-14-01-001). Řeka Bílina
teče napříč Mosteckou pánví a přitéká na území Českého středohoří. V Ústí nad Labem se
vlévá do Labe. Plocha povodí je 1 070,9 km2, délka toku je 84,2 km. Čistota vody je
ovlivněna báňskou činností.
Obcí Polerady protéká vodní tok Srpina, který u Obrnice u Mostu ústí zprava do Bíliny.
Plocha povodí je 190,3 km2, délka toku je 25,4 km.
Dle členění ČHMÚ leží ložisko v údolí Bíliny, č. hydrologického pořadí 1-14-01. S jistou
dávkou zjednodušení lze použít jako charakteristické údaje pro vlastní území ložiska data
ČHMÚ z povodí 1-14-01-055 Bílina, vodočetné stanice Chotějovice, které jsou uvedena
v následující tabulce. (Kliner, K.: Srpina – Počeradský potok. Hydrogeologické posouzení
vlivu těžby štěrkopísku, 1996)

Tabulka č. 14: Vodočetné stanice Chotějovice
Povodí

Bílina nad Bouřlivákem
1-14-01-055
625,3 km2

Plocha povodí
atmosférické srážky

476 mm

celkový odtok

142 mm

klimatický výpar

334 mm

specifický odtok

4,5 l.s-1.km-2

výpar z volné vodní hladiny

600 mm
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Podle hydrogeologické rajonizace ČR se území nachází na hranici rajonů č. 213 Mostecká
pánev a č. 4611 jižní část rajonu křída dolního Labe po Děčín – levý břeh.
Samotný kolektor podzemní vody je vyvinut v pískovcích a prachovcích cenomanského a
spodnoturonského stáří. Propustnost kolektoru je převážně puklinová a oběh podzemní vody
je výrazně ovlivněn tektonickými poruchami a průběhem terciérních vulkanitů.
V kvartérních štěrkopíscích se vytváří svrchní volná zvodeň, většinou hydraulicky spojitá,
s podložním coniackým sedimentačním komplexem, který představuje kolektor především
s puklinovou propustností.
Plánovaná těžba štěrkopísku neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, je mimo
chráněnou krajinnou oblast České Středohoří a nezasahuje do ochranných pásem léčivých
vodních zdrojů. Podzemní voda v širším okolí štěrkovny není s ohledem na její jakost
intenzivně vodárensky využívána.

Obrázek č. 10: Hydrologická síť v zájmovém území

záměr

4. Biologické poměry zájmového území
Dle biogeografického členění /M. Culek, 1995/ náleží předmětné území do Mosteckého
bioregionu, který patří k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, čemuž
odpovídá také složení bioty. V bioregionu převažuje 2. vegetační stupeň. Jeho stav je
charakterizován velkoplošnými antropocenózami s expanzivními ruderálními druhy. Typické
pro bioregion jsou zbytky stepní a vzácně dokonce halofilní bioty. Ve flóře jsou zastoupeny
submediteránní a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky, přítomna je řada mezních
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prvků. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se zastoupením středočeských
endemitů.
Flóru dnes tvoří převážně expanzivní ruderální druhy, např. třtina křovištní, ovsík vyvýšený,
doplněné řadou neofytů s obdobným chováním, jako je ječmen hřívnatý, slanobýl obecný a
zlatobýl obrovský.
Fauna bioregionu je hercynského původu, s patrnými západními vlivy (ropucha krátkonohá,
ježek západní). Ochuzování bioregionu výskytem fauny je způsobena především
nedostatkem lesních společenstev a velkoplošnou devastací krajiny. Specifické druhy osídlily
i výsypky. V místech počátečních rekonstrukcí nastupují sukcesní stádia, závislá na
charakteru a úrovni sukcese rostlinných společenstev. Na zbytcích relativně zachovalých
stanovišť přežívají ochuzená teplomilná společenstva středočeské zvířeny, včetně
středočeských endemitů.
Specifickým biotopem jsou vodní nádrže a mokřady vznikající různým způsobem (odkalovací
nádrže) významné zejména pro hnízdění některých druhů ptáků (např. racek bouřní,
moudiváček lužní). V bioregionu se vyskytují následující významné živočišné druhy: savci ježek západní, myšice malooká, ptáci - racek bouřní, rybák obecný, břehule říční, linduška
úhorní, cvrčilka slavíková, moudiváček lužní, strnad luční, obojživelníci - ropucha krátkonohá,
mlok skvrnitý, měkkýši - trojzubka stepní, údolníček drobný, údolníček žebernatý, suchomilka
obecná, suchomilka rýhovaná, hmyz – nesytka česká, krasec trójský, srpice komárovec.
Lesy v bioregionu v současnosti téměř chybějí, pokud existuje stromová zeleň, pak je
složena zejména ze stanoviště nepůvodních dřevin. Na místě lesů se nachází orná půda.
Záměr je navrhován na polních celcích, jde rovněž o doposud nezastavěné území
v návaznosti na stávající těžebnu štěrkopísku. Zájmové území záměru je tvořeno intenzivně
zemědělsky obhospodařovanými poli. Budou tak pouze dotčeny agrofytocenózy, které
nepředstavují pro okolní biotu významné stanoviště. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních
porostů dřevin.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se
plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a plochy s výskyty
takových druhů lze předpokládat, že jsou soustředěny do některých skladebných prvků
ÚSES.
Posuzovaná lokalita je výrazně zasažena antropogenním hospodařením. Na lokalitě lze
předpokládat jen přechodný výskyt převážně běžných druhů ptáků a savců. Výskyt zákonem
chráněných druhů zpracovatel oznámení z důvodu charakteru území neočekává.
Výskyt obojživelníků nebo plazů lze s ohledem na charakter dotčené plochy vyloučit. Ani pro
další obratlovce nepředstavuje plocha příznivé podmínky pro jejich reprodukci. Záměrem
nebudou přímo ovlivněni ani žádní obratlovci, protože se dá velmi dobře předpokládat, že se
na lokalitě prakticky nevyskytují.
Záměrem nebudou (s výjimkou běžných polních škůdců, jako je hraboš polní) přímo
ovlivněni ani žádní obratlovci. Ostatní druhy využívají dotčenou plochu jen přechodně ve
vegetačním období při sběru potravy a k jejich přímému ohrožení nedojde. Při východní
hranici řešené lokality za polní cestou se nachází remízek se zastoupením převážně bezu
černého, který může vytvářet vhodné podmínky pro živočichy (např. k hnízdění nebo jako
místa přechodné ke sběru potravy).
Při obhlídce záměru v měsíci lednu byli zaznamenány četné stopy zvěře (zajíce polního a
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srnčí zvěře). Pobytové značky bylo možné najít i přes silnici ve stávajícím vytěženém
prostoru.
Vzhledem ke stálému zemědělskému využívání ploch pro těžbu štěrkopísku se výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů v bezprostředním okolí této plochy
neočekává.

5. Krajina
Přírodní charakteristika
Krajina Mostecka a okolí záměru má charakter agrární a industriální. Krajina je vázaná na
plošně převládající rovné nebo jen mírně zvlněné terény. Charakterizuje ji monotónní
velkoplošná mozaika rozlehlých polí střídajících se s ruderální vegetací na rozsáhlých
plochách deponií popílku a dále na Mostecku pak i na výsypkách, úhorech apod. Tyto plošné
krajinné prvky jsou odděleny úzkými dlouhými rovnými liniovými strukturami komunikací,
mezí a úzkých příbřežních pásů regulovaných menších potoků a dnes jsou osídleny rovněž
ruderální vegetací nebo ruderalizovanými výsadbami ovocných stromů.
Ochranářská hodnota krajiny na Mostecku se silně mění od západu v východu. Agrární a
průmyslová západní část má ochranářsky jen velmi nízkou hodnotu. Plevelová vegetace polí
byla decimována herbicidy, liniové struktury zcela ovládly rumištní plevely. Nivy potoků
(Srpina, Zaječický potok) jsou prakticky zničeny. Segmenty ochranářsky hodnotnější jsou
drobné, od sebe značně vzdálené a oddělené ochranářsky zcela bezcennou krajinou
tvořenou poli nebo výsypkami. Hodnotnější plochy se rozprostírají v širokém pásu na okraji
Českého středohoří.
Určujícím krajinotvorným prvkem Českého středohoří je řeka Labe, která na své cestě
Středohořím vytváří nádherné údolí nazvané Brána Čech.
Kulturně, historicky i z hlediska přírodních krás je často vyhledáváno Milešovské středohoří
s vrcholem Milešovkou (836,5 m.n.m.).
Množství historických i kulturních památek, hustá síť dobře značených tras pro pěší turistiku
a krásné přírodní scenérie jsou lákadlem, které do Českého středohoří přivádí stále více
turistů.
Charakter zástavby, charakter stavebních objektů
Z hlediska širších vztahů technickou dominantu krajiny tvoří komíny a chladící věže
elektrárny Počerady, které výrazně převyšují celé okolí (viz. obrázek níže). Dalšími
pohledově významnými prvky technického charakteru jsou nadzemní vedení elektrické
energie vycházející z elektrárny do okolí, pět cementových sil vysokých cca 20 m a čtyři
výrobní haly dosahující maximální výšky cca 11 m ve výrobním areálu BEST, a.s.
Krajinné dominanty přírodního nebo historického charakteru nejsou v blízkosti záměru
patrné.
Krajina v širším zájmovém území nemá vyšší estetickou hodnotu. Na plochách určených
k těžební činnosti se nenalézá žádné zvláště chráněné území ani součást územního
systému ekologické stability ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Charakter
je dobře patrný na následujícím obrázku.
Sousedství posuzované plochy (severním směrem) je narušeno stávající těžbou, kde
provozovatel pískovny je jako u tohoto záměru společnost BEST, a.s. Pískovna Polerady.
V současnosti je část lomu zatopena a na části bude po skončení provedena biologická
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rekultivace.
Kulturní a historické památky
Žádné kulturní památky či památky historického nebo archeologického významu se v místě
záměru ani jeho blízkém okolí nenacházejí.

Obrázek č. 11 a 12: Pohled směrem k elektrárně Počerady

Obrázek č. 13: Turistická mapa širšího okolí
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Obrázek č. 14 - 15: Pohled na stávající těžební plochu

Obrázek č. 16: Pohled na předmětné území ze severu

Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

46

Oznámení „Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro závod BEST, a.s.
Pískovna Polerady“

Obrázek č. 17: Pohled na východní okraj předmětné lokality (hranici pozemku tvoří polní
cesta)

Kulturní památky
V řešeném území nejdou evidovány národní kulturní památky.

6.Hmotný majetek
V zájmovém území není objekt ani zájem chráněný podle zvláštních předpisů. Plnění
opatření dohodnutých při řešení případných střetů zájmů bude zahrnuto v rozhodnutí
o využití území.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Předpokládané vlivy záměru ”Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku,
pro závod BEST, a.s. Pískovna Polerady” a rámcový odhad jejich významnosti je uveden
v následující tabulce:

Tabulka č.: 15: Charakteristika vlivů záměru.
Kategorie významnosti

Kapitola

Předmět hodnocení

D.I.1

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

X

D.I.2

Vlivy na ovzduší a klima

X

D.I.3
D.I.4.

Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody

X
X

D.I.5.

Vliv na půdu

X

D. I.6.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D. I.7.
D. I.8.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na krajinu a krajinný ráz

D. I.9

Vlivy na chráněná území

X

D. I.10

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

X

I.

II.

III.

IV.

X
X
X

Vysvětlivky:
I. složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
IV. složka v daném případě nebude vůbec dotčena

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 4 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru.
Podrobný přehled vlivů na jednotlivé složky je popsán v následujících kapitolách.
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Tato kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska možných zdravotních rizik,
které bylo zpracováno Mgr. Denisou Pelikánovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví je
samostatnou přílohou oznámení (viz. příloha č. 6). Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
vycházelo z rozptylové a hlukové studie (EMPLA spol. s r.o., arch. č. 1/11). Obě studie jsou
přílohami oznámení č. 4 a 5.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 Státního
zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik a dle zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
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Chemické škodliviny, prach
Podkladem pro hodnocení možné expozice v dané lokalitě byla rozptylová studie, resp.
výstupy imisního disperzního modelu SYMOS. V této studii byl vyhodnocen vliv stávajícího a
předpokládaného provozu těžby štěrkopísku (včetně navazující expediční dopravy) na
celkovou imisní situaci v okolí samotné těžby a u předpokládaných dopravních tras.
Pro modelový výpočet rozptylové studie a hodnocení zdravotních rizik byly vybrány
následující modelové látky a to na základě předpokládaného emitovaného množství a účinků
těchto látek na zdraví: oxid dusičitý, prašný aerosol frakce PM10 a benzen.
Dle výpočtu se koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 z provozu posuzovaného
ložiska v obytné zástavbě pohybují v řádu tisícin µg/m3 v případě průměrných imisních
příspěvků a v řádu desetin µg/m3 u maximálních denních imisních příspěvků.
Samotné příspěvky ze záměru nepřekračují doporučené hodnoty AQG dle WHO pro roční
(20 µg/m3) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 µg/m3).
Úroveň imisního pozadí denních i ročních koncentrací PM10 na nejbližší měřící stanici by na
základě informací Světové zdravotnické organizace již mohla být v současné době spojena
s mírně zvýšenými riziky pro obyvatelstvo podobně jako na řadě dalších míst v České
republice. Vypočtené imisní příspěvky suspendovaných částic frakce PM10 z posuzovaného
záměru jsou ale nízké. Nepředstavují tak významnější zvýšení stávající imisní zátěže
prašným aerosolem v zájmové lokalitě a v souvislosti s tím ani změnu současné míry účinků
na zdraví obyvatel (demonstrovanou teoretickým výpočtem výskytu vybraných ukazatelů
nemocnosti).
Vypočítané roční imisní příspěvky oxidu dusičitého z posuzovaného ložiska se pohybují
v řádu tisícin µg/m3. Příspěvky k hodinové imisní koncentraci NO2 v referenčních bodech by
za zhoršených rozptylových podmínek mohly pro stávající i předpokládaný stav činit do
1,5 µg/m3. Zjištěné imisní příspěvky oxidu dusičitého jsou vzhledem k předpokládané
celkové imisní situaci relativně nízké a nepředstavují tak významnější zvýšení zdravotních
rizik u exponovaných osob. Imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle
WHO pro roční koncentraci (40 µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3)
- i při započítání předpokládaného imisního pozadí.
Roční imisní příspěvky benzenu ze záměru (resp. z provozu dopravy a obslužných
mechanismů) jsou nízké, dosahují desetitisícin µg/m3. Z výpočtu vyplývá, že zjištěná míra
pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (ILCR) pouze
pro samotný nejvyšší příspěvek benzenu z provozu pískovny bude o 3 řády nižší než je
doporučená úroveň přijatelného rizika (10-6).
Hluk
Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpočty hlukové studie. Studie hodnotí hluk
z provozu záměru (těžba, úpravy suroviny a související činnosti) a hlukovou zátěž z vyvolané
dopravy na používaných veřejných komunikacích (expedice vytěžené suroviny).
Výpočtové body jsou situovány u nejbližšího chráněného venkovního prostoru v blízkosti
záměru - na západní okraj obce Volevčice (bod č. 1) a na východní okraj obce Polerady (bod
č. 2 a 3).
V rámci hlukové studie byla hodnocena nulová varianta (stav v roce 2015 bez posuzovaného
záměru). Dále byl vyčíslen samotný příspěvek záměru a aktivní varianta (stav v roce 2015
s realizací záměru). Do nulové varianty (v rámci možné kumulace vlivu s jinými záměry) byl
zahrnut také hluk vyvolaný plánovanou realizací paroplynového zdroje 880 MWe
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v Elektrárně Počerady.
Pro výpočty byl použit program „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního
a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“.
Za předpokladu dodržení vstupních parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku
a splnění dalších předpokladů akustické studie lze situaci charakterizovat takto:
Byla vyčíslena předpokládaná hlukovou zátěž z obslužné dopravy na využívaných veřejných
komunikacích a hluk z provozu areálu záměru (těžba, úpravy suroviny a související činnosti).
V případě záměru je posuzována pouze denní doba vzhledem k tomu, že v noční době
nebude probíhat těžba ani nebudou provozovány obslužné mechanismy.
Dle hlukové studie se v denní době celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq
(ze stacionárních zdrojů hluku i dopravy) pro nulovou variantu pohybují u obytné zástavby,
resp. u nejbližšího chráněného venkovního prostoru v rozsahu hodnot 52,9 - 57,8 dB (okraj
obce Polerady), resp. 46,2 dB (okraj obce Volevčice).
Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže
z provozu automobilové dopravy a vypočtených hladin akustického tlaku A vyplývá, že
hluková zátěž dosahuje již za stávající situace v blízkosti komunikace č. II/255 v Poleradech
takových hladin, u kterých byly sledovány nepříznivé účinky na pohodu obyvatel (modelový
bod č. 3). Zjištěné hladiny akustického tlaku A mohou exponované osoby obtěžovat a
zhoršovat komunikaci řečí.
Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu ložiska bude vnímán subjektivně. Vnímání hluku
může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem k poloze záměru a přepravním trasám
a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá.
Dle výpočtu se v Poleradech u bodů č. 2 a 3 s nejvyšší celkovou hladinou akustického tlaku
(LAeq = 52,9 a 57,8 dB) nepředpokládá nárůst oproti nulové variantě, tj. realizace
posuzovaného záměru nebude mít žádný vliv na hlukové zatížení u těchto bodů.
V obci Volevčice (u bodů č. 1) je možné po realizaci záměru očekávat zvýšení celkových
ekvivalentních hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zátěže lze obecně
za vnímatelnou označit změnu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedná se tedy o nízký, subjektivně
nezaznamenatelný nárůst. Celková úroveň hlukové zátěže u tohoto bodu (LAeq = 47,0) by
u většiny exponovaného osob neměla být zdrojem nepříznivých účinků na jejich zdraví a
pohodu.

Ostatní vlivy
Těžbou štěrkopísku v katastrálním území Polerady je zajišťován surovinový zdroj pro závod
společnosti BEST a.s., který se nachází v blízkosti areálu pískovny.
Z hlediska sociálně ekonomického lze konstatovat, že pokračování těžební činnosti i nadále
přispěje k udržení pracovních míst v areálu těžby i v navazujícím provozu a to
v dlouhodobém horizontu.
D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení vlivů na ovzduší pro záměr vychází z modelových výpočtů rozptylové studie
(příloha oznámení č. 4) nejvyšších a průměrných ročních imisních koncentrací vybraných
znečišťujících látek – PM10, NO2, benzen - ze zdrojů, které vzniknou během provozu záměru.
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Výpočty maximálních i průměrných ročních imisních koncentrací byly provedeny podle
metodiky SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha.
K vlastnímu výpočtu byla použita verze výpočetního programu 2006.
Výpočet byl prováděn i s ohledem na tvar terénu mezi zdrojem emisí a příslušným
referenčním bodem. Metodika počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při
výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení bere v úvahu rozložení četností směru a
rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru.
Výpočet imisních charakteristik byl proveden v husté geometrické síti výpočtových bodů (síť
je zobrazena v rozptylové studii). Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala nejbližší
obytnou zástavbu v okolí posuzovaného záměru.
Rozptylová studie byla dále počítána pro 6 výpočtové body mimo síť. Body mimo síť byly
zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Výpočet byl proveden pro výšku
horní římsy u zvolených objektů.
Imisní koncentrace benzenu, NO2 a PM10
V následujících tabulkách č. 16 a 17 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací benzenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném výpočtovém bodě mimo síť.
Podrobné výpisy výpočtů jsou v přílohách č. 3 - 5, kde jsou uvedeny příspěvky imisních
koncentrací benzenu, NO2, PM10 ve všech výpočtových bodech při různých povětrnostních
podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).
U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovněž povětrnostní
podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru) při kterých jsou tato maxima dosahována.
Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd stability
a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější.
Ve všech referenčních bodech jsou tato maxima dosahována při špatných rozptylových
podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené
koncentrace značně klesají.
Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích
a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu může být tento
rozdíl až řádový.
Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik
hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro
posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodnější roční koncentrace znečišťujících
látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních
hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních 24-hodinových a průměrných
ročních) a benzenu (průměrných ročních) ve formě izolinií je součástí přílohy rozptylové
studie – příloha č. 6 (příloha oznámení č. 4). Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních
koncentrací benzenu, NO2 a PM10 ve všech referenčních bodech v síti při různých
povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici
na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie.
V posuzované oblasti je umístěna Elektrárna Počerady. V elektrárně je plánované umístění
nového paroplynového zdroje. Pro zhodnocení vlivu nového zdroje na životní prostředí byla
vypracována Dokumentace záměru s názvem „Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně
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Počerady“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (SCES – Group, spol. s r.o. Praha,
prosinec 2008). V dokumentaci nejsou uvedeny hodnoty imisních příspěvků znečišťujících
látek. Hodnoty jsou uvedeny v rozptylové studii, která nebyla k dispozici.
Navržené technické řešení je umístění Paroplynového cyklu (PPC) 880 MWe v Elektrárně
Počerady. Pro výrobu elektrické energie bude použito spalování zemního plynu, jako
jediného paliva.
Stávající uhelné bloky B2 až B6 v EPC zůstanou v provozu. Z důvodu splnění podmínky
nepřekročení roční limitní hodnoty produkce emisí při souběžném provozu paroplynového a
uhelného zdroje bude však snížena provozní doba uhelného zdroje. Celkový instalovaný
výkon Elektrárny Počerady vzroste na cca 1 880 MWe. Je předpokládáno, že v případě
trvalého odstavení stávajícího uhelného zdroje pominou důvody omezení emisními stropy
z titulu rozptylu škodlivin. Paroplynový zdroj bude plnit emisní limity pro budoucí nové zdroje
a z těchto důvodů nebudou naplněny podmínky k zařazení do programu snižování emisí dle
NV č. 372/2008 Sb.
Z hlediska ochrany ovzduší bude paroplynový zdroj zvláště velkým spalovacím zdrojem
podle § 4, odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
a to v kategorii zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším
bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu.
Provozní technologie PPC bude umístěna ve stávajícím areálu Elektrárny Počerady.
Ve vyhodnocení v Dokumentaci je uvedeno, že realizace nového paroplynového zdroje
v Elektrárně Počerady, vzhledem k použití zemního plynu a k jeho provozování
s garantovanými emisemi (NOx = 45 mg/m3, CO = 60 mg/m3), nezpůsobí zhoršení roční
imisní situace v ovlivněném území.

Tabulka
č.
16:
Příspěvek
k
imisním
ve výpočtových bodech mimo síť – stávající stav
Výpočtový
bod

Benzen

koncentracím

znečišťujících

NO2

látek

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,06322

0,00055

0,83721

0,00804

0,18117

0,00489

2

0,07247

0,00062

1,01478

0,00898

0,20916

0,00561

3

0,06323

0,00056

0,82488

0,00817

0,18179

0,00506

4

0,12024

0,00062

1,48772

0,00882

0,34396

0,00442

5

0,1145

0,00056

1,44219

0,00818

0,32751

0,00401

6

0,10691

0,00051

1,377

0,00763

0,30581

0,00365

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-24 hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť
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Tabulka č. 17: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek ve výpočtových
bodech mimo síť – předpokládaný stav
Výpočtový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

3

cmax - h
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

cmax -24- hod
3
[µg/m ]

cr [µg/m ]

1

0,06413

0,00059

0,84891

0,00842

0,18351

0,00535

2

0,07328

0,00067

1,03218

0,00941

0,21157

0,00619

3

0,0637

0,0006

0,83289

0,00856

0,18315

0,00554

4

0,12039

0,00062

1,4892

0,00885

0,34431

0,00444

5

0,11467

0,00056

1,44389

0,00821

0,3279

0,00403

6

0,10707

0,00051

1,37867

0,00766

0,30618

0,00367

limit

nest.

5

200

40

50

40

3

3

Vysvětlivky k tabulce :
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci benzenu, NO2 a PM10 ve výpočtovém
bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
cmax-24 hod
ve výpočtovém bodě mimo síť

V kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu
naměřené v roce 2009 na stanici č. 1005 Most (průměrná roční hodnota 1,3 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2009 na stanici č. 1351 Blažim jsou
uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2009 byla
102,1 µg/m3, 98% Kv = 40,9 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla
stanovena na 13,3 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2009 na stanici č. 537 Most jsou
uvedeny výše v textu. V roce 2009 byla naměřena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace
PM10 133,0 µg/m3 (15.1.), 98% Kv = 64,0 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené
24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok)
v roce 2009 byla 36,0 µg/m3 (25.1.). V roce 2009 byl překročen stanovený
24-hodinový imisní limit 13x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez
tolerance byla překročena 13x. Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena
22,1 µg/m3.
Hodnocení výsledků v síti referenčních bodů
Výpočet rozptylové studie pro emise oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek a benzenu byl
proveden příspěvkovým způsobem.
Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 přímo v posuzované lokalitě
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými
v kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzduší.
V příloze č. 6 v rozptylové studii jsou znázorněny příspěvky k hodinovým, 24-hodinovým a
průměrným ročním imisním koncentracím benzenu, NO2 a PM10 ve formě izolinií.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisní koncentraci
znečišťujících látek ve stávající obytné zástavbě.
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Tabulka č. 18: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti referenčních
bodů – stávající stav
Znečišťující látka
Benzen

NO2

PM10

cr
3
[µg/m ]

cmax
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

c24-hod
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,0005

0-1

0 – 0,005

0 – 0,2

0 – 0,0025

% z limitu

0 – 0,01

0 – 0,5

0 – 0,0125

0 – 0,4

0 – 0,00625

Limit

5

200

40

50

40

Vysvětlivky k tabulce:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referenčních
bodů
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti
referenčních bodů

Tabulka č. 19: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti referenčních
bodů – předpokládaný stav
Znečišťující látka
Benzen

NO2

PM10

cr
3
[µg/m ]

cmax
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

c24-hod
3
[µg/m ]

cr
3
[µg/m ]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,0005

0-1

0 – 0,005

0 – 0,3

0 – 0,005

% z limitu

0 – 0,01

0 – 0,5

0 – 0,0125

0 – 0,6

0 – 0,0125

Limit

5

200

40

50

40

Vysvětlivky k tabulce:
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů
cr
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referenčních
bodů
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti
referenčních bodů

V kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu
naměřené v roce 2009 na stanici č. 1005 Most (průměrná roční hodnota 1,3 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 naměřené v roce 2009 na stanici č. 1351 Blažim jsou
uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 naměřena v roce 2009 byla
102,1 µg/m3, 98% Kv = 40,9 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace NO2 byla
stanovena na 13,3 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 naměřené v roce 2009 na stanici č. 537 Most jsou
uvedeny výše v textu. V roce 2009 byla naměřena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace
PM10 133,0 µg/m3 (15.1.), 98% Kv = 64,0 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené
24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok)
v roce 2009 byla 36,0 µg/m3 (25.1.). V roce 2009 byl překročen stanovený
24-hodinový imisní limit 13x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez
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tolerance byla překročena 13x. Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena
22,1 µg/m3.
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limitů jsou
vyjádřeny v µg/m3 a vztahují se na standardní podmínky (objem přepočtený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa).
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity pro uvažované škodliviny - benzen, NO2 a
PM10.

Tabulka č. 20: Imisní limity
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální povolení počet
jejího překročení za rok

Datum, do
něhož musí být
limit dosažen

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

Oxid dusičitý
PM10
PM10
Benzen

1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

40 µg.m

-3

1.1.2010

-3

50 µg.m /35
40 µg.m
5 µg.m

-

-3

-3

1.1.2010

Doporučení zpracovatele rozptylové studie:
 Plnit povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší, stanovené
v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
 Přepracovat Provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s vyhláškou č. 205/2009 Sb.


Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. má provozovatel středního zdroje uvedeného
v bodě 3.6 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vypracovat provozní řád, jehož obsah je
stanoven vyhláškou č. 205/2009 Sb.



Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezovat šíření prašnosti do okolí
(suroviny budou naváženy vlhké), vhodně manipulovat se sypkými materiály, za
suchého a větrného počasí kropit deponie surovin a manipulační plochy.



Zabezpečit náklad na automobilech odvážejících štěrkopísek proti úsypům.

Závěr zpracovatele rozptylové studie:
Předmětem rozptylové studie bylo posouzení předkládaného záměru, rozšíření těžebního
prostoru v Pískovně Polerady, na kvalitu ovzduší. V pískovně Polerady se provádí skrývkové
práce, těžební práce, zpracování suroviny a její expedice a rekultivační práce. Investor
plánuje navýšení ročního limitu těžby surovin z 80 000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
Technologie těžby zůstane zachována.
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzduší.
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V současné době i po navýšení ročního limitu těžby surovin nebude docházet k překračování
ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 13x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude však
minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšíření těžebního prostoru V Pískovně Polerady s tím,
že realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a
budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie.
D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Předmětem hlukové studie (příloha oznámení č. 5) bylo posouzení nárůstu hlukové zátěže
způsobené zprovozněním předmětného záměru vzhledem k nejblíže umístěnému
chráněnému prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které
jsou vymezeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací“.
Pro výpočet hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpočtového programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku
ve venkovním prostředí “. Jako výpočtový rok byl určen rok 2015.
Změna hlukové zátěže je řešena, vzhledem k stávající a předpokládané hlukové situaci
v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru. Výpočet stávající i předpokládané
hlukové situace bude proveden pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku, pro dopravní hluk
a pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku i dopravy společně. Modelový výpočet je u všech
posuzovaných zdrojů hluku proveden pro níže uvedené režimy provozu:
V hlukové studii byly uvažovány následující definice a stavy:
a)

nulová varianta - stav v roce 2015 bez realizace záměru ale včetně kumulace s jinými
záměry (Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady)

a)

pouze záměr

b)

aktivní varianta - stav v roce 2015 s realizací záměru

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl hluk vyvolaný zdroji hluku umístěnými
v Elektrárně Počerady.
Pro zhodnocení očekávané hlukové situace byl proveden modelový výpočet ve
3 referenčních bodech - zvolených v okolní obytné zástavbě (viz. tabulka níže). Všechny
body jsou umístěny ve výšce 3 m nad terénem. Výpočtové body jsou umístěny u nejbližšího
chráněného venkovního prostoru situovaného do blízkosti záměru.
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Tabulka č. 21: Umístění výpočtových bodů
číslo
bodu

výška
bodu
(m)

umístění

1

obytný dům č.p. 49 (Volevčice) - západní hranice oplocení

3,0

2

obytný dům č.p. 74 (Polerady) - jihovýchodní roh oplocení

3,0

3

obytný dům č.p. 96 (Polerady) - jihovýchodní hranice oplocení

3,0

Hygienické limity
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu platí pro denní a noční dobu
následující hygienické limity.

Tabulka č. 22: Hygienické limity dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro zájmovou lokalitu
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

0 dB

Dopravní hluk
Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

+ 5 dB 1)
+ 10 dB 2)

KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)

0 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

LAeq,T = 50 dB

Dopravní hluk 1)
Chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory

LAeq,T = 55 dB 1)
LAeq,T = 60 dB 2)

1)

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na veřejných komunikací
korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích
2)

Akustické posouzení – stacionární zdroje hluku
V tabulce č. 23 je uvedeno shrnutí vypočítaných hodnot hladin akustického tlaku A ze
stacionárních zdrojů hluku během těžebních prací pro nulovou a aktivní variantu a jejich
změna oproti stávajícímu stavu, včetně započtené kumulace „Paroplynový zdroj 880 MWe
v Elektrárně Počerady“.
Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové

57

Oznámení „Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro závod BEST, a.s.
Pískovna Polerady“

Tabulka č. 23: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku
rok 2015

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

výpočtový bod

1

2

3

32,6

33,4

30,0

30,0

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 h
měření
a) nulová varianta

41,6

kumulace

33,4

celkem

42,2

34,5

35,0

b) záměr

39,0

34,3

35,1

c) aktivní varianta

43,9

37,4

38,1

změna c) oproti a)

+ 1,7

+ 3,1

+3,1

Tabulka č. 24: Porovnání s hygienickými limity
rok 2015

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

výpočtový bod

1

2

3

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 h
hygienický limit

50,0
měření

a) nulová varianta

41,6

kumulace 1)

33,4

celkem

42,2

32,6

33,4

30,0

30,0

34,5

35,0

b) záměr

39,0

34,3

35,1

c) aktivní varianta

43,9

37,4

38,1

hygienický limit splněn

ano

ano

ano

Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, záměr, aktivní) budou
v denní době pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku spolehlivě splněny hygienické limity pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.
Celkové zatížení posuzované lokality hlukem ze stacionárních zdrojů hluku je zakresleno
pomocí izofon v příloze hlukové studie.
Akustické posouzení – dopravní hluk
Tabulka č. 25: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z dopravy na veřejných
komunikacích
rok 2015
výpočtový bod

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
1

2

3

44,0

52,8

57,8

DENNÍ DOBA 6 - 22 hod (T = 16 hod)
a) nulová varianta
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rok 2015

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

výpočtový bod

1

2

3

b) záměr

0,0

37,4

37,3

c) aktivní varianta

44,0

52,9

57,8

změna c) oproti a)

0,0

0,1

0,0

Tabulka č. 26: Porovnání s hygienickými limity
rok 2015

ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

výpočtový bod

1

2

3

hygienický limit

60,0

55,0

60,0

a) nulová varianta

44,0

52,8

57,8

b) záměr

0,0

37,4

37,3

c) aktivní varianta

44,0

52,9

57,8

hygienický limit splněn

ano

ano

ano

DENNÍ DOBA 6 - 22 hod (T = 16 hod)

Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, záměr, aktivní) budou
v denní době pro dopravní hluk splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb.
I po zprovoznění záměru bude ve všech modelových bodech dominantním zdrojem hluku,
hluk vyvolaný stávající silniční dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní obslužností záměru
bude minimální tzn., že nebude mít negativní vliv na změnu hlukového zatížení posuzované
lokality dopravním hlukem.
Celkové zatížení posuzované lokality hlukem z dopravy na veřejných komunikacích je
zakresleno pomocí izofon v příloze hlukové studie.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Tabulka č. 27: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdrojů
hluku a dopravního hluku společně, výpočtový rok 2015, denní doba
Výpočtové místo LAeq,T [dB]

výpočtový rok 2015
1

2

3

a) nulová varianta (včetně kumulace s jinými záměry)
SH

42,2

34,5

35,0

DH

44,0

52,8

57,8

SH plus DH

46,2

52,9

57,8

SH

39,0

34,3

35,1
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Výpočtové místo LAeq,T [dB]

výpočtový rok 2015
1

2

3

DH

0,0

37,4

37,3

SH plus DH

39,0

39,1

39,3

SH

43,9

37,4

38,1

DH

44,0

52,8

57,8

SH plus DH

47,0

52,9

57,8

změna c) oproti a)

0,8

0,0

0,0

U nejbližšího chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru
situovaného do blízkosti záměru dojde pouze k minimálnímu nárůstu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T aktivní varianty oproti nulové variantě a to v modelovém bodu
č. 1 umístěném v obci Volevčice (nárůst LAeq,T o +0,8 dB).
V obci Polerady by nemělo dojít ke změně hlukové situace aktivní varianty oproti nulové
variantě. Současně budou v denní době ve všech modelových bodech i u všech řešených
variant splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb vyvolaný stacionárními zdroji hluku i dopravním hlukem. Zprovoznění záměru nebude
mít negativní vliv na změnu hlukové situace v posuzované lokalitě.
Protihluková opatření
Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu, a to včetně
dodržení maximálního počtu průjezdu vozidel vyvolaných provozem záměru, nejsou
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.
Závěr
Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant budou v denní době spolehlivě
splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb
vyvolaný stacionárními zdroji hluku i dopravním hlukem, které jsou vymezené v nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru.
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Jak bylo uvedeno v kapitole B. III. 2 navržený způsob těžby nevyžaduje technologickou
vodu. Způsob dovážení pitné vody, využití užitkové vody a způsob odvádění splaškových
vod zůstane stejný jako v současném provozu štěrkopískovny (těžba se pouze
přesune na nové pozemky).
Pitná voda pro potřeby pracovníků bude přivážena v barelech. Užitková voda bude
v potřebném množství přečerpávána z vytěženého prostoru pro mytí zaměstnanců.
Splaškové odpadní vody budou sváděny do pevné, nepropustné jímky a pravidelně
vyváženy externí odbornou firmou.
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Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců na pracovišti (cca 9 zaměstnanců) bude
spotřeba pitné vody a produkce odpadních vod malá.
Srážkové vody - předpokládá se, že těžebna bude odvodněna přirozeným spádem
terénu, na území vymezeném k těžbě suroviny bude využíván nově vytvářející
akumulační prostor pro jímání těchto vod. Tyto vody budou mít charakter srážkových
vod s obsahem jemných odplavitelných částic, jejich využití bude řešeno v rámci plánu
využití ložiska.
Dešťové vody se budou v areálu těžebny volně zasakovat. V případě srážkových vod
vnikajících do roztěženého prostoru se dle § 40 horního zákona jedná o důlní vody.
Záměrem nedojde k vybudování nových zpevněných ploch. V areálu těžebny nejsou
žádné zpevněné plochy budov, které by bylo nutné odvodňovat. Odpadní dešťové vody ze
střechy stávajících objektů (buněk) jsou odváděny na volný terén a zasakovány. Tyto
objekty zůstanou na stávajícím místě a nové objekty nebudou za potřebí.
Záměrem není vyvolána potřeba změny v současném způsobu zachycení a odvedení
srážkových vod. Srážková voda spadlá na hladinu těžebního jezera se stane součástí
důlních vod.
Vliv na podzemní vody a důlní vody
Těžba štěrkopísku nad hladinou podzemní vody a následně pod její hladinou může
ovlivňovat především jakost svrchní zvodně, akumulované v kvartérních a coniackých
sedimentech. Jsou to zejména úniky ropných derivátů z těžebních a dopravních
mechanizmů, kterými by mohla být kontaminována podzemní voda.
Ovlivnění množství podzemních vod a směry proudění svrchního oběhu při těžbě (při
postupném vytváření plochy s vodní hladinou) nelze podrobně kvalifikovat, protože závisí
na časovém průběhu těžby.
Lze předpokládat, že realizace posuzovaného záměru se za předpokladu dodržování
Provozního řádu, platné legislativy a bezpečnosti při práci negativně na hydrogeologické
situaci neprojeví.
K prevenci, minimalizaci, popřípadě i k reparaci vlivů těžby na jakost a množství
podzemních vod, akumulovaných v kvartérních štěrkopíscích, je však nutné dodržovat
základní opatření a určité limitující podmínky v průběhu těžby, a to zejména:
 zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění
vod dopravním a těžebním provozem,
 provádět doplňování pohonných hmot u těžebních mechanismů a jejich údržbu na
vyhrazeném místě, zabezpečeném proti únikům kontaminantů do podzemí,
 u těžebních mechanismů výhradně používat ekologické pohonné hmoty a maziva,
 zpracovat havarijní plán pro případ úniku ropných derivátů, který bude předložen
k posouzení vodohospodářského orgánu,
 zajistit bezpečnou likvidaci odpadů, vznikajících při těžbě,
 doporučujeme realizovat v okolí ložiska monitorovací systém na sledování úrovní
hladin a jakosti podzemních vod i jakosti vody ve vytěženém prostoru) sledování
eutrofizace vod).
Zpracovatel oznámení doporučuje provést kontrolní hydrogeologické posouzení přímo pro
řešené území, ve kterém budou specifikovány již konkrétní podmínky těžby.
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Lze předpokládat, že realizace posuzovaného záměru se negativně na hydrogeologické
situaci neprojeví.
Při provozu je třeba zabezpečit důsledné dodržování provozního řádu, a tím minimalizovat
pravděpodobnost vzniku havarijních situací. Při běžném provozu štěrkopískovny by tedy
nemělo dojít k negativnímu ovlivnění povrchových nebo podzemních vod.
Vliv na kvalitu vod
Záměr bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod
během jeho provozu. Nakládání s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod během přípravy i provozu záměru bude respektovat ochranu jakosti
povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a
zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách, v platném znění.
Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizován
Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (havarijní plán) dle vyhlášky
č. 450/2005 Sb.
Lokalita není součástí žádného známého ochranného pásma vodních zdrojů ani CHOPAV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí je uvedena v kapitole č. D.IV. oznámení.
V dokumentaci PVL (plánu využívání ložiska) budou podrobně specifikovány způsoby
zabezpečení ochrany vod před znečištěním látkami škodlivými vodám (technické a
technologické provádění těžby, technický popis zabezpečení skladu chemických látek).
D. I. 5. Vlivy na půdu
Zábor půdy
K zásahu do zemědělského půdního fondu těžebním záměrem dojde cca v ploše 25,5 ha.
Dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 se jedná o pozemky bonitně
nejcennější. Jedná o trvalé odnětí pozemků ZPF a tudíž i o trvalou změnu užívání pozemků
k nezemědělskému využívání.
Provozovatel v současné době vypracovává žádost o souhlas s trvalým odnětím zemědělské
půdy pro všechny dotčené zemědělské pozemky (v souladu s ustanovením §9, odst.
6 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění). Trvalé vynětí ze ZPF bude po celou dobu těžby
činit cca 25,5 ha s ročním vynětím max. 3 ha. Dotčeným orgánem bude Ministerstvo
životního prostředí.
Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k rozsahu plánovaného záboru lze vliv na tuto
složku životního prostředí vyhodnotit jako významně negativní. Investor zpracovává žádost
o souhlas s vynětím pozemků ze ZPF. Souhlas s realizací záměru je podmíněna souhlasem
s vynětím ze ZPF.
Podmínky realizace:
 budou dodrženy všechny zásady ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění,
 rekultivace bude realizována dle projektu plánu sanace a rekultivace,
 pro rekultivaci (břehů) budou použity pouze nekontaminované zeminy,
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Vliv na les
Plánovaná těžba štěrkopísku nezasáhne do ochranného pásma lesa ani nebudou dotčeny
pozemky určené k funkci lesa. Vliv bude nulový.
Znečištění půdy
Problematika možného znečištění půdy během realizace záměru stejně jako vod souvisí
především s vlastním používáním potřebné těžební a přepravní techniky (nákladních aut,
nakládacích strojů a bagrů) a v zajištění skladování chemických látek a odstraňování
nevyužitých odpadů.
V případě náhodných úkapů pohonných hmot a jiných závadných látek při provozu
mechanismů bude případná kontaminovaná zemina a kamení ihned odstraněna
z terénu, shromážděna v uzavřené nepropustné nádobě a odvezena na zabezpečenou
skládku nebezpečných odpadů.
Záměrem se nepředpokládá se zaplňováním vytěžené jámy dalšími materiály, tudíž
plocha nebude vystavena riziku další případné kontaminace znečišťujícími látkami.
Během přípravných prací, samotné těžby i rekultivací se při běžném provozu záměru a
za podmínky respektování dále navržených opatření nepředpokládá znečištění půdních
vrstev na ploše těžebny, ani půdy v okolí příjezdových komunikací.
D. I. 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Činnost, která se plánuje v rámci tohoto záměru je ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění činností prováděnou
hornickým způsobem. Záměr spočívá v odtěžení ložiska nevyhrazeného nerostu
(= štěrkopísku).
Při realizaci záměru dojde k zásahu do geologických vrstev a vytěžení zásob suroviny. Tento
vliv lze označit za trvalý - nevratný.
Předpokládá se, že těžbou bude dotčena plocha cca 25,5 ha o hloubce 5 m – dle
morfologie terénu.
D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je navrhován na polních celcích, jde rovněž o doposud nezastavěné území v přímé
návaznosti na stávající těžebnu štěrkopísku. Zájmové území záměru je tvořeno intenzivně
zemědělsky obhospodařovanými poli. Budou tak pouze dotčeny agrofytocenózy, které
nepředstavují pro okolní biotu významné stanoviště.
 Vlivy na floru
Záměr je navrhován na polních celcích, jde rovněž o doposud nezastavěné území v přímé
návaznosti na stávající těžebnu štěrkopísku.
Obhlídka lokality byla provedena v zimním období (leden 2011), i přesto že nebylo možné
provést biologický průzkum území nepředpokládá zpracovatel oznámení výrazný zásah do
společenstva rostlin. Dle informací investora (majitele dotčených pozemků) a dle leteckých
snímků území se jedná o intenzivně obhospodařované pole. Tento fakt byl potvrzen i při
obhlídce území.
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Na místě stavby se kromě porostu pěstovaných plodin (v loňském roce pravděpodobně
obilniny) dá předpokládat výskyt jen druhově chudého společenstva běžných druhů polních
plevelů. Realizací stavby tedy nedojde k poškození porostů hodnotných z hlediska ochrany
přírody. Budou tak pouze dotčeny agrofytocenózy, které nepředstavují pro okolní biotu
významné stanoviště. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se
plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a plochy s výskyty
takových druhů lze předpokládat, že jsou soustředěny do některých skladebných prvků
ÚSES.
Záměr znamená postupné skrývky na obdělávaných agrocenózách a postupnou rekultivaci
okolí. Na ploše vznikne postupně jezero s břehovým porostem, takže biodiverzita území
i z hlediska rostlinných druhů se zvýší. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno
pokládat za pozitivní.
 Vlivy na faunu
Posuzovaná lokalita je výrazně zasažena antropogenním hospodařením. Na lokalitě lze
předpokládat výskyt převážně běžných druhů ptáků a savců. Výskyt zákonem chráněné
druhy zpracovatel oznámení z důvodu charakteru území neočekává.
Výskyt obojživelníků nebo plazů lze vyloučit charakterem dotčené plochy. Záměrem nebudou
přímo ovlivněni ani žádní obratlovci, protože se dá velmi dobře předpokládat, že zde nemají
vhodné podmínky pro reprodukci.
Může docházet k rušení jedinců některých druhů savců a ptáků, kteří žijí v okolí plánované
těžby štěrkopísku. Při východní hranici řešené lokality se nachází pás křovin, kteří mohou
tvořit vhodné podmínky pro tyto živočichy (např. k hnízdění nebo jako místa přechodné ke
sběru potravy). V remízu je nejvíce zastoupen bez černý a také v menší míře růže šípková
(viz následující obrázek).

Obrázek č. 18: Remíz při východní hranici řešené plochy
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Jistou míru nepříznivosti vlivu (zábor dalších zelených ploch k těžbě) bude možné po
dokončení těžby omezit rekultivací odtěžené plochy, kde vznikne vodní plocha s břehovým
porostem.
Vybudování jakýchkoliv vodních ploch na pozemcích orné půdy (zde bývalých agrocenóz) je
ze zoologického hlediska jednoznačně přínosné. Výrazným způsobem dojde k zvýšení
diverzity druhů, vodní plocha trvalého charakteru v této krajině jednoznačně chybí.
V současné době není znán úhel břehů, a proto nelze ani vyloučit vznik vhodných podmínek
pro břehuli říční. Vznik písníku a více méně kolmých stěn může do území přilákat zvláště
chráněný druh: břehuli říční (Riparia riparia). Druh zakládá hnízdní kolonie ve svislých
stěnách s tím, že je relativně přizpůsobivý: dojde-li k odtěžení stěny s hnízdními norami
(podmínkou je realizace takové těžby až po vyhnízdění - od konce srpna), je schopna si najít
následující rok jinou stěnu.
Tyto zákonem chránění vlaštovkovití ptáci původně hnízdili ve stržených říčních březích,
kterých je po regulaci řek jen velmi málo. Proto stěny v pískovnách představují v současné
době pro tyto ptáky nejčastější způsob hnízdění. Nevadí jim ani hluk z těžby, takže se s nimi
můžeme setkávat i v těžebních prostorech. V takovém případě je nutné nasměrovat vlastní
těžbu mimo hnízdní stěnu až do vyvedení mláďat. Poté je však nejvhodnější stěnu vytěžit,
aby v ní nemohli přezimovat paraziti břehulí, kteří významně snižují úspěšnost hnízdění
těchto ptáků. Hlavním problémem hnízdišť ve vytěžených pískovnách však zůstává zajištění
pravidelné obnovy kolmé stěny, před kterou nesmí růst jakékoliv dřeviny.
Existují následující možnosti koexistence těžby štěrkopísku a případného hnízdění břehulí
říčních na předmětné lokalitě:
 těžba v jiné části pískovny, kde se břehule neusadí,
 vytvořením náhradního hnízdiště navezením haldy skrývkového materiálu (po dvou či
více letech může být tento materiál zčásti odtěžen a vzniklá stěna může posloužit
jako náhradní hnízdiště břehulí.
Při obhlídce záměru v měsíci lednu byli zaznamenány četné stopy zvěře (zajíce polního a
srnčí zvěře). Pobytové značky bylo možné najít i přes silnici ve stávajícím vytěženém
prostoru. Oba druhy jsou dosti přizpůsobivé a méně citlivé k rušení lidskými aktivitami. Je
proto pravděpodobné, že zahájení těžby nezpůsobí jejich vymizení z okolí těžebny. Po
ukončení těžby pak tyto druhy naleznou vhodná stanoviště na zarůstajících okrajích
zatopené jámy.
Realizace záměru však v sobě obsahuje i další výhledový vliv: rekreační a rybochovný.
Po ukončení těžební činnosti nelze vyloučit intenzivnímu chovu ryb. Každá vodní plocha je
totiž poměrně rychle nalezena obojživelníky, kteří ji začnou využívat k reprodukci. Intenzívní
chov ryb však představuje pro jejich larvy soustavný predační tlak, který pak může vést
postupně k úplnému zničení celé této populace. Vysoká rybí obsádka při konzumaci
zooplanktonu neselektivně konzumuje spolu s bezobratlými složkami zooplanktonu i všechna
vývojová stádia obojživelníků. Vzhledem k toxinům vylučovaným kůží klesá s vzrůstající
velikostí pulců tento tlak, pokud má ovšem obsádka dostatek jiné potravy. Na lokalitách
s intenzívní rybí obsádkou a nízkou úživností však dochází k predaci celou dobu vývoje
pulců až po jejich metamorfózu .Tento fakt má pak u vysokých, pravidelně přikrmovaných
obsádek za následek postupnou predaci všech larev ještě před metamorfózou.
Pokud by měla vodní plocha sloužit pro intenzivní chov ryb bylo by nanejvýš žádoucí
vytvoření několika mokřadních biotopů na okrají vznikající vodní plochy, které by sloužily
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právě k reprodukci obojživelníků a ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů. Tůně by
měly mít proměnnou hloubku vody s rozsáhlejšími mělčími litorálními okraji, samozřejmostí
musí být absence jakékoliv rybí obsádky v těchto tůních. Vytvořením těchto mokřadních
biotopů lze účinně snížit negativní vliv vysoké rybí obsádky ve vzniklém jezeře, kde se výskyt
jiných živočišných druhů dá předpokládat jen ve velmi omezené míře.
Jsou navrhována následující doporučení:
•

V rámci tvorby závěrných svahů nepřipouštět vznik stěn atraktivních pro břehuli říční.

•

V rámci rekultivačních opatření zajistit na okrajích zatopené jámy vznik mokřadních
biotopů a tůní vhodných k rozmnožování obojživelníků.

Pískovny v homogenní krajině zemědělských monokultur (jako je řešený záměr), mohou po
ukončení práce představovat pozitivní prvek, zvyšují biologickou diverzitu území.
Konkrétní řešení závěrečných rekultivačních prací bude uvedeno v Plánu sanací a
rekultivací.
D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Přírodní, kulturní a historická charakteristika řešeného území byla popsána v kapitole
C.2.6. tohoto oznámení.
Realizací záměru dojde k využití dalších pozemků společnosti BEST, a.s. Polerady Pískovna
jižním směrem o dalších 25,5 ha a vytvořením nové vodní plochy o zahloubení cca 5 m.
K činnostem, které změní krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody.
Míra ovlivnění krajinného rázu bude také záviset na způsobu rekultivace vytěženého území.
Předpokládá se, že vytěžený prostor bude ponechán samovolné sukcesi, která navrátí a
místy i zvýší přírodní charakter území a umožní existenci některých cennějších iniciálních
stádií bioty. Dále lze předpokládat, že jáma bude částečně zaplavena vodou (dešťové vody,
podzemní vody).
Tím, že pískovna vytvoří postupně vodní plochu, vznikne tak nový prvek krajiny, který po
vhodné rekultivaci vytvoří zajímavou scenérii a zvýší v území geomorfologickou rozmanitost.
Navíc dojde-li k zaplavení pískovny vodou, vytvoří další nový zajímavý krajinný prvek, který
povede ke vzniku nového biotopu pro další rostlinné a živočišné druhy a tím i ke zvýšení
přírodních charakteristik krajinného rázu.
Pro vyloučení negativního ovlivnění přírodních hodnot v území a krajinného rázu je třeba
vyloučit zavážení lomu odpadem či jiným materiálem nebo jiné využívání vytěžené plochy
bránící přirozené sukcesi.
Způsob rekultivace by měl být konzultován s orgánem ochrany přírody tak, aby oblast bývalé
těžby co nejméně narušovala esteticky vzhled krajiny a umožnila co nejlepší začlenění
štěrkopískovny do okolní krajiny a současně nedošlo k negativním vlivům na životní
prostředí.
V bezprostřední blízkosti plánovaného rozšíření těžby se nenacházejí žádné významné
krajinné prvky.
Z hlediska vlivu na krajinu lze záměr po jeho ukončení a rekultivaci považovat za pozitivní.
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Vznik nové vodní plochy, s částečně osázenými břehy dřevinami, v jinak relativně
monotónní zemědělské krajině je příznivý. Pro širší okolí zájmového území je výskyt
pískoven a štěrkopískoven v různém stádiu těžby poměrně typický. Těžba hnědého uhlí
má v území historickou tradici.
Vytěžené ložisko bude zaplaveno nastoupenou hladinou podzemní vody, ale i vodami
povrchovými (zejména srážkovými) za vzniku těžebního jezera. Dojde k trvalé přeměně
zemědělsky využívané půdy na vodní plochu s obvodovou zelení na březích. Přínosem
záměru je bezesporu vytvoření nového přírodě blízkého prvku, zvýšené biodiverzity a
retenční schopnost vodní plochy.
Celkově lze konstatovat, že změna reliéfu krajiny způsobená vytěžením štěrkopísku se
v krajině výrazněji neuplatní. Prostor těžebny nevytvoří v krajině dominantu, nebude ležet
v pohledově významné poloze ani svým rozsahem a umístěním neznemožní výhledy do
krajiny. Samotné terénní deprese vzniklé těžbou nebudou v ploché krajině patrné. Pouze
krátkodobě se zde projeví terénní elevace dočasných deponií skrývek a těžené suroviny.
Po rekultivaci území se v krajině uplatní doprovodná zeleň nově vytvořených vodních
nádrží.
Vlastní plocha stávající (i nově vznikající) pískovny je sice pohledově exponovaná, ale
dotčený krajinný prostor nepředstavuje významné přírodní, kulturní nebo historické
hodnoty.
Krajina v širším zájmovém území nemá vyšší estetickou hodnotu.
Ovlivnění bude mít charakter trvalé změny krajinného rázu lokálního působení. Dle
zpracovatele oznámení se jedná o vytvoření nového zajímavého krajinného prvku
nenarušujícího přírodní hodnotu území ani krajinný ráz.
Vlivy spojené využitím krajiny
V době realizace záměru dojde k trvalé změně funkčního využití krajiny.
Souhrnné vyhodnocení krajinného rázu
V následující tabulce je vyhodnocen vliv řešeného záměru na krajinný ráz. Vzhledem
k tomu, že realizací záměru dojde k dvěma stavům: těžba štěrkopísku a rekultivace
řešené plochy po těžbě (tj. dle informací investora vznikne vodní plocha s břehovým
porostem), je v tabulce vyhodnocen vliv samostatně pro oba stavy.

