KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 6783/2022
Sp. zn.: OZPZ 2207/2021 Ml
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 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 o EIA“)
Identifikační údaje
Název záměru:

Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru
Mrákotín

Zařazení záměru dle
přílohy č. 1 k zákonu
o EIA:

Kategorie II, bod 79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená
povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou
navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok. Povrchová těžba nerostných
surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. Těžba
rašeliny.)

Kapacita (rozsah)
záměru:

Záměr řeší pokračování těžby výhradního ložiska vyhrazeného nerostu
granitu v již stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín (ev. č. 7 0476).
V současnosti je v dobývacím prostoru povolena hornická činnost dle
plánu otvírky, přípravy a dobývání. Roční objem těžby suroviny se
v současné době pohybuje od cca 9 000 t do cca 13 000 t. Plocha
zájmové lokality je 2,106 ha, přičemž celkový objem těžby suroviny za
rok v této části dobývacího prostoru nepřesáhