Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
JID:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

11. 12. 2013
3975/ZPZ/2013/ULK870 - závěr
168156/2013/KUUK
Ing. Tóth Sikorová Petra / 169
sikorova.p@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Název: „Těžba a rekultivace v lokalitě Úhošťany“
Charakter záměru:
Záměrem oznamovatele je dotěžení zásob v dobývacím prostoru Úhošťany a těžba
stanovených bloků zásob v nevýhradním ložisku Úhošťany – západ. Součástí záměru je také
sanace a rekultivace vytěžené části výhradního ložiska Úhošťany – Blzeňský vrch (částečný
závoz vytěženého dobývacího prostoru technickým materiály a inertními odpady
s vytvarováním terénu pro bikepark v severozápadní části dobývacího prostoru). Nevýhradní
ložisko Úhošťany – západ nebude odpadem zaváženo a bude po ukončené těžbě
ponecháno sukcesi. Důvodem pro realizaci záměru v zájmové lokalitě je existence
prozkoumaného ložiska čediče s nově zjištěnými a vyčíslenými zásobami těžené suroviny,
v návaznosti na stávající dobývací prostor s existující úpravnickou linkou, portfoliem
odběratelů a dostupností zkušených zaměstnanců.
Kapacita (rozsah) záměru:
Plocha těžby mimo dobývací prostor představuje 15 206 m2, plocha k dotěžení uvnitř
stávajícího dobývacího prostoru činí 97 209 m2. Ve stávajícím dobývacím prostoru bylo
vypočteno cca 1 398 000 m3 geologických zásob stavebního kamene, v nevýhradní části
ložiska Úhošťany cca 201 000 m3 geologických zásob stavebního kamene. Průměrný roční
objem těžby 225 000 t/rok zůstane beze změny proti současnému stavu. Objem využívaných
odpadů a materiálů mimo režim zákona o odpadech činí celkem 400 000 – 500 000 t.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k.ú.:
p.p.č.:

Ústecký
Kadaň
Úhošťany
kromě stávajícího dobývacího prostoru budou těžbou dotčeny pozemky p. č. 538/1,
538/4, 552/18, 552/6, 542, 543
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Zahájení záměru:
předpokládaný termín zahájení těžby – 2014
předpokládaný termín ukončení těžby a rekultivace – 2037
Oznamovatel: C4SC78 s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ:

24156833

Závěr:
Záměr „Těžba a rekultivace v lokalitě Úhošťany“, jehož oznámení bylo zpracováno v rozsahu
přílohy č. 4 zákona, naplňuje dikci bodu 2.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Těžba
nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tuk/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 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
„Těžba a rekultivace v lokalitě Úhošťany“
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.

Povolení výjimek ze zákazu u zvláště chráněných druhů dotčených záměrem bude
pravomocně projednáno před zahájením řízení o povolení hornické činnosti, územního
řízení o změně využití území a řízení o povolení činnosti prováděné hornickým
způsobem podle plánu využívání ložiska. Přílohou žádosti bude podrobný projekt
sanace a rekultivace celého těžbou dotčeného území a návrh opatření ke zmírnění
dopadů záměru na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, včetně výsledků
doplňujícího biologického průzkumu zaměřeného na ověření výskytu třemdavy bílé
(Dictamnus albus), popřípadě dalších ohrožených zvláště chráněných druhů.

2.

Před zahájením řízení o povolení hornické činnosti, územního řízení o změně využití
území a řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle plánu
využívání ložiska předložit Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje plnohodnotné
hlukové posouzení aktuálního stavu (bude ověřeno měřením), posouzení imisí
z dopravy a řešení druhotné prašnosti na komunikacích.

3.

Na základě předchozího projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny zajistit v rámci
kompenzace ekologické újmy způsobené těžebním záborem biotopů zvláště chráněných
druhů v přiměřeném rozsahu péči o vybrané přírodní biotopy v bezprostředním okolí
záměru.

4.

Před zahájením územního řízení o změně využití území je nutné prokázat, že záměr
naplňuje veřejný zájem, popř. zda tento záměr převažuje nad veřejným zájmem
definovaným § 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
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5.

V rámci navazujících řízení je nutné zajistit, aby nedošlo ke zhoršení zátěže životního
prostředí v dotčeném území.