Tabulka č. 28: Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb.,
v platném znění
Zákonná
kritéria
krajinného
(viz §12 zákona 114/1992 Sb.)
Vliv na rysy
charakteristiky

a

hodnoty

Vliv
na
rysy
charakteristiky

a

hodnoty

Vliv na ZCHÚ
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rázu Vliv navrhované těžby
Vliv následné rekultivace řešené plochy
přírodní slabý vliv
pozitivní vliv
kulturní nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
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Zákonná
kritéria
krajinného
(viz §12 zákona 114/1992 Sb.)
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

rázu Vliv navrhované těžby
Vliv následné rekultivace řešené plochy
nemá vliv
pozitivní vliv
nemá vliv
nemá vliv
nemá vliv
pozitivní vliv
zesilující vliv
pozitivní vliv
nemá vliv
pozitivní vliv

Z tabulky č. 28 je patrné, že jistý vliv způsobí vlastní těžba štěrkopísku. A to zejména
vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky a na harmonické měřítko krajiny.
Následná rekultivace řešené plochy bude však mít pozitivní vliv (z 8 kritérií bude
u 5 z nich pozitivní vliv).
Pozitivní vliv následné rekultivace je však podmíněn vhodně zvoleným způsobem
obnovy (= rekultivace).
Mezi pozitivní vlivy rekultivace lze zařadit:
-

po dokončení těžby odstranit nevhodné technické prvky v těžebně,

-

ponechání plochy částečné samovolné sukcesi (minimálně 20% plochy) a druhou
část rekultivovat řízeně,

-

výsadbu doprovodné zeleni se zastoupením původních druhů bylin a dřevin,

-

vytvořením mělčích jezírek, která se mohou stát stanovištěm mokřadních
společenstev (např. mokřadních rostlin a obojživelníků),

-

vytvoření mělčích příbřežních zón,

-

zvýraznit nebo vytvářet nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny,
pobřežní čáře apod.) a na rovných površích.

D. I. 9 Vlivy na chráněná území
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti od zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura
2000 se nepředpokládá negativní vliv na chráněná území z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.
Ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
(č.j.: 3508/ZPZ/2010/N-1426, ze dne 21.12. 2010) vyplývá, že lze vyloučit významný vliv na
předmět ochrany, popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Toto stanovisko je přílohou
oznámení č. 2.
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D. I. 10 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. Jestliže
v průběhu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci jednotlivých
záměrů povinni ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
umožnit záchranný archeologický výzkum.
Záměr bude realizován na pozemcích, jejichž vlastníkem je oznamovatel.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní a historické památky.
D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předkládaný záměr je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na veřejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik pro chemické látky vycházelo z rozptylové studie, která byla
počítána pro chemické škodliviny – NO2, PM10 a benzen - reprezentující vliv emisí z provozu
záměru – ze těžební mechanizace a obslužné dopravy.
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku bylo provedeno na základě hlukové studie.
V hodnocení byl srovnáván stávající stav a stav po realizaci záměru.
Z výsledků hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že vypočtené imisní příspěvky ročních
průměrných koncentrací suspendovaných částic frakce PM10, hodinových a ročních
průměrných koncentrací NO2 a ročních průměrných koncentrací benzenu pro výhledový stav
nebudou zdrojem zdravotních rizik pro obyvatelstvo včetně odhadnutého pozadí z měření na
nejbližších měřících stanicích.
Dle výpočtu se v Poleradech u bodů č. 2 a 3 s nejvyšší celkovou hladinou akustického tlaku
(LAeq = 52,9 a 57,8 dB) nepředpokládá nárůst oproti nulové variantě, tj. realizace
posuzovaného záměru nebude mít žádný vliv na hlukové zatížení u těchto bodů. V obci
Volevčice (u bodů č. 1) je možné po realizaci záměru očekávat zvýšení celkových
ekvivalentních hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zátěže lze obecně
za vnímatelnou označit změnu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedná se tedy o nízký, subjektivně
nezaznamenatelný nárůst. Celková úroveň hlukové zátěže u tohoto bodu (LAeq = 47,0) by
u většiny exponovaného osob neměla být zdrojem nepříznivých účinků na jejich zdraví a
pohodu.
Vlivy na ovzduší a klima
Předmětem rozptylové studie bylo posouzení předkládaného záměru, rozšíření těžebního
prostoru v Pískovně Polerady, na kvalitu ovzduší. V pískovně Polerady se provádí skrývkové
práce, těžební práce, zpracování suroviny a její expedice a rekultivační práce. Investor
plánuje navýšení ročního limitu těžby surovin z 80 000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
Technologie těžby zůstane zachována.
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadí.
V současné době i po navýšení ročního limitu těžby surovin nebude docházet k překračování
ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový
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imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 13x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude však
minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšíření těžebního prostoru V Pískovně Polerady s tím, že
realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií
a budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie.
Vlivy na hlukovou situaci
Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant budou v denní době spolehlivě
splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb
vyvolaný stacionárními zdroji hluku i dopravním hlukem, které jsou vymezené v nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru.
Vliv na podzemní a povrchové vody
Realizace posuzovaného záměru by se neměla projevit negativně na hydrogeologické
situaci. Nemělo by dojít ani k ovlivnění hladin podzemních vod nejbližších okolních zdrojů.
Záměr bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován
Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (dle vyhlášky
č. 450/2005 Sb.).
Vliv na půdu
Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze ZPF o rozloze 25,5 ha. Dotčené zemědělsky
využívané pozemky spadají do I. třídy ochrany zemědělské půdy, tzn. půdy s velmi
vysokou produkční schopností. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k rozsahu
plánovaného záboru lze vliv na tuto složku životního prostředí vyhodnotit jako významně
negativní. Zpracovatel oznámení souhlasí s realizací záměru za podmínek vydání
souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k vynětí dotčených pozemků ze
ZPF.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Během přípravných prací, samotné těžby a případné rekultivace se při běžném provozu
záměru a za podmínky respektování legislativy ochrany půd, vod a o nakládání
s chemickými látkami nepředpokládá znečištění půdních vrstev na ploše těžebny, ani
půdy v okolí příjezdových komunikací.
Vliv na horninové prostředí
Při realizaci záměru dojde k zásahu do geologických vrstev a vytěžení zásob v ložisku
nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku. Tento vliv lze označit za trvalý - nevratný.
Předpokládá se, že těžbou bude dotčena plocha 25,5 ha o hloubce cca 5 m – dle
morfologie terénu.
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Vlivy na faunu, flóru, dřeviny
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se
plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a plochy s výskyty
takových druhů lze předpokládat, že jsou soustředěny do některých skladebných prvků
ÚSES. Na ploše vznikne postupně jezero s břehovým porostem, takže biodiverzita území
i z hlediska rostlinných druhů se zvýší. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno
pokládat za pozitivní.
Na lokalitě lze předpokládat výskyt převážně běžných druhů ptáků a savců. Výskyt zákonem
chráněné druhy zpracovatel oznámení z důvodu charakteru území neočekává. Výskyt
obojživelníků nebo plazů lze vyloučit charakterem dotčené plochy. Záměrem nebudou přímo
ovlivněni ani žádní obratlovci, protože se dá velmi dobře předpokládat, že zde nemají
vhodné podmínky pro reprodukci.
Při obhlídce záměru v měsíci lednu byli zaznamenány četné stopy zvěře (zajíce polního a
srnčí zvěře). Pobytové značky bylo možné najít i přes silnici ve stávajícím vytěženém
prostoru. Oba druhy jsou dosti přizpůsobivé a méně citlivé k rušení lidskými aktivitami. Je
proto pravděpodobné, že zahájení těžby nezpůsobí jejich vymizení z okolí těžebny. Po
ukončení těžby pak tyto druhy naleznou vhodná stanoviště na zarůstajících okrajích
zatopené jámy.
Pískovny v homogenní krajině zemědělských monokultur (jako je řešený záměr), mohou po
ukončení práce představovat pozitivní prvek, zvyšují biologickou diverzitu území.
Vliv na chráněná území
Plánovaný záměr svým charakterem neovlivní žádná zvláště chráněná území vymezená
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nedojde k narušení významného krajinného prvku ani přírodního parku.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Realizací záměru nedojde k ovlivnění evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí.
Vliv na prvky ÚSES
Vlivem plánovaného záměru nebudou ovlivněny prvky ÚSES.
Vliv na krajinu
K činnostem, které změní krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody.
Estetické a přírodní hodnoty krajiny nebudou zamýšlenou těžbou negativně ovlivněny,
záměr nepřispěje ke zhoršení přírodní složky krajinného rázu.
Míra ovlivnění krajinného rázu bude také záviset na způsobu rekultivace vytěženého území.
Předpokládá se, že lomová jáma bude ponechána samovolné sukcesi (vytvoření jezera),
která navrátí a místy i zvýší přírodní charakter území.
V bezprostřední blízkosti štěrkopískovny a plánovanou těžbou dotčeném území se
nenachází žádné významné krajinné prvky.
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Krajina v širším zájmovém území nemá vyšší estetickou hodnotu.
Ovlivnění bude mít charakter trvalé změny krajinného rázu lokálního působení. Dle
zpracovatele oznámení se jedná o vytvoření nového zajímavého krajinného prvku
nenarušujícího přírodní hodnotu území ani krajinný ráz.
Pozitivní vliv následné rekultivace je však podmíněn vhodně zvoleným způsobem
obnovy (= rekultivace).
Vliv na dopravní infrastrukturu
Záměrem budou využívány stávající komunikace. V závislosti k navýšení počtu dní dojde
k navýšení intenzity dopravy o 2 nákladní vozidla.
Socioekonomické vlivy
Záměr nebude představovat vznik nových pracovních míst.
D.III. Vlivy za státními hranicemi
Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy za státními hranicemi.
D. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
Dle provedeného komplexního posouzení záměru z hlediska vlivů na zdraví obyvatel a na
životní prostředí plynou pro realizaci záměru následující povinnosti a doporučení:
A. Doporučení před přípravou území pro stavbu (fáze projektu):
 Přepracovat Provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší v souladu
s vyhláškou č. 205/2009 Sb.
 Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. má provozovatel středního zdroje uvedeného
v bodě 3.6 přílohy č. 1 k tomuto nařízení vypracovat provozní řád, jehož obsah je
stanoven vyhláškou č. 205/2009 Sb.
 K činnostem, které změní krajinný ráz je, dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., nutný
souhlas orgánu ochrany přírody.
 Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude vypracován a
dodržován Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek – havarijní plán
(dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.) a předložit ke schválení příslušnému vodoprávnímu
úřadu.
 Z preventivních důvodů se doporučuje provést hydrogeologický posouzení přímo pro
řešené území, ve kterém budou specifikovány již konkrétní podmínky těžby.
 Zpracovat havarijní plán pro případ úniku ropných derivátů, který bude předložen
k posouzení vodohospodářského orgánu.
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B. Doporučení pro fázi terénních úprav, těžby a rekultivace:
 Zabezpečit důsledné dodržování ochranných opatření proti možnosti znečištění vod
dopravním a těžebním provozem.
 Provádět doplňování pohonných hmot u těžebních mechanismů a jejich údržbu na
vyhrazeném místě, zabezpečeném proti únikům kontaminantů do podzemí.
 U těžebních mechanismů výhradně používat ekologické pohonné hmoty a maziva.
 Zajistit bezpečnou likvidaci odpadů, vznikajících při těžbě.
 Doporučujeme realizovat v okolí ložiska monitorovací systém na sledování úrovní
hladin a jakosti podzemních vod i jakosti vody ve vytěženém prostoru) sledování
eutrofizace vod).
 Při rekultivaci lomu upřednostnit ponechání území samovolné sukcesi. Je třeba
vyloučit zejména zavážení lomu odpadem nebo srovnání terénu s následným
navezením ornice. Z pohledu ochrany přírody je ponechání vytěženého prostoru
samovolnému vývoji optimálním řešením, které zajistí vznik vhodných podmínek pro
některé zvláště chráněné druhy (ještěrka obecná, apod.). Vznik nových biotopů na
zarůstajících stěnách a zatopeném dně lomové jámy může také zvýšit druhovou diverzitu
území.
 Budou dodrženy všechny zásady ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění.
 Provozovat těžbu dle povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem.
 Dodržovat technologické postupy dle schváleného Plánu využívání ložiska.
 Správným technologickým postupem eliminovat možnost nepříznivých vlivů na stabilitu
pozemků a půdní erozi.
 Skrývkování provádět postupně s těžbou a deponie skrývky zajistit proti erozi,
prašnosti, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
 Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí - vhodnou
manipulací se sypkými materiály, zkrápěním uloženého materiálu, skladového a
manipulačního prostoru. V pravidelných intervalech provádět kontrolu uloženého
materiálu z hlediska zamezení šíření prašnosti.
 Omezit prašnost vznikající provozem na komunikacích, provádět očistu vozovky a při
zvýšené prašnosti zkrápění komunikací.
 Plnit povinnosti provozovatele středního zdroje znečišťování ovzduší, stanovené
v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
 Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezovat šíření prašnosti do okolí (suroviny
budou naváženy vlhké), vhodně manipulovat se sypkými materiály, za suchého a
větrného počasí kropit deponie surovin a manipulační plochy.
 Zabezpečit náklad na automobilech odvážejících štěrkopísek proti úsypům.
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 Při provozu záměru akreditovaným měřením ověřit skutečnou hlukovou situaci a tím
i splnění hygienických limitů v nejbližším chráněném prostoru v souladu s nařízením
vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění.
 S odpady vznikajícími s provozem záměru nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho
prováděcích předpisů v platném znění.
 Rekultivace bude realizována dle projektu plánu sanace a rekultivace.
 Pro rekultivaci (břehů) budou použity pouze nekontaminované zeminy.
 Pokud bude lom po ukončení těžby zaplaven vodou, bylo by vhodné, aby kromě
centrální velké nádrže byly v okrajových částech vytvořeny i menší tůně, které
nebudou vhodné pro ryby, ale poskytnou prostor pro rozmnožování obojživelníků.
Morfologii hlavní nádrže a větších tůní je třeba upravit tak, aby měly dostatečně
vyvinutou mělkou litorální zónu vhodnou pro rozvoj mokřadní vegetace a
rozmnožování obojživelníků.
 Zvýraznit nebo vytvářet nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny, pobřežní
čáře apod.) a na rovných površích.
 Ve výsadbě doprovodné zeleně by mělo převažovat zastoupení původních druhů bylin
a dřevin.
Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
Příprava stavby a zkušební provoz záměru budou ve všech svých fázích podléhat povinnosti
kontroly příslušných úřadů, případně specialistů z týmu zpracovatele tohoto oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti vycházejí ze vstupních podkladů, které byly
k dispozici zpracovateli oznámení a z nejistot modelových prognostických programů.
Podklady pro popis technického a provozního řešení záměru byly čerpány od zadavatele
oznámení. V době zpracování oznámení nebyla zpracována dokumentace pro územní řízení
ani plán využití ložiska.
V předmětné lokalitě nebyl proveden imisní monitoring. Pro zjištění stávajícího stavu
imisního pozadí zpracovatel oznámení vycházel z informací ČHMÚ a ze vstupních
parametrů od zadavatele oznámení. Nejistoty výpočtů v rozptylové studii pochází především
z výpočtových programů SYMOS´97 (verze 2006).
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích a
manipulačních plochách a uvolňování jemných prachových částic při manipulaci se sypkými
surovinami. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení imisního příspěvku PM10 v zájmové
lokalitě, proto byla v oznámení doporučena některá technická a organizační opatření.
Hluková zátěž byla vypočtena uznávanými prognostickými postupy (výpočtový program
„Hluk+, verze 7.12 profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním
prostředí“).
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Nejistoty výsledků v hlukové studii jsou dány nejistotami odvozených vztahů a závislostí a
skutečnému rozvoji dopravy v území.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z nejistot výsledků hlukové a rozptylové
studie a z dalších dat a postupů, na kterých bylo založeno vypracování studií zdravotních
rizik.
Byl hodnocen očekávaný běžný provoz záměru, nebyly uvažovány nestandardní situace a
havarijní stavy.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území,
atd.).
Přesná bilance zásob těžené suroviny a potřebných surovin a energetických zdrojů
během provozu záměru, jakož i druhů a množství odpadu bude upřesněno v dalším
stupni projektové přípravy.
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu
prostředí a zdraví obyvatelstva.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity,
které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně
zhodnocen.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENI ZÁMĚRU
Záměr je oznamovatelem předkládán pouze v jedné variantě (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný záměr s nulovou variantou, která představuje stav bez realizace
záměru.
Po provedeném komplexním posouzení možných vlivů na životní prostředí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (záměr) byla shledána jako vhodná k realizaci, přičemž byla
pro jeho realizaci navržena některá opatření týkající se zejména projektové přípravy záměru,
legislativních povinností provozovatele a organizačního postupu přípravy těžby a provozu a
dále v ověření vypočtených hodnot výsledného imisního pozadí v hlukové studii. Během
realizace záměru a jeho provozu musí být respektována platná legislativa ČR.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
 Literární podklady
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické členění ČR. ENIGMA, MŽP ČR, Praha, 1996.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, nakladatelství ČSAV - Academia,
Brno 2006.
Drobníčková, H.: Geologická a ekologická specifika těžby fluviálních štěrkopísků. Časopis
EIA, SEA, IPPC č.3, Praha, 2008.
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EMPLA AG: Hluková studie. Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro
závod BEST, a.s. Pískovna Polerady. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 2011.
EMPLA AG Rozptylová studie. Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku,
pro závod BEST, a.s. Pískovna Polerady. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové, 2011.
Pelikánová, D: Hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. Využití dalších pozemků pro
pokračování těžby štěrkopísku, pro závod BEST, a.s. Pískovna Polerady, Hradec Králové,
2011.
Macháček, M.: Několik poznámek k otázkám posuzování vlivů těžby nerostných surovin na
životní prostředí, Časopis EIA, SEA, IPPC č.2, Praha, 2010.
Vorel I. a Kupka, J.: Metoda posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz, Časopis EIA, SEA, IPPC č.2, Praha, 2009.
Vorel I.: Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a
charakterové diferenciace území). ČVUT, Praha 2006.
Zpracovatel oznámení se dále opíral o platné legislativní předpisy.
 Modelové prognostické výpočty
Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdrojů, verze 2006
Výpočtový program pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku Hluk +, verze 7.16 Profi
 Mapové podklady
Culek M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český úřad
zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno 1993.
Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, měřítko 1 : 500 000, AOPK Brno
2006, II. vydání.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav ČSAV,
Brno 1970.
 Webové stránky
www.calla.cz
www.chmi.cz
www.env.cz
http://geoportal.cenia.cz
www.heis.vuv.cz
/www.mumost.cz
www.mvcr.cz
www.natura2000.cz
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www.polerady.cz/
www.rsd.cz


