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

19. 4. 2013
665/ZPZ/2013
Ing. Jan Koutecký / 970
koutecky.j@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).
Identifikační údaje:
Název: „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Líšťany“
Charakter záměru:
Záměrem je pokračování povrchové těžby keramických nežáruvzdorných jílů a jílovců při
zachování stávající roční kapacity těžby. Těžba bude dále prováděna pouze malostrojovou
technologií bez použití trhacích prací, tj. za použití lžícového rypadla buldozeru, nakladače a
nákladní dopravy. Natěžený materiál bude ukládán na mezideponii surovin a odvážen k další
úpravě mimo lokalitu lomu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Roční kapacita těžby je 10 000 t suroviny po předpokládanou dobu 15 let.
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k.ú.:

Ústecký
Líšťany
Líšťany u Cítolib (p.p.č 945/33, 287/2)

Zahájení záměru:
předpokládaný termín zahájení těžby - 2013
předpokládaný termín ukončení těžby - 2028
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 431, 330 12 Horní Bříza
IČ:

27994929

Závěr:
Záměr „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Líšťany“ naplňuje dikci bodu 2.5
kategorie II přílohy č. 1 zákona „Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/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
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„Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Líšťany“
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.

Minimální výměra části těžebny vyčleněné spontánnímu vývoji přírodních biotopů bude
činit alespoň 1,5 ha. Výškové poměry a konfigurace terénu zde musí umožňovat trvalou
existenci vodních ploch.

2.

Při rekultivaci částí těžebny vyčleněných spontánnímu vývoji přírodních biotopů nebudou
využívány odpady, výrobky z odpadů a vedlejší energetické produkty.

3.

V případě zahnízdění břehule říční v těžebních řezech bude v každém kalendářním roce
v období 1.4. – 15.9. ponechána bez zásahu alespoň jedna kolmá hnízdní stěna o
minimální délce 30 m; nejpozději do 31.3. budou v každém kalendářním roce odtěženy
staré hnízdní nory; stěny těžebních řezů mimo vyhrazenou hnízdní stěnu, které jsou v
příslušném roce určeny k dobývání (nejsou-li kontinuálně těženy), budou každoročně v
průběhu dubna sesvahovány, aby nemohly být využity břehulemi k hnízdění.

4.

Pokud to nebude vyloučeno z technicko-bezpečnostních důvodů a nebude ohrožena
stabilita přilehlých pozemků, budou na vhodných místech po ukončení těžby ponechány
bez sanačního zásahu svislé těžební řezy jižní a západní expozice o minimální celkové
délce 50 m. Mimo tyto úseky budou břehy zbytkových jezer v rámci sanačních prací
tvarovány tak, aby vytvářely vertikálně i horizontálně členité litorální pásmo o hloubce
vodního sloupce 50 - 100 cm a minimální šířce 10 m a členitou břehovou linii. Břehy
zbytkových jezer nebudou zalesňovány ani pokrývány ornicí či zúrodnitelnými substráty
a budou ponechány spontánnímu vývoji přírodních biotopů do vzdálenosti alespoň 40 m
od okraje vodní plochy;

5.

Hornická činnost nebude provozována v noční době.

6.

Stanovit kontrolní místa měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v
nejbližší bytové zástavbě, před zahájením prací (ve zkušebním provozu) provést měření
hluku. V případě překročení limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, navrhnout a realizovat účinná
protihluková opatření.

7.

Skrápět prášící plochy a zabezpečit úklid veřejných komunikací. Tuto skutečnost
promítnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání.

8.

Před zahájením přepravy ke zpracování zaplachtovat ložnou plochu automobilu
naloženou vytěženými jíly a jílovci.

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 a dotčené správní úřady:
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je rozhodující způsob provedení těžby a rekultivace,
zejména s ohledem na velikost a morfologii zbytkových jezer a vegetační úpravy jejich
příbřežních partií. Do závěru zjišťovacího řízení byly zařazeny odpovídající požadavky pro
provedení rekultivace a opatření k ochraně břehule říční zajišťující dlouhodobě pozitivní
přínos pro biodiverzitu (požadavky č. 1. - 4.).
Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení další připomínky a
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.
Obec Líšťany
Obec Líšťany nemá k předloženému oznámení připomínky.
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí ve svém vyjádření požaduje dodržení
podmínek rozhodnutí o vypouštění důlních vod a podmínek souhlasu s odnětím půdy
vydaných krajským úřadem. Dále konstatuje, že nemá k předloženému oznámení připomínky
a nepovažuje za nutné další posuzování záměru podle zákona.
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Louny
Krajská hygienická stanice po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se záměrem souhlasí. Souhlas se váže na
splnění následujících podmínek zapracovaných do plánu otvírky, přípravy a dobývání:
−
−

−
−

hornická činnost nebude provozována v noční době;
stanovit kontrolní místa měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v
nejbližší bytové zástavbě, před zahájením prací (ve zkušebním provozu) provést měření
hluku.V případě překročení limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, navrhnout a realizovat účinná
protihluková opatření;
skrápět prášící plochy a zabezpečit úklid veřejných komunikací. Tuto skutečnost
promítnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání;
před zahájením přepravy ke zpracování zaplachtovat ložnou plochu automobilu
naloženou vytěženými jíly a jílovci.

Vypořádání připomínek: uvedené podmínky byly v závěru zjišťovacího řízení zohledněny
(požadavky č. 5. - 8.).
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Z hlediska ochrany vod - upozorňuje, že při vypouštění důlních vod budou respektovány
podmínky stanovené v rozhodnutí vodoprávních orgánů. Kromě vypouštění důlních vod do
melioračního kanálu lze důlní vody v letním období využít pro skrápění komunikací uvnitř
lomu jako opatření proti zvýšené prašnosti.
Z hlediska ochrany přírody - při dodržení sanačních a rekultivačních návrhů orgánu ochrany
přírody - Krajského úřadu Ústeckého kraje (č.j. 121/ZPZ/2012/N-1752 ze dne 14.1.2013)
nemá ČIŽP OI Ústí nad Labem z hlediska ochrany přírody a krajiny k oznámení záměru
žádné připomínky.
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Z hlediska ochrany ovzduší - požaduje dodržování technických podmínek provozu
stanovených vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., pro vyjmenovaný stacionární zdroj
znečišťování ovzduší.
Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že nemá k tomuto oznámení
z hlediska ochrany ovzduší, ochrany přírody a ochrany vod další připomínky a nepožaduje
posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
Ve svém vyjádření konstatuje, že z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá
žádné připomínky, neboť se jedná o pokračování těžby v již stanoveném dobývacím prostoru
Líšťany a nebyly zjištěny skutečnosti bránící realizaci záměru. Z těchto důvodů další
posouzení záměru podle zákona nepožaduje.

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. Veronika Miláčková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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