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 úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska ochrany přírody a krajiny byl vznesen požadavek, který byl respektován a
zohledněn v závěru zjišťovacího řízení (požadavek č. 1.).
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. V rámci navazujících řízení je nutné zajistit, aby nedošlo ke zhoršení zátěže
životního prostředí v dotčeném území.
Vypořádání připomínek:
Požadavek byl respektován a zohledněn v závěru zjišťovacího řízení (požadavek č. 5.).
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Z hlediska hygienického nelze oznámení doporučit ke kladnému projednání a je nezbytné
další dopracování dokumentace vlivu záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí zejména o plnohodnotné hlukové posouzení aktuálního stavu (bude ověřeno
měřením), posouzení imisí z dopravy a řešení druhotné prašnosti na komunikacích.
Vypořádání připomínek:
Požadavek byl zahrnut do závěru zjišťovacího řízení (požadavek č. 2.).
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Z hlediska ochrany vod – nemá připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší – upozorňuje, že se jedná o zdroj znečišťování ovzduší
vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kódem 5.11
Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování
kameniva – přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den. Při provozu
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tohoto zdroje musí být dodrženy technické podmínky stanovené v příloze č. 8, bodu 4.5.1.
vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.
Z hlediska ochrany přírody – Orgán ochrany přírody na základě znalosti situace zjistil, že
přírodovědný průzkum nepodchytil populaci třemdavy bílé (Dictamnus albus) nacházející se
na p. p. č. 563/2 v k.ú. Úhošťany na GPS: začátek N 50°21.342’ E013°16.705’, a z tohoto
důvodu žádá o nové prozkoumání lokality. Městský úřad Kadaň, orgán ochrany přírody a
krajiny, v roce 2010 provedl s tehdejším majitelem pozemku a těžební firmou místní šetření,
kde byla třemdava bílá v počtu několika stovek jedinců nalezena na lokalitě a byl dohodnut
výřez dřevin na výše uvedeném pozemku s tím, že v dalších letech dojde k podpoření této
populace. Těžební firma managementový zásah provedla na podzim a v následujícím roce
byl výskyt populace třemdavy bílé na výše uvedené ploše potvrzen. Přírodovědný průzkum
bude dále řešit managementové zásahy v místě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin dle
ust. § 49 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „zákon“ na podporu zvláště chráněných druhů. Managementové zásahy
budou rozepsané na každý rok a pozemky s výskytem zvláště chráněných druhů zvlášť.
Orgán ochrany přírody a krajiny doporučuje, aby management na podporu zvláště
chráněných druhů byl stanoven na dobu těžby a následné rekultivace. Orgán ochrany přírody
a krajiny nesouhlasí s navezením nepůvodního materiálu do dobývacího prostoru za účelem
vybudování bikeparku. Bikepark bude možné vybudovat za použití tufitů či jiného materiálu
nacházejícího se v lomu. Plánovaná těžba a rekultivace má být provedena na místě výskytu
zvláště chráněných druhů a z tohoto důvodu bude nutné předložit udělenou výjimku dle ust.
§ 56 zákona a nebo požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o udělení výjimky.
Z hlediska ochrany lesa – záměr je lokalizován na plochu cca 1 ha pozemků určených
k plnění funkcí lesa. ČIŽP z hlediska ochrany lesa požaduje, aby byl záměr posouzen podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Lokalizace
ložiska nerostných surovin jež mají být těženy zřejmě neumožňuje záměr umístit mimo
dotčení pozemků určených plnění funkcí lesa, nicméně primárně je třeba se vypořádat
s otázkou: Zda předložený záměr naplňuje veřejný zájem, popř. zda tento záměr převažuje
nad veřejným zájmem definovaným § 1 lesního zákona. Dle názoru ČIŽP zpracovatel
oznámení záměru plně nerespektoval povinností dbát zachování lesa v souvislosti
s povinností provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, způsob
následné rekultivace a uspořádání území po dokončení záměru, když v kapitole „D.I.5 Vlivy
na půdu“ předpokládá, že odnětí bude trvalé a že po vytěžení bude nevýhradní část ložiska
ponechána přirozené sukcesi. Za předpokladu vypořádání se s elementární otázkou
definovanou ve vyjádření považujeme v případě realizace záměru za snahu zachování lesa
řešit otázku dočasného odnětí po dobu realizace těžby nerostných surovin včetně rekultivace
území po dokončení těžby.
Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že na
základě výše uvedeného z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa požaduje
posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění. Dle názoru ČIŽP nelze předložené oznámení záměru zpracované v rozsahu
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. považovat za dokumentaci. Dokumentaci je třeba
dopracovat ve smyslu výše uvedených připomínek týkajících se ochrany přírody a krajiny a
ochrany lesa (např. zpracování přírodovědného průzkumu, zaměřit se na ochranu lesa...).
Vypořádání připomínek:
Požadavky ČIŽP byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení (požadavek č. 1., 3., 4.), jedná
se o požadavky, které je možno vyřešit před zahájením řízení o povolení hornické činnosti,
územního řízení o změně využití území a řízení o povolení činnosti prováděné hornickým
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způsobem podle plánu využívání ložiska. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí by
nepřineslo zásadní nové poznatky, protože se jedná o pokračování těžby stavebního
kamene ve stávajícím rozsahu a ve stávající těžební lokalitě. Podmínky rekultivace a
případné náhradní péče o přírodní biotopy v blízkém okolí budou zapracovány
do navazujícího souhlasu k provozování zařízení k využití odpadů na povrchu terénu nebo
do povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů, jejichž vydání je v působnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
K záměru nemá připomínek z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství, a to
z následujících důvodů:
• Záměr se týká dotěžení zásob v již stanoveném dobývacím prostoru Úhošťany,
ve kterém je v současnosti povolena hornická činnost a kde těžba výhradního nerostu
probíhá.
• Záměr se týká následné těžby zásob nevyhraného nerostu za hranicí dobývacího
prostoru Úhošťany, které bezprostředně navazují na zásoby vyhrazeného nerostu
v uvedeném dobývacím prostoru a jedná se tak o těžbu nevýhradní části ložiska
totožného nerostu (čedič), plynule navazující na těžbu výhradního ložiska, stejnou,
zdejšímu úřadu známou technologií. Zde pro upřesnění uvádíme, že těžba
v nevýhradní části ložiska může být započata až po vydání rozhodnutí příslušného
úřadu o změně využití území a následně vydání rozhodnutí o povolení činnosti
prováděné hornickým způsobem podle plánu využívání ložiska.

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. Burian Tomáš
v zastoupení vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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