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Prohlášení:
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku č.j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 a § 21 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 11.11.2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 75248/ENV/11 ze
dne 17.10.2011.
Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části
dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako
konzultant nebo poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného
záměru.

Datum: 12.9.2013

Podpis:
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru
„Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I“ na životní
prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 25.7.2013 č. j. 2459/ZPZ/2012 a smlouvy
č. 13/SML1504.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření veřejnosti:
•

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.

2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/44/IPP/1215632.002/13/UIV

•

Vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
10.7.2013

•

Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 21.6.2013,
čj. KHSUL 22514/2013

•

Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje ze dne 21.6.2013,
čj. SBS/18724/2013/OBÚ-04/1

•

Vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí ze dne
8.7.2013, čj. MgMT ODŽP 067818/2013/V-08_EIA/Mě

•

Vyjádření Ústeckého kraje ze dne 10.7.2013 (22. Schůze Rady ÚK)

•

Vyjádření městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP ze dne 15.7.2013,
čj.:MD/3536/2013-VŽP/208/Di

•

Vyjádření obce Lahošť ze dne 11.7.2013, čj.:524/2013

Ústí

nad

Labem

ze

dne

11.7.2013,

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Oznámení záměru „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP)
DP 3 00 98, Duchcov I.“, zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Dokumentace záměru „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen
DP) DP 3 00 98, Duchcov I.“, zpracovaná dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření v lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I.
I.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název záměru:
Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3 00 98,
Duchcov I.

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaným záměrem je plánovaná povrchová těžba oxyhumolitu za stávající
hranice platného POPD, a to v množství cca 6 000 tun/rok. Na základě provedeného
vyhodnocení vrtného průzkumu se v jihovýchodní části nacházejí volné bilanční zásoby
v množství cca 150 450 t kryté nadložím 235 232 m3. Dle množství suroviny a roční produkce
je doba trvání záměru cca 20 let.

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Ústecký
Teplice
Duchcov
Duchcov

Obchodní firma oznamovatele:
Humatex, a.s.

I.5.

IČ oznamovatele: 254 584 42

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ul. Důlní čp. 199
418 01 Bílina
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing. Pavel Daněk
předseda představenstva
724 004 702
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Průběh posuzování:
1. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen
DP) DP 3 00 98, Duchcov I.“ bylo zpracováno Ing. Oldřichem Lepeškou, Humatex,
a.s. v září 2012.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 26. 10. 2012.
3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 4.12. 2012. V závěru
zjišťovacího řízení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství uvedl, že na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu a s přihlédnutím k povaze a rozsahu záměru a jeho
umístění dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v
dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3 00 98, Duchcov I “ má významný vliv na
životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.
V dokumentaci požaduje zohlednit a vypořádat následující připomínky a požadavky,
které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a v tomto závěru. Zejména jde o oblast
ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a zpracování podkladů pro budoucí
lesnickou rekultivaci dotčeného území.
4. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Mgr. Lubošem Motlem,
Environmentální a ekologické služby s.r.o. v červnu 2013.
5. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 17.6.2013
6. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 25.7.2013 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
7. Posudek předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí,
a zemědělství dne 12.9.2013.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr
„Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3 00 98, Duchcov
I.“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s přílohou č. 4, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadně
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná náplň je
naplněna.
Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho
základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována přehledně, je
dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona.
Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně, v bodu 4 chybí adresa
a uvedení telefonního spojení na oprávněné zástupce oznamovatele jedná se o formální
nedostatek bez vlivu na vyhodnocení posuzovaného záměru.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá pokračováním těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00
98, Duchcov.
Posuzovaným záměrem je plánovaná povrchová těžba oxyhumolitu za stávající
hranice platného POPD, a to v množství cca 6 000 tun/rok.
Jedná se o těžbu oxyhumolitu povrchovým způsobem, v současné době zde probíhá
odkliz skrývky i těžba oxyhumolitu lopatovými rýpadly. Odtěžená skrývka je navážena
nákladními automobily na provozní výsypku v prostoru lokality.
Vytěžený oxyhumolit je navážen na provozní depa a následně nakládán lopatovými
rýpadly na nákladní automobily, kterými je převážen po veřejných komunikacích na deponii
v areálu společnosti Humatex, a.s. v Bílině k dalšímu zpracování.
Záměr dalšího pokračování těžby bude prováděn zcela identickým - výše popsaným způsobem, tedy jako doposud. Samotné těžbě bude předcházet nutné odlesnění dotčené
plochy uvažované pro těžbu.
Ložisko je dobře přístupné ze silnice II. třídy Duchcov – Teplice, ze které odbočuje
částečně zpevněná provozní komunikace jihovýchodním směrem do prostoru těžby.
Komunikace je tvořena kamenivem frakce 63/125 s úpravou hutnění v šíři 4 m. Materiál je
tvořen kamenem z lomu Dolánky vzdálený od lomu Václav 7 km. Přístupová cesta má v
současné době délku cca 550 metrů.
Dále je v této části uveden a komentován předpokládaný termín zahájení realizace
záměru, je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do
příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. a výčet navazujících správních
rozhodnutí.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravovaného pokračování
těžby oxyhumolitu tak, jak je navrženo je vyhovující a odpovídá požadavkům legislativy.
Snahou autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých složek životního
prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně, a to formou, která je plně dostačující
pro objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení těžby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Předkládaný záměr výstavby bude vyžadovat zábor půdy v ochraně PUPFL. Realizací
záměru dojde tedy k záboru maximálně do 5 ha lesní půdy, která bude od Lesů ČR pronajata a
po skončení činnosti a následné rekultivaci, Lesům ČR skončením pronájmu vrácena.
Smluvní vztah mezi investorem a Lesy ČR je ošetřen uzavřenou smlouvou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že neexistuje varianta těžby v jiném místě (ložisko se nachází pod
lesním porostem), je možné akceptovat popsaný záborPUPFL. Není uvedeno, zda se jedná
o zábor trvalý nebo dočasný.
Voda:
Při provozu zařízení není voda potřeba. Určité množství vody bude potřeba v případě
suchého počasí, a to ve formě postřiků terénu v rámci prováděných protiprašných opatření.
Množství takto použité vody bude ale zcela zanedbatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Na základě provedeného vyhodnocení vrtného průzkumu se v jihovýchodní části
nacházejí volné bilanční zásoby v přibližném množství 150 450 t, kryté nadložím 235 232 m3.
Zásoba oxyhumolitu dle propočtu a výši roční těžby cca 6000 t vystačí na období
těžby do roku 2034.
Motorová nafta se bude používat jako palivo pro mechanizaci při samotné přípravě
plochy těžby – při procesu kácení, při samotné těžbě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin a energií jsou v souladu s obdobnými záměry, k této části není
ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Ve fázi přípravy území pro těžbu suroviny nedojde k zásadnímu zvýšení nároků na
stávající dopravní síť. Příprava území před samotnou těžbou nebude klást zvýšené nároky na
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dopravní infrastrukturu.
Kácení porostu bude prováděno v etapách, tak aby byl zásah do lesních porostů
proveden co v nejmenší míře.
Předpokládaná těžba skrývky je prováděna lopatovými rýpadly a nákladními
automobily převážena na výsypku uvnitř areálu.
Etapa provozu nepředstavuje významné nároky na dopravní síť. Ty budou
reprezentovány pouze v období těžby, tj. 4 x do roka.
Počet denních průjezdů v tomto období je cca 33 až 50 NA/den. Doba odvozu
natěženého materiálu závisí na množství NA, obecně se jedná o dobu v řádu několika dnů.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Zpracovatel dokumentace popsal
všechny relevantní aspekty související s daným záměrem. Vyčíslení dopravy odpovídá danému
záměru.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
rozptylová studie (Ing. Josef Talavašek).
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se bude jednat
především o plošné a liniové zdroje emisí.
Rozptylová studie řeší zejména imisní zátěž, kterou představují tuhé znečišťující látky
(TZL) vyjádřené jako frakce prachu PM10, neboť tuhé znečišťující látky jsou pro
posuzovaný záměr rozhodnou znečišťující látkou ve vztahu k platným imisním limitům.
Uvažovanými zdroji je plocha těžebny, včetně zahrnutí větrné eroze a sekundární prašnosti
způsobené pojezdy na ploše, doprava vytěžených materiálů na provozní skrývku a depo
a expedice na nákladní vozidla.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem.
Řešeno je jak období přípravy k těžbě, tak i následné těžby a není k ní ze strany zpracovatele
posudku připomínek.
Odpadní vody:
Provozní odpadní vody nebudou vznikat. Za ostatní odpadní vody lze považovat vody
z postřiků terénu v rámci prováděných protiprašných opatření. Tyto vody budou zasakovány
do terénu. Splaškové vody nebudou produkovány.
Vzhledem k charakteru záměru
povrchových vod v dané lokalitě.

dojde

k určité

změně

odtokových

poměrů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené informace o odpadních vodách, odtoku dešťových vod jsou dostatečné,
vyhovujícím způsobem popisují tuto problematiku a není k ní ze strany zpracovatele posudku
připomínek.
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Odpady:
Vzhledem k charakteru záměru se v procesu přípravy území nepředpokládá vznik
odpadů.
Při provozu zařízení bude vznikat pouze minimální množství odpadů. V průběhu
provozu bude s případně vzniklými odpady nakládáno ve smyslu výše uvedených právních
předpisů pro oblast odpadového hospodářství, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích vyhlášek MŽP.
Vzhledem k charakteru záměru se v procesu těžby suroviny nepředpokládá vznik
odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jako zpracovatel posudku pokládám za zavádějící uvádět období výstavby, jedná se
o přípravu území před vlastní těžbou (mýcení porostu, skrývka), tento nedostatek je pouze
formálního charakteru bez vlivu na vyhodnocenou problematiku. Zmíněna je i fáze provozu, je
uveden způsob nakládání s odpadem. Jinak ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ostatní:
Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk
V době výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích, manipulačních plochách, dalším zdrojem bude
hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. Stavební a
montážní práce budou prováděny zejména v pracovní dny a v denní době. Tento zdroj hluku
bude dočasný.
V době provozu budou zdrojem hluku především instalovaná technologická zařízení
pro těžbu suroviny.
Vibrace
Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních
mechanismů. Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze
v areálu staveniště, nikoliv na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby.
Záření
Během výstavby ani za provozu nebudou používány zdroje ultrafialového
a infračerveného záření, nebudou používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření
a posuzované zařízení samo není zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná
technologie neprodukuje záření, které by ohrožovalo živé organismy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži je možno považovat za úplné. Je nutné podotknout, že
se v rámci posuzovaného záměru prakticky nevyskytuje etapa výstavby, příprava území před
vlastní těžbou bude prováděna průběžně, pro odstranění skrývky budou využívány stejné
mechanismy jako pro vlastní těžbu. Výjimku tvoří odlesňování plochy, kdy budou navíc
nasazeny motorové pily, toto nasazení je však v řádu dnů a tak se na akustické situaci
významně neprojeví. Emise hluku byly vyhodnoceny akustickou studií, která dokládá, že
nebudou překročeny limity, stanovené platnými právními předpisy. Tato část se rovněž
- 11 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I