Ústní informace

Informace a podklady od pracovníků:
-

Zaměstnanců společnosti BEST, a.s.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a jeho
přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě obhlídky
lokality.
Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byl vyhodnocen dle
platných legislativních předpisů. Při vypracování hlukové studie byl použit výpočtový
software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk +, verze 7.12 Profi. Výpočet imisních
koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. K vlastnímu výpočtu byla použita verze výpočetního
programu 2006.
Vybrané doplňující údaje, studie, mapové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru
oznámení.
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G.
VŠEOBECNÉ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

V tomto oznámení zpracovaného dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ve kterém je
posuzován záměr „Využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro závod
BEST, a.s. Pískovna Polerady“ byly komplexně vyhodnoceny očekávané vlivy záměru na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Charakteristika a popis záměru
Záměrem oznamovatele je využití dalších pozemků a pokračovat ve stávající těžební
činnosti štěrkopísku při zachování osvědčeného technologického postupu.
V rámci nové plochy k těžbě tedy nedojde k žádné změně technické, technologické ani
v systému dopravy. Principielně se jedná pouze o posun činnosti jihozápadním směrem.
Těžba na řešených pozemcích bude prováděna po ukončení těžby ve stávajícím prostoru
těžebny.
Umístění záměru, dotčené pozemky
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec: Polerady
Katastrální území: Polerady
Těžba štěrkopísku se nachází u obce Polerady ve vzdálenosti cca 1 km jihovýchodním
směrem od obce a cca 1 km severozápadním směrem od obce Volevčice, pod silnicí
č. II/255 Polerady - Volevčice.
Rozloha území: 25,5343 ha
Pozemky: p.p.č. 255/8 a 255/15.
Kapacita záměru
Maximální roční kapacita těžební činnosti bude 90 000 t/rok.
Časový harmonogram těžby
Zahájení další těžební činnosti je závislé na časovém průběhu správního řízení, na
prováděných průzkumech dotčeného území.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (tj. přípravných prací v rámci ložiska)
je v roce 2013.
Ukončení záměru bude po vytěžení štěrkopísku a po provedených rekultivacích a
konečných pracích. Odhaduje se přibližně v roce 2033.
Ovzduší
Předmětem rozptylové studie bylo posouzení předkládaného záměru, rozšíření těžebního
prostoru v Pískovně Polerady, na kvalitu ovzduší. V pískovně Polerady se provádí skrývkové
práce, těžební práce, zpracování suroviny a její expedice a rekultivační práce. Investor
plánuje navýšení ročního limitu těžby surovin z 80 000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
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Technologie těžby zůstane zachována.
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, hodnoty naměřené na okolních
imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadí.
V současné době i po navýšení ročního limitu těžby surovin nebude docházet k překračování
ročních imisních limitů PM10 s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 13x, imisní limit připouští
překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude však
minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným záměrem, tj. rozšíření těžebního prostoru V Pískovně Polerady s tím, že
realizace a provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií
a budou respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie.
Hluk
Pro zjištění vlivu záměru na hlukovou situaci u nejbližších obytných zástaveb byla
vypracována hluková studie.
Předmětem hlukové studie (příloha oznámení č. 5) bylo posouzení nárůstu hlukové zátěže
způsobené zprovozněním předmětného záměru vzhledem k nejblíže umístěnému
chráněnému prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity, které
jsou vymezeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací“.
Pro výpočet hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpočtového programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku
ve venkovním prostředí “. Jako výpočtový rok byl určen rok 2015.
V hlukové studii byly uvažovány následující definice a stavy:
a)
c)
d)

nulová varianta - stav v roce 2015 bez realizace záměru ale včetně kumulace s jinými
záměry (Paroplynový zdroj 880 MWe v Elektrárně Počerady)
pouze záměr
aktivní varianta - stav v roce 2015 s realizací záměru

Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant budou v denní době spolehlivě
splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb
vyvolaný stacionárními zdroji hluku i dopravním hlukem, které jsou vymezené v nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru.
Vliv na veřejné zdraví
Podkladem pro hodnocení možné expozice v dané lokalitě byla rozptylová studie, resp.
výstupy imisního disperzního modelu SYMOS. V této studii byl vyhodnocen vliv stávajícího a
předpokládaného provozu těžby štěrkopísku (včetně navazující expediční dopravy) na
celkovou imisní situaci v okolí samotné těžby a u předpokládaných dopravních tras.
Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpočty hlukové studie. Studie hodnotí hluk
z provozu záměru (těžba, úpravy suroviny a související činnosti) a hlukovou zátěž z vyvolané
dopravy na používaných veřejných komunikacích (expedice vytěžené suroviny).
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Pro modelový výpočet rozptylové studie a hodnocení zdravotních rizik byly vybrány
následující modelové látky a to na základě předpokládaného emitovaného množství a účinků
těchto látek na zdraví: oxid dusičitý, prašný aerosol frakce PM10 a benzen.
Samotné příspěvky PM10 ze záměru nepřekračují doporučené hodnoty AQG dle WHO pro
roční (20 µg/m3) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 µg/m3). Nepředstavují tak významnější
zvýšení stávající imisní zátěže prašným aerosolem v zájmové lokalitě a v souvislosti s tím
ani změnu současné míry účinků na zdraví obyvatel (demonstrovanou teoretickým výpočtem
výskytu vybraných ukazatelů nemocnosti).
Zjištěné imisní příspěvky oxidu dusičitého jsou vzhledem k předpokládané celkové imisní
situaci relativně nízké a nepředstavují tak významnější zvýšení zdravotních rizik
u exponovaných osob. Imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle
WHO pro roční koncentraci (40 µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3)
- i při započítání předpokládaného imisního pozadí.
Z výpočtu vyplývá, že zjištěná míra pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný
výskyt v populaci (ILCR) pouze pro samotný nejvyšší příspěvek benzenu z provozu pískovny
bude o 3 řády nižší než je doporučená úroveň přijatelného rizika (10-6).
Dle výpočtu se v Poleradech u bodů č. 2 a 3 s nejvyšší celkovou hladinou akustického tlaku
(LAeq = 52,9 a 57,8 dB) nepředpokládá nárůst oproti nulové variantě, tj. realizace
posuzovaného záměru nebude mít žádný vliv na hlukové zatížení u těchto bodů. V obci
Volevčice (u bodů č. 1) je možné po realizaci záměru očekávat zvýšení celkových
ekvivalentních hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zátěže lze obecně
za vnímatelnou označit změnu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedná se tedy o nízký, subjektivně
nezaznamenatelný nárůst. Celková úroveň hlukové zátěže u tohoto bodu (LAeq = 47,0) by
u většiny exponovaného osob neměla být zdrojem nepříznivých účinků na jejich zdraví a
pohodu.
Krajina
Krajina v širším zájmovém území nemá vyšší estetickou hodnotu. V bezprostředním okolí
dominují kulturní pole. Pro krajinu je typická těžba. V blízkosti řešené těžby jižním směrem
se nachází elektrárny Počerady, kde dominantu krajiny tvoří její komíny a chladící věže,
které výrazně převyšují celé okolí. Dalšími pohledově významnými prvky technického
charakteru jsou nadzemní vedení elektrické energie vycházející z elektrárny do okolí, pět
cementových sil vysokých cca 20 m a čtyři výrobní haly dosahující maximální výšky
cca 11 m ve výrobním areálu BEST, a.s.
V bezprostřední blízkosti lomu a plánovanou těžbou dotčeném území se nenachází žádné
významné krajinné prvky vyjma navazujících lesních porostů.
Z hlediska vlivu na krajinu lze záměr po jeho ukončení a rekultivaci považovat za pozitivní.
Vznik nové vodní plochy, s částečně osázenými břehy dřevinami, v jinak relativně
monotónní zemědělské krajině je příznivý. Pro širší okolí zájmového území je výskyt
pískoven a štěrkopískoven v různém stádiu těžby poměrně typický. Těžba hnědého uhlí
má v území historickou tradici.
Vytěžené ložisko bude zaplaveno nastoupenou hladinou podzemní vody, ale i vodami
povrchovými (zejména srážkovými) za vzniku těžebního jezera. Dojde k trvalé přeměně
zemědělsky využívané půdy na vodní plochu s obvodovou zelení na březích. Přínosem
záměru je bezesporu vytvoření nového přírodě blízkého prvku, zvýšené biodiverzity a
retenční schopnost vodní plochy.
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Celkově lze konstatovat, že změna reliéfu krajiny způsobená vytěžením štěrkopísku se
v krajině výrazněji neuplatní. Prostor těžebny nevytvoří v krajině dominantu, nebude ležet
v pohledově významné poloze ani svým rozsahem a umístěním neznemožní výhledy do
krajiny. Samotné terénní deprese vzniklé těžbou nebudou v ploché krajině patrné. Pouze
krátkodobě se zde projeví terénní elevace dočasných deponií skrývek a těžené suroviny.
Po rekultivaci území se v krajině uplatní doprovodná zeleň nově vytvořených vodních
nádrží.
Vlastní plocha stávající (i nově vznikající) pískovny je sice pohledově exponovaná, ale
dotčený krajinný prostor nepředstavuje významné přírodní, kulturní nebo historické
hodnoty.
Krajina v širším zájmovém území nemá vyšší estetickou hodnotu.
Ovlivnění bude mít charakter trvalé změny krajinného rázu lokálního působení. Dle
zpracovatele oznámení se jedná o vytvoření nového zajímavého krajinného prvku
nenarušujícího přírodní hodnotu území ani krajinný ráz.
Pozitivní vliv následné rekultivace je však podmíněn vhodně zvoleným způsobem
obnovy (= rekultivace).
Vliv na chráněná území
Plánovaný záměr svým charakterem neovlivní žádná zvláště chráněná území vymezená
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Záměrem nedojde k narušení registrovaného významného krajinného prvku.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000
Realizací záměru nedojde k ovlivnění evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí.
Vliv na prvky ÚSES (územní systém ekologické stability)
Vlivem plánovaného záměru nebudou ovlivněny prvky ÚSES.
Vliv na horninové prostředí
Při realizaci záměru dojde k zásahu do geologických vrstev a vytěžení zásob
v nevýhradním ložisku štěrkopísku. Tento vliv lze označit za trvalý - nevratný.
Předpokládá se, že těžbou bude dotčena plocha cca 25,5 ha o hloubce cca 5 m – dle
morfologie terénu.
Vlivy na faunu, flóru, dřeviny
Záměr je navrhován na polních celcích, jde rovněž o doposud nezastavěné území v přímé
návaznosti na stávající těžebnu štěrkopísku. Zájmové území záměru je tvořeno intenzivně
zemědělsky obhospodařovanými poli. Budou tak pouze dotčeny agrofytocenózy, které
nepředstavují pro okolní biotu významné stanoviště. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních
porostů dřevin.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se
plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a plochy s výskyty
takových druhů lze předpokládat, že jsou soustředěny do některých skladebných prvků
ÚSES.
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Záměr znamená postupné skrývky na obdělávaných agrocenózách a postupnou rekultivaci
okolí. Na ploše vznikne postupně jezero s břehovým porostem, takže biodiverzita území
i z hlediska rostlinných druhů se zvýší. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno
pokládat za pozitivní.
Na lokalitě lze předpokládat výskyt převážně běžných druhů ptáků a savců. Výskyt zákonem
chráněné druhy zpracovatel oznámení z důvodu charakteru území neočekává. Výskyt
obojživelníků nebo plazů lze vyloučit charakterem dotčené plochy. Záměrem nebudou přímo
ovlivněni ani žádní obratlovci, protože se dá velmi dobře předpokládat, že zde nemají
vhodné podmínky pro reprodukci.
Při obhlídce záměru v měsíci lednu byli zaznamenány četné stopy zvěře (zajíce polního a
srnčí zvěře). Pobytové značky bylo možné najít i přes silnici ve stávajícím vytěženém
prostoru. Oba druhy jsou dosti přizpůsobivé a méně citlivé k rušení lidskými aktivitami. Je
proto pravděpodobné, že zahájení těžby nezpůsobí jejich vymizení z okolí těžebny. Po
ukončení těžby pak tyto druhy naleznou vhodná stanoviště na zarůstajících okrajích
zatopené jámy.
Pískovny v homogenní krajině zemědělských monokultur (jako je řešený záměr), mohou po
ukončení práce představovat pozitivní prvek, zvyšují biologickou diverzitu území.
Voda
Navržený způsob těžby nevyžaduje technologickou vodu. Pitná voda pro potřeby
pracovníků bude přivážena v barelech. Užitková voda bude v potřebném množství
přečerpávána z lomu a využita pro mytí zaměstnanců.
Spotřeba pitné vody a produkce odpadních vod bude malá.
Splaškové odpadní vody jsou sváděny do pevné, nepropustné jímky a pravidelně
vyváženy externí odbornou firmou.
Srážkové vody - předpokládá se, že těžebna bude odvodněna přirozeným spádem
terénu, na území vymezeném k těžbě suroviny bude využíván stávající akumulační
prostor pro jímání těchto vod.
Realizace posuzovaného záměru by se neměla projevit negativně na hydrogeologické
situaci. Nemělo by dojít ani k ovlivnění hladin podzemních vod nejbližších okolních zdrojů.
Záměr bude řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
Pro případ havárie a následného úniku látek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizován
Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (tzv. havarijní plán).
Půda
Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze ZPF o rozloze 25,5 ha. Dotčené zemědělsky
využívané pozemky spadají do I. třídy ochrany zemědělské půdy, tzn. půdy s velmi
vysokou produkční schopností.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.
Odpady
Záměrem se nepředpokládá významná produkce odpadů, což dokládá zkušenost
provozovatele stávající těžby provozované stejnou technologií.
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Závěr oznámení
Po provedeném komplexním posouzení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které obsahuje toto oznámení, je zřejmé, že
budou-li dodrženy podmínky (doporučení) uvedené v tomto oznámení, záměr nebude
významným způsobem negativně ovlivňovat žádnou ze složek životního prostředí a tudíž ho
lze doporučit.
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H. PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu (město Most) k záměru je součástí přílohy oznámení
č. 1.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je
přílohou oznámení č. 2.
Příloha č. 1:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace

Příloha č. 2:

Stanovisko orgánu ochrany přírody
č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Příloha č. 3:

Vyjádření Ministerstva životního prostředí ohledně zařazení záměru
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

Příloha č. 4:

Rozptylová studie

Příloha č. 5:

Hluková studie

Příloha č. 6:

Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
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ZAVER OZNÁMENÍ
Oznámení na záměr „využití dalších pozemků pro pokračování těžby štěrkopísku, pro
závod BEST, a.s. Pískovna Polerady" bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
V oznámení byly komplexně posouzeny všechny očekávané vlivy na složky životního
prostředí a na zdraví obyvatel během přípravy a provozu záměru a srovnány se
stávajícím stavem a s limity danými platnou legislativou.
Předkládané oznámení prokázalo, že provoz záměru nebude významně nepříznivě
ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo.
S realizací záměru dle navrženého technického řešení lze souhlasit, a to za podmínek
vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k vynětí dotčených
pozemků ze ZPF a respektování všech navržených doporučení a opatření uvedených
v kapitole D. IV. tohoto oznámení..
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