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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 

 
Datum: 10. 10. 2013 
Jednací číslo: 3148/ZPZ/2013/ULK860 
JID: 139466/2013/KUUK 
Vyřizuje/linka: Ing. Tóth Sikorová Petra / 169 
E-mail:  sikorova.p@kr-ustecky.cz 
 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí),                

ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon).  

Název: „Rekultivace území bývalého DP v obci Obrnic e“ 

Charakter zám ěru:  

Záměrem je rekultivace těžbou narušeného území o rozloze 6,82 ha. Cílem rekultivace je 
vytěžený prostor vrátit na původní úroveň konfigurace terénu a obnovit funkčnost krajiny 
s výhledem na budoucí zřízení klidové zóny či rekreační plochy. V současné době je území 
využíváno k nelegálnímu ukládání materiálu. Vlivem těžby došlo k vytvoření zářezu do 
původního reliéfu terénu. Tento deficit původního materiálu je nutno nahradit návozem 
geomechanicky vhodným zásypovým materiálem a dále překryvné vrstvy zeminy, na které 
bude provedena biologická část rekultivace. K zavážce bude použit aditivovaný granulát do 
výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy (typ/varianta: UE-KY-GD), jehož 
geomechanické vlastnosti zabrání poklesům povrchu výsypky při konsolidaci sypaného 
tělesa a zabrání případným sesuvným pohybům na svazích tělesa. V rámci rekultivačních 
prací budou provedeny terénní úpravy a následně biologická rekultivace se zatravněním 
(5,82 ha) a výsadbou dřevin (1 ha) 

 

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

Do území bude navezeno 650 tis. m3 aditivovaného granulátu, 25 tis. m3 krycí zeminy.   

 

Umíst ění záměru:  

kraj: Ústecký 
obec: Obrnice 
k.ú.: České Zlatníky 
p.p.č.: 198/1, 198/8, 198/9, 198/11 

 

Zahájení zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení výstavby – 2013 
předpokládaný termín ukončení výstavby – 2015 až 2016 
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Oznamovatel:   Obec Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice 

IČ: 00266116 

 

Závěr:  

Záměr „Rekultivace území bývalého DP v obci Obrnice“ naplňuje § 4 odst. 1 písm. d) zákona 
jako podlimitní záměr k bodu 1.3 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Vodohospodářské úpravy a 
jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, 
terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha“. Dle § 7 zákona 
bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít 
významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Rekultivace území dobývacího prostoru v obci Obrni ce“ 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude  posuzován podle citovaného 
zákona. 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které 
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4 a 5 zákona). 

Požadavky závěru zjišťovacího řízení: 

1. Záměr bude omezen výhradně na vlastní těžebnu, ohraničenou obvodovým 
odvodňovacím příkopem respektive závěrnou stěnou lomu. Nebude  zasahováno                  
do území s přirozenou xerotermní vegetací při východní hranici zájmového území 
(plocha B ve smyslu přílohy H.4 oznámení). V poslední fázi rekultivace provést taková 
opatření, která vytvoří podmínky pro vznik mělkých depresí – periodických sezónních 
mokřadů v ploše navážky a provést opevnění vybraných částí svahů terasových stupňů 
s jižní a západní expozicí kamenivem. Tyto prvky budou vyčleněny z biologické 
rekultivace a ponechány spontánnímu vývoji přírodních biotopů; jejich rozsah a 
konfigurace budou navrženy s ohledem na dosažení přiměřené stanovištní diverzity 
řešeného území a konzultovány s biologem.  

2. Dřeviny budou v pracovním prostoru odstraňovány pouze v období říjen – březen pouze 
v rozsahu odpovídajícím záboru území v nadcházející vegetační sezóně a nesmí být 
jinak poškozovány. 

3. Investor smluvně zajistí odborný dohled nad dodržováním zákonných požadavků                  
na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů při realizaci záměru prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby. V rámci odborného dohledu bude monitorován případný 
výskyt zvláště chráněných druhů v pracovním prostoru a v bezprostředně ovlivněném 
okolí a v případě zjištění jejich dlouhodobého výskytu bude před dalším zásahem 
projednáno povolení výjimek ze zákazů u těchto druhů, budou prováděny záchranné 
odchyty a transfery ohrožených exemplářů, za účelem minimalizace dopadů na zvláště 
chráněné druhy bude v případě potřeby operativně upravován harmonogram prací nebo 
řešení rekultivace. O průběhu odborného dohledu a přijatých opatřeních budou vedeny 
písemné záznamy, které budou na vyžádání předloženy orgánu ochrany přírody. 

4. Terénní úpravy mohou být zahájeny pouze na odvodněném území. Po dobu jejich 
provádění bude zamezeno přítoku povrchových vod z okolních pozemků do pracovního 
prostoru při přívalových srážkách.  
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5. Biologická rekultivace území bude po dokončení terénních úprav provedena podle 
projektové dokumentace projednané v územním řízení a její detailní řešení bude 
konzultováno s biologem. Bude zajištěna nejméně pětiletá pěstební péče o vysazené 
dřeviny a nejméně pětiletá údržba založených travních porostů.  

6. Investor zajistí po dobu provádění záměru a po dobu pěti let od jeho dokončení 
geotechnický monitoring navážky podle plánu zpracovaného držitelem osvědčení                    
o odborné způsobilosti v oboru inženýrské geologie. V případě geotechnické nestability 
území zajistí investor nápravu na své náklady a bez zbytečných odkladů. 

7. Při provádění všech prací bude zamezeno emisím prachu, rekultivační materiály budou 
přepravovány v automobilech s uzavřeným ložným prostorem a ukládány ve zvlhčeném 
stavu, při nepříznivých povětrnostních podmínkách budou vnitřní komunikace a 
nezpevněné povrchy skrápěny, používané veřejné komunikace budou trvale udržovány 
v čistotě a harmonogram rekultivace bude upraven tak, aby rozsah rozpracovaných 
ploch byl trvale omezen na nejnutnější míru.  

8. Případné využívání odpadů na povrchu terénu je podmíněno souhlasem k provozování 
příslušného zařízení vydaným podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, nepůjde-li                    
o sedimenty, zeminy a jiné přírodní materiály splňující kritéria § 2 odst. 1 písm. h, i,  j) 
zákona o odpadech. 

9. Při výsadbě dřevin použít dub zimní (místo dubu letního), který je na srovnatelných 
stanovištích původní. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv                     
na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené uzemní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti (v textu jsou 
uvedeny citace jednotlivých vyjádření): 

 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny byly vzneseny požadavky, které byly respektovány a 
zohledněny v závěru zjišťovacího řízení (požadavky č. 1. - 9.). 

Odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.  

 

Rada Ústeckého kraje  

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů 
státní správy. 

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídle m v Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice nemá k záměru připomínky a záměr není nutno posoudit dle 
zákona. 
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Česká inspekce životního prost ředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Z hlediska ochrany ovzduší – nemá připomínky. 

Z hlediska ochrany vod – požaduje, vzhledem k vysokým naměřeným hodnotám v ukazateli 
RAS – 1700 mg/l u použitého granulátu, po dokončení záměru provést zhodnocení dopadu 
záměru na kvalitu vod odtékajících do vod povrchových, a to s ohledem na uvedené zasolení 
vodného výluhu získaného z použitého granulátu. 

Z hlediska ochrany přírody – požaduje provedení kompletního biologického průzkumu 
zaměřeného na hmyz, obratlovce (plazi, ptáci) a cévnaté rostliny. ČIŽP požaduje, aby 
entomolog na základě zjištěných druhů jak na lokalitě, tak v okolí, vytvořil návrh travní směsi 
s živnými rostlinami, které by na lokalitě zajišťovaly výskyt druhů uvedených v Červeném 
seznamu ohrožených druhů. Dále ČIŽP požaduje, aby na základě navržené směsi a výskytu 
druhů byl upraven management seče travního porostu a bylo zcela vypuštěno mulčování. 
ČIŽP z důvodu pravděpodobnosti výskytu zajímavé entomofauny nesouhlasí s výsadbou 
borovice lesní a ptačího zobu z důvodu vysoké pravděpodobnosti rychlého rozšíření tohoto 
druhu na lokalitě s dominantním zastoupením, což by vytlačilo možnou entomofaunu                      
na lokalitě. 

Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že požaduje posouzení záměru 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
Dokumentace by měla být zpracována ve smyslu připomínek vznesených z hlediska ochrany 
přírody a ochrany vod, je třeba, aby její součástí byl požadovaný kompletní biologický 
průzkum zaměřený na hmyz, obratlovce (plazi, ptáci) a cévnaté rostliny. 

 
Vypořádání připomínek:  

Požadavek ČIŽP na dodatečné vyhodnocení dopadu záměru na jakost vod odtékajících 
v rámci povrchového odtoku z deponie nebyl zahrnut do závěru zjišťovacího řízení pro jeho 
neurčitost a technickou neproveditelnost. Soustředěný povrchový odtok ze zájmového 
území, který by umožňoval odtékající vody vzorkovat, je možné předpokládat pouze 
krátkodobě a nepravidelně při přívalových deštích a v období nadnormálních srážkových 
úhrnů. Ovlivnění jakosti těchto vod deponií bude přitom záviset na vysoce proměnlivých 
parametrech povrchového odtoku při konkrétní srážkové epizodě a lze proto předpokládat, 
že variabilita jejich znečištění může být významně vyšší, než by odpovídalo průsakovým 
vodám. Jakost povrchových vod odtékajících z deponie tak v podstatě nelze systematicky 
monitorovat, a už proto nemohou být hodnoty jejich znečištění reprezentativním ukazatelem 
celkové emise rozpuštěných solí z deponie. Jakékoliv jiné hodnocení vlivu deponie na jakost 
vod, které by se přitom neopíralo o systematický monitoring, by bylo sporné, nehledě na to, 
že i samotný účel jeho provádění ex post je nejasný.  

Požadavky ČIŽP na kompletní biologický průzkum výskytu hmyzu, obratlovců a cévnatých  
rostlin, jakož i na přípravu travní směsi se složením specificky odpovídajícím 
předpokládaným potravním nárokům hmyzu, detailní úpravu pravidel pro údržbu nově 
založeného travního porostu a zákaz výsadby borovice lesní a ptačího zobu obecného 
nebyly zahrnuty do podmínek závazného stanoviska pro jejich nedůvodnost. Z příloh 
oznámení totiž vyplývá, že v zájmovém území zcela převládá chudá ruderální vegetace 
deponií odpadu a zraňovaných půd, která nemá zvláštní význam pro biodiverzitu hmyzu ani 
obratlovců a naopak v kontextu nejbližšího okolí má v tomto ohledu zájmové území hodnotu 
výrazně podprůměrnou. Vyslovené požadavky na způsob rekultivace a údržby založených 
travních kultur je proto nutno považovat za nestandardní, významně vybočující z mezí 
obvyklé rekultivační praxe a málo odůvodněné. Takové požadavky by mohly být odůvodněny 
pouze potvrzeným výskytem ohrožených druhů živočichů se specifickými potravními a 
stanovištními nároky nebo alespoň odůvodněným předpokladem takového výskytu. 
Z předloženého oznámení ani jeho příloh však takový předpoklad nijak nevyplývá, ačkoliv na 
vrcholu vegetační sezóny bylo ověřováno zastoupení dvou indikačně významných skupin 
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hmyzu, a proto s ohledem na zásadu předvídatelnosti výkonu veřejné správy nebylo možné 
tyto požadavky ČIŽP do závěru zjišťovacího řízení zahrnout. 

 

POUČENÍ 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

Uvedené požadavky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 
odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

Ing. Braum Radek 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