zmiňuje o vibracích záření, vzhledem k nasazené technice pro dobývání a odvoz těžené
suroviny lze vlivy vibrací pokládat za zanedbatelné. Záření se nevyskytuje.
Doplňující údaje:
Terénní úpravy
Předmětný záměr vyžaduje zásahy do terénu. Nejsou však nenávratné, protože navrhovaná
plocha se po vytěžení uvede v rámci rekultivačních prací do původního stavu – zalesní se.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje jsou v souladu s posuzovaným záměrem.
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: ÚSES, zvláště chráněná území, CHOPAV, NATURA 2000, významné
krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě
zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi
se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje podstatné
charakteristiky dotčeného území, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

C.II. Charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území, které budou pravděpodobně
významně ovlivněny
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí
a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní
památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Širší okolí území dotčeného záměrem v minulosti bylo a je zatěžováno projevy důlní
činnosti. Těžba hnědého uhlí v této oblasti má dlouholetou tradici. Do 20. století se zde těžilo
převážně hlubinným způsobem a od 50. let 20. století těžba hnědého uhlí probíhá
v povrchových velkolomech. Trvalým důsledkem hlubinné těžby hnědého uhlí je existence
lokálně se vyskytujících poddolovaných území.
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Posuzované území je pod silným antropogenním vlivem a antropickou zátěží
i z dalších aktivit a činností.
Současný stav širšího zájmového území je tedy především ovlivněn probíhající těžbou
hnědého uhlí v katastrálním území Bílina aj. s návazným energetickým průmyslem.
V daném zájmovém území vymezeném budoucí plochou záměru nejsou plánovány,
připravovány resp. realizovány další záměry, pro které by bylo třeba zvažovat kumulaci
negativních vlivů na životní prostředí.
Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let sledovat zvyšující se
trend ve znečištění ovzduší především PM10 a B(a)P. Příčiny nárůstu koncentrací obou
škodlivin v posledních letech vyplývají především z velmi nepříznivých meteorologických
a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, v posledních několika letech.
Nezanedbatelný vliv má zajisté i značný nárůstu dopravy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Plocha uvažovaného záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
Dotčené území není součástí CHOPAV.
Na ploše uvažovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní či historické památky,
které by mohl uvažovaný záměr přímo ovlivnit.
Dotčené území je obydlené, plocha uvažovaného záměru se nedotýká existující
zástavby.
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
Na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí se nacházejí prvky ÚSES, a to
na lokální a regionální úrovni.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Za nejpodstatnější
považuji problematiku hluku a ovzduší. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly
obsahuje všechny podstatné informace.
Část 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
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:
Záměr je z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva akceptovatelný. Z hlediska sociálně ekonomického se bude jednat o vlivy pozitivní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Závěry uvedené v této kapitole odpovídají zjištěním, uvedeným v dalších částech
a přílohách dokumentace s obsahem kapitoly souhlasím.
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Vlivy na ovzduší a klima:
Vzhledem k vypočteným hodnotám je možno konstatovat, že pokračování těžby
oxyhumolitu v dané lokalitě bude mít akceptovatelný vliv na znečištění ovzduší. Vypočtené
hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 30 %, jsou u nejbližších objektů
k bydlení volených u okrajů okolních sídelních útvarech se značnou rezervou pod imisními
limity určenými pro ochranu zdraví. Jedná se o pokračování těžby v dané lokalitě, kde
hodnoty imisí jsou zahrnuty v monitoringu imisí, a tak je možné pouze posouzení imisí ve
vztahu k imisním limitům podle platné legislativy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím a nemám k nim připomínky, vzhledem
k velikosti záměru je zřejmé, že se bude jednat o vlivy nevýznamné.
Vlivy na akustickou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Podle výpočtů je doloženo, že při pokračování těžby oxyhumolitu v lokalitě nedojde
k ovlivnění okolí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci.
Vlivy na půdu
Realizace stavby nebude mít vliv na půdu, nedochází k záboru půdy v ochraně ZPF.
Celý prostor se nachází na PUPFL. S ohledem na rozsah záboru a jeho umístění je možné
vlivy na půdu tedy považovat nevýznamné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, mělo by být uvedeno, zda se jedná
o zábor dočasný nebo trvalý, z logiky věci i z dalších kapitol vyplývá, že se jedná o dočasné
odnětí a půda bude po těžbě vrácena k lesnickému využití (lesnická rekultivace).
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy záměru na horninové prostředí lze tedy hodnotit, v případě doporučených
opatření, jako nevýznamné. Vlivy na přírodní zdroje lze hodnotit jako málo významné, za
předpokladu dodržení navržených opatření z akceptovatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Rozšíření těžby oxyhumolitu ve stávající navržené lokalitě není v rozporu se zájmy
ochrany přírody v tomto regionu.
Vlivy na lesní porosty lze na základě závěru odborné studie považovat z hlediska
rozsahu za nevýznamné, z hlediska časového za málo významný, a to s předpokladem na
plánované opětovné zalesnění v rámic rekultivací vytěženého prostoru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na flóru, faunu,
ekosystémy, s jeho závěry se ztotožňuji.
Vlivy na NATURA 2000
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr nebude mít negativní vliv na
předměty ochrany EVL A PO.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na NATURU 2000, s jeho
závěry se ztotožňuji.
Vlivy na krajinu
Lze konstatovat, že vliv realizace záměru na krajinný ráz je možno považovat
z hlediska rozsahu a dočasnosti za minimální a akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak
je detailněji popsáno v kapitole D.I, je patrné, že určité možné vlivy z hlediska velikosti
a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivu na imisní situaci, vlivu na hlukovou
situaci, vlivy na lidské zdraví. Možnost přeshraničních vlivů lze s ohledem na charakter
záměru a jeho umístění vyloučit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
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D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Lze předpokládat, že při dodržování závazných zákonných norem a předpisů bude
vznik havarijních a nestandardních stavů s ohrožením jednotlivých složek životního prostředí
minimalizován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
Provozně technická opatření
• Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě výstavby za
účelem snížení prašnosti. Podobně bude prováděno pravidelné čištění a mytí dopravní
techniky a stavebních strojů v průběhu výstavby. Pro sanace v případě úniku ropných
látek zajistit zásobu příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a pod.).
• Provozní zařízení a dopravní zařízení musí splňovat požadavky platných právních
předpisů, zejména z hlediska limitů hluku. Dopravní prostředky a stavební stroje musí
splňovat i příslušné limity emisí škodlivin do ovzduší.
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu a budou prováděny kontroly zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek.
• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány a celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody v přilehlých obcích.
• V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu
příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a související prováděcí předpisy). Zajistit podrobnou evidenci
odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním.
Součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, aby vznikající odpady
v etapě výstavby byly nabídnuty k druhotnému využití.
• V rámci realizace záměru bude použita nejlepší dostupná technika BAT (Best
available technique) s minimálními vlivy na životní prostředí.
Organizační a legislativní opatření
• Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; a s jeho obsahem
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech.
• Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné při výstavbě respektovat požadavky právních
předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady. Jedná
se zejména o následující právní předpisy:
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení
vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.

- 16 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
• Pro zabezpečení provozu budou vypracovány a schváleny příslušné řády a předpisy, tj.
provozní řád, havarijní plán, požární řád a bezpečnostní a hygienické předpisy.
-

Opatření v oblasti ochrany přírody
• Opatření v rámci následných rekultivací:
• Při návrhu odvodnění předpokládáme, že vodní režim na ložisku Václav zůstane
bez problémů i po ukončení těžby. Vzhledem k morfologii terénu, charakteru
rekultivace a způsobu následného využití území nejsou žádná dodatečná
vodohospodářská opatření navrhována.
• V průběhu rekultivace prostoru ložiska bude realizováno celoplošné zalesnění na
východních, západních i severních závěrných svazích zbytkové jámy, tj. na
celkové výměře 3,814 ha. Základní výsadba bude provedena ve sponu 0,8 x 1,5
m, tj. 8 333 sazenic na 1 ha. Tento spon vyhovuje pro ruční výsadbu, která bude
vzhledem k velikosti a členění plochy převažovat.
• Nezatopené části báze zbytkové jámy jižně i severně od přístupové cesty budou
zatravněny. K tomuto účelu bude využita výměra 4,107 ha. Na zatravněných
plochách bude péče o travní porost probíhat po dobu pěti let.
• Nezpevněnou část přístupové komunikace doporučujeme vzhledem k malé
intenzitě jejího využívání rovněž zatravnit. Takto bude upravena část cesty
v prostoru ložiska o výměře 0,04 ha.
• S ohledem na konečný tvar závěrných svahů a navazující nezatopené části
zbytkové jámy v jižní části území doporučujeme ponechání těchto ploch
spontánní sukcesi. Tato sukcese by měla probíhat na území o rozloze 0,41 ha.
• V rámci technické etapy rekultivace jsou plánovány celoplošné terénní úpravy na
rovinných plochách báze zbytkové jámy pro ostatní rekultivaci zatravněním
v objemu 2 000 m3/ha. Tím budou odstraněny drobné nerovnosti a erozní rýhy.
Tyto dorovnávky budou z praktických důvodů provedeny až před zahájením
vlastní biologické rekultivace, čímž se současně odstraní buřeň.
• Při vlastní výstavbě musí být zohledněny konkrétní stanovištní podmínky,
zejména půdní vlhkost. Příkladem dřevin snášejících dobře sušší stanoviště je dub,
javor, bříza, jeřáb, hloh. K dřevinám snášejícím vlhčí podmínky patří jasan, topoly
a olše. Sortiment pro jednotlivé dílčí plochy bude upřesněn podle konkrétních
stanovištních podmínek v prováděcí projektové dokumentaci.
• K vylepšení pedologické charakteristiky povrchových vrstev na ložisku Václav je
doporučena dvouletá agropříprava, spočívající ve vysetí hořčice a LOS na zelené
hnojení, sečení vzrostlého prorostu a zaorání zelené hmoty.
• Základní výsadba bude provedena na podzim do kopaných jamek 35 x 35 cm ve
sponu 0,8 x 1,5 m, tj. 8 333 ks sazenic na 1 hektar. Pro výsadbu budou použity
školkované sazenice 2 až 4 leté, doporučená maximální délka nadzemní části
sazenic je do 0,6 m. Kvalita použitých sazenic musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování
a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
• Vzhledem k tomu, že povrch lomové báze bude tvořen převážně uhelnou
substancí, je nezbytné jej převrstvit vhodnými orničními zeminami. Jak již bylo
uvedeno v předchozím textu, v prostoru ložiska Václav však nejsou žádné
k dispozici. Na část povrchu budou proto použity skryté nadložní hlinito až
písčitokamenité zeminy.
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• Orniční vrstvy po ukončení terénních úprav budou navezeny na plochy určené pro
lesnickou a ostatní rekultivaci. Vzhledem k předpokládanému následnému využití
území především pro posílení ekologické stability doporučujeme pro lesnickou
rekultivaci svahů i pro zatravnění báze zbytkové jámy převrstvení v objemu 2000
m3/ha.
Zdravotní, hygienická a bezpečnostní opatření
• Zařízení staveniště bude vybaveno hygienickým zařízením - chemickým WC.
• V rámci zařízení staveniště budou k dispozici prostředky pro ochranu zdraví
a bezpečnosti pracovníků a příslušná protipožární zařízení.
• Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu,
z hlediska minimalizace hlukové zátěže bude organizováno optimální rozmísťování
a nasazení stavební a dopravní techniky. Konkretizace nasazení techniky bude řešena
již v rámci plánu organizace výstavby (POV).
• Bude vypracován havarijní plán pro případ nečekané události.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru
za dostatečné a jejich znění přebírám do návrhu stanoviska.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Problematika vlivu dopravy a průmyslových zdrojů hluku se určí podle programového
produktu HLUK+, modelování rozptylu znečišťujících látek je provedeno podle programu
firmy IDEA-ENVI s.r.o. Valašské Meziříčí (SYMOS´97, verze 2003).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že se jedná o schválené modely, které jsou běžně používané, nemám
k obsahu kapitoly připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
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Část E Porovnání variant řešení záměru
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze
variantu referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný
stav).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých
částech dokumentace správné a realizace ve zvolené variantě je možná.
Část F Závěr
Z pohledu posuzování vlivů na ŽP a veřejné zdraví konstatujeme, že: vzhledem
k tomu, že posuzovaný záměr se ve většině složek životního prostředí neprojevuje významně
negativně, je možné konstatovat, že je při splnění podmínek a navrhovaných opatření
v kapitole D.IV v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví
realizovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace.
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
3. Rozptylová a hluková studie
4. Základní inventarizační přírodovědný průzkum, Duchcov - těžba oxyhumolitu.
5. Posouzení vlivů záměrů na lesní porosty - Pokračování těžby oxyhumolitu v DP 30
0 98, Duchcov I.
6. Mapa - plocha záměru a směr uvažované těžby
7. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Lesy ČR a Humatex a.s.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství, obsahu a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím
prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I“ v jedné variantě.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že závěry
autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých částech dokumentace
správné a realizace ve zvolené variantě je jediná možná, vzhledem k tomu, že ložisko je jasně
specifikováno a ohraničeno.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně
omezen na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se
jimi dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení
řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu záměru. Navržené
technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany
životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru,
které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk, emise), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do
povrchových a podzemních vod.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob přípravy a následně vlastní
těžby lze technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává
dodržování technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí. Tato opatření musí
vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy
těžby.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí byla navrhována v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejích přílohách.
V kapitole D.IV. dokumentace jsou navržená opatření shrnuta a doplněna dalšími opatřeními,
která by při jejich splnění měla vyloučit, snížit nebo kompenzovat očekávané nepříznivé vlivy
stavby na přijatelnou míru. Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé okruhy opatření.
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření:
– na ochranu obyvatelstva před veškerými nepříznivými vlivy záměru, zejména
v období výstavby
– na ochranu před hlukem,
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy a horninového prostředí
závadnými látkami,
– na minimalizaci odpadů
– na minimalizaci případných rizik havárií a nestandardních stavů
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Ústeckého kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předána následující vyjádření
obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/44/IPP/1215632.002/13/UIV

•

Vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
10.7.2013

•

Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 21.6.2013,
čj. KHSUL 22514/2013

•

Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje ze dne 21.6.2013,
čj. SBS/18724/2013/OBÚ-04/1

•

Vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí ze dne
8.7.2013, čj. MgMT ODŽP 067818/2013/V-08_EIA/Mě

•

Vyjádření Ústeckého kraje ze dne 10.7.2013 (22. Schůze Rady ÚK)

•

Vyjádření městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP ze dne 15.7.2013,
čj.:MD/3536/2013-VŽP/208/Di

•

Vyjádření obce Lahošť ze dne 11.7.2013, čj.:524/2013

Ústí

nad

Labem

ze

dne

11.7.2013,

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
(č.j.: ČIŽP/44/IPP/1215632.002/13/UIV)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana přírody:
ČIŽP požaduje, zahrnout do stanoviska podmínku smýcení porostů mimo vegetační
období.
B) Ochrana lesa:
K předložené dokumentaci nemá ČIŽP z hlediska ochrany lesa, upozorňuje, že není
řešena otázka ochrany nových kultur proti poškození zvěří.
C) Ochrana ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky.
D) Ochrana vod:
ČIŽP nemá z hlediska ochrany vod k dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Připomínce vznesené v souvislosti s kácením dřevin je vyhověno podmínkou,
která je zpracovatelem posudku převzata do návrhu stanoviska.
• Smýcení porostů v prostoru rozšíření těžby je nutné provést mimo vegetační
období.
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Ad B) Připomínce vznesené v souvislosti s ochranou dřevin před zvěří je vyhověno
podmínkou, která je zpracovatelem posudku navržena do stanoviska.
• Novou výsadbu v rámci rekultivace chránit před poškozením zvěří.
Ad C a D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
Podstata vyjádření:
Z hlediska působnosti OŽP je záměr bezkonfliktní.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
(č.j.: KHSUL 22514/2013)
Podstata vyjádření:
K předložené dokumentaci nemáme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje
(č.j.: SBS/18724/2013/OBÚ-04/1)
Podstata vyjádření:
Dokumentace je zpracována dostatečně a nemá k ní připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí
(čj. MgMT ODŽP 067818/2013/V-08_EIA/Mě)
Podstata vyjádření:
A) Odpady:
Bez připomínek.
B) Ochrana ovzduší:
Bez připomínek.
C) Ochrana ZPF:
Bez připomínek.
D) Ochrana vod:
Bez připomínek.
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E) Ochrana přírody:
Vzhledem k tomu, že zahájení těžby skrývky se předpokládá v druhém pololetí 2014,
požadujeme dopracovat do projektu, jak bude řešena ochrana volně žijících živočichů
(ptáků), kteří na lokalitě přímo hnízdí nebo jsou na ni bezprostředně svým biotopem
vázány.
F) Ochrana lesa:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad E) Připomínce vznesené v souvislosti s ochranou volně žijících živočichů je
vyhověno podmínkou, která je zpracovatelem posudku navržena do stanoviska.
• V rámci přípravy dopracovat řešení ochrany volně žijících živočichů (ptáků)
hnízdících nebo vázaných na lokalitu.
• Smýcení porostů v prostoru rozšíření těžby je nutné provést mimo vegetační
období.
Ad F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
6. Vyjádření Ústeckého kraje
Podstata vyjádření:
Rada Ústeckého kraje nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře.
7. Vyjádření městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP
(čj. MD/3536/2013-VŽP/208/Di)
Podstata vyjádření:
K dokumentaci nemáme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře.
8. Vyjádření obce Lahošť
(čj.:524/2013)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek s pokračováním těžby souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu, ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00
98, Duchcov I.“ navazuje na současně těžené ložisko oxyhumolitu v oblasti bývalého lomu
Václav, ložisko je prostorově ohraničeno ze severní a východní části železniční tratí,
z ostatních stran pak dokončenými lesnickými rekultivacemi. Na základě těchto podmínek je
záměr předložen v jedné variantě, kterou dokumentace hodnotí jako realizovatelnou.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek, které by realizaci záměru
vylučovaly. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou
minimalizovány.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci
posuzovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí,
jeho složek a zdraví obyvatelstva.
Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné
stanovisko s realizací záměru ve variantě navržené v dokumentaci.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství

V Ústí nad Labem dne
Č.j.:

2013

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru
(DP) 3 00 98, Duchcov I.

Kapacita (rozsah) záměru:

Po účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Posuzovaným záměrem je plánovaná povrchová těžba
oxyhumolitu za stávající hranice platného POPD, a to
v množství cca 6 000 tun/rok. Na základě provedeného
vyhodnocení vrtného průzkumu se v jihovýchodní části
nacházejí volné bilanční zásoby v množství cca 150 450 t
kryté nadložím 235 232 m3. Dle množství suroviny a roční
produkce je doba trvání záměru cca 20 let.

Umístění záměru: kraj:
okres:
obec:
kat. území:

Ústecký
Teplice
Duchcov
Duchcov

Obchodní firma oznamovatele:

Humatex, a.s.

IČ oznamovatele:

254 584 42

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Ul. Důlní čp. 199
418 01 Bílina
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II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Mgr. Luboš Motl
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1522/243/OPVŽP/99
prodloužení autorizace č.j. 6741/ENV/11

Datum předložení dokumentace: červen 2013
Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11

Datum předložení posudku:

12. září 2013

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2013

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pro záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3 00
98, Duchcov I.“ bylo zpracováno Ing. Oldřichem Lepeškou, Humatex, a.s. v září 2012.

•

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 26. 10. 2012.

•

Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 4.12. 2012. V závěru
zjišťovacího řízení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
uvedl, že na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2
k zákonu a s přihlédnutím k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění dospěl příslušný
úřad k závěru, že záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen
DP) DP 3 00 98, Duchcov I “ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován
podle citovaného zákona.

•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Mgr. Lubošem Motlem,
Environmentální a ekologické služby s.r.o. v červnu 2013.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 17.6.2013

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 25.7.2013 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02,
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.
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•

Posudek předán Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí,
a zemědělství dne 12.9.2013.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek
uvedených v tomto stanovisku.

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3
00 98, Duchcov I“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ze dne 11.7.2013,
č.j. ČIŽP/44/IPP/1215632.002/13/UIV
2. Vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
10.7.2013
3. Vyjádření KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 21.6.2013,
čj. KHSUL 22514/2013
4. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje ze dne 21.6.2013,
čj. SBS/18724/2013/OBÚ-04/1
5. Vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí ze dne
8.7.2013, čj. MgMT ODŽP 067818/2013/V-08_EIA/Mě
6. Vyjádření Ústeckého kraje ze dne 10.7.2013 (22. Schůze Rady ÚK)
7. Vyjádření městského úřadu Duchcov, odboru výstavby a ŽP ze dne 15.7.2013,
čj.:MD/3536/2013-VŽP/208/Di
8. Vyjádření obce Lahošť ze dne 11.7.2013, čj.:524/2013

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen
DP) DP 3 00 98, Duchcov I“ navazuje na současně těžené ložisko oxyhumolitu v oblasti
bývalého lomu Václav, ložisko je prostorově ohraničeno ze severní a východní části
železniční tratí, z ostatních stran pak dokončenými lesnickými rekultivacemi. Na základě
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těchto podmínek je záměr předložen v jedné variantě, kterou dokumentace hodnotí jako
realizovatelnou.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek, které by realizaci záměru
vylučovaly. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou
minimalizovány.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách stanoviska
Krajského úřadu Ústeckého kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (DP) 3 00 98, Duchcov I.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení
řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu záměru. Navržené
technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s požadavky ochrany
životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení záměru,
které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk, emise), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do
povrchových a podzemních vod.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
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Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob přípravy a následně vlastní
těžby lze technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává
dodržování technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí. Tato opatření musí
vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy
těžby.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
V dokumentaci autor hodnotí záměr „Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím
prostoru (dále jen DP) DP 3 00 98, Duchcov I“ v jedné variantě.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že závěry
autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých částech dokumentace
správné a realizace ve zvolené variantě je jediná možná, vzhledem k tomu, že ložisko
navazuje na současně těžené ložisko oxyhumolitu v oblasti bývalého lomu Václav je
prostorově ohraničeno ze severní a východní části železniční tratí, z ostatních stran pak
dokončenými lesnickými rekultivacemi.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 8 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků. Veřejnost se k dokumentaci záměru nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Stanovisko:
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě oznámení,
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10
odst. 3 zákona
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SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru

Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru
(dále jen DP) DP 3 00 98, Duchcov I
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních přípravy a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních
řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
pro fázi přípravy
• Před zahájením přípravy těžby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; a s jeho obsahem
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci. V případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech.
• V rámci přípravy dopracovat řešení ochrany volně žijících živočichů (ptáků)
hnízdících nebo vázaných na lokalitu.
• Pro zabezpečení provozu budou vypracovány a schváleny příslušné řády a předpisy, tj.
provozní řád, havarijní plán, požární řád a bezpečnostní a hygienické předpisy.
pro fázi provozu
• Zařízení těžebny bude vybaveno hygienickým zařízením - chemickým WC.
• V rámci zařízení těžebny budou k dispozici prostředky pro ochranu zdraví
a bezpečnosti pracovníků a příslušná protipožární zařízení.
• Hlučné práce budou prováděny pouze v denní době a po nejkratší možnou dobu,
z hlediska minimalizace hlukové zátěže bude organizováno optimální rozmísťování
a nasazení těžební a dopravní techniky.
• Smýcení porostů v prostoru rozšíření těžby je nutné provádět mimo vegetační období.
• Ve vztahu k životnímu prostředí je nutné při přípravě těžby a těžbě respektovat
požadavky právních předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod
a nakládání s odpady. Jedná se zejména o následující právní předpisy:
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a
související nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související
nařízení vlády a prováděcí vyhlášky MŽP.
• Bude zajištěn pravidelný úklid a čištění příjezdových komunikací v etapě přípravy
území i při vlastní těžbě za účelem snížení prašnosti. Podobně bude prováděno
pravidelné čištění a mytí dopravní techniky a stavebních strojů v průběhu přípravy
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•
•
•

•

území i při vlastní těžbě. Pro sanace v případě úniku ropných látek zajistit zásobu
příslušných sorbentů (VAPEX, CHEZACARB a pod.).
Provozní zařízení a dopravní zařízení musí splňovat požadavky platných právních
předpisů, zejména z hlediska limitů hluku. Dopravní prostředky a stavební stroje musí
splňovat i příslušné limity emisí škodlivin do ovzduší.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v dobývacím prostoru, musí být
v dokonalém technickém stavu a budou prováděny kontroly zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek.
V oblasti nakládání s odpady zajistit shromažďování a třídění odpadů ve smyslu
příslušných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů a související prováděcí předpisy). Zajistit podrobnou evidenci
odpadů a odstraňování odpadů odbornými společnostmi s příslušným oprávněním.
Součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek, aby vznikající odpady
v etapě v etapě přípravy území byly nabídnuty k druhotnému využití.
V rámci realizace záměru bude použita nejlepší dostupná technika BAT (Best
available technique) s minimálními vlivy na životní prostředí.

pro fázi ukončení provozu
• Opatření v rámci následných rekultivací:
• Při návrhu odvodnění předpokládáme, že vodní režim na ložisku Václav zůstane
bez problémů i po ukončení těžby. Vzhledem k morfologii terénu, charakteru
rekultivace a způsobu následného využití území nejsou žádná dodatečná
vodohospodářská opatření navrhována.
• V průběhu rekultivace prostoru ložiska bude realizováno celoplošné zalesnění na
východních, západních i severních závěrných svazích zbytkové jámy, tj. na
celkové výměře 3,814 ha. Základní výsadba bude provedena ve sponu 0,8 x 1,5
m, tj. 8 333 sazenic na 1 ha. Tento spon vyhovuje pro ruční výsadbu, která bude
vzhledem k velikosti a členění plochy převažovat.
• Novou výsadbu v rámci rekultivace chránit před poškozením zvěří.
• Nezatopené části báze zbytkové jámy jižně i severně od přístupové cesty budou
zatravněny. K tomuto účelu bude využita výměra 4,107 ha. Na zatravněných
plochách bude péče o travní porost probíhat po dobu pěti let.
• Nezpevněnou část přístupové komunikace doporučujeme vzhledem k malé
intenzitě jejího využívání rovněž zatravnit. Takto bude upravena část cesty v
prostoru ložiska o výměře 0,04 ha.
• S ohledem na konečný tvar závěrných svahů a navazující nezatopené části
zbytkové jámy v jižní části území doporučujeme ponechání těchto ploch
spontánní sukcesi. Tato sukcese by měla probíhat na území o rozloze 0,41 ha.
• V rámci technické etapy rekultivace jsou plánovány celoplošné terénní úpravy na
rovinných plochách báze zbytkové jámy pro ostatní rekultivaci zatravněním
v objemu 2 000 m3/ha. Tím budou odstraněny drobné nerovnosti a erozní rýhy.
Tyto dorovnávky budou z praktických důvodů provedeny až před zahájením
vlastní biologické rekultivace, čímž se současně odstraní buřeň.
• Při vlastní výstavbě musí být zohledněny konkrétní stanovištní podmínky,
zejména půdní vlhkost. Příkladem dřevin snášejících dobře sušší stanoviště je dub,
javor, bříza, jeřáb, hloh. K dřevinám snášejícím vlhčí podmínky patří jasan, topoly
a olše. Sortiment pro jednotlivé dílčí plochy bude upřesněn podle konkrétních
stanovištních podmínek v prováděcí projektové dokumentaci.
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• K vylepšení pedologické charakteristiky povrchových vrstev na ložisku Václav je
doporučena dvouletá agropříprava, spočívající ve vysetí hořčice a LOS na zelené
hnojení, sečení vzrostlého prorostu a zaorání zelené hmoty.
• Základní výsadba bude provedena na podzim do kopaných jamek 35 x 35 cm ve
sponu 0,8 x 1,5 m, tj. 8 333 ks sazenic na 1 hektar. Pro výsadbu budou použity
školkované sazenice 2 až 4 leté, doporučená maximální délka nadzemní části
sazenic je do 0,6 m. Kvalita použitých sazenic musí odpovídat požadavkům
vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o
evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
• Vzhledem k tomu, že povrch lomové báze bude tvořen převážně uhelnou
substancí, je nezbytné jej převrstvit vhodnými orničními zeminami, budou použity
skryté nadložní hlinito až písčitokamenité zeminy.
• Orniční vrstvy po ukončení terénních úprav budou navezeny na plochy určené pro
lesnickou a ostatní rekultivaci. Vzhledem k předpokládanému následnému využití
území především pro posílení ekologické stability doporučujeme pro lesnickou
rekultivaci svahů i pro zatravnění báze zbytkové jámy převrstvení v objemu 2000
m3/ha.

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

Ing. Monika Zeman
pověřena vedením odboru životního
prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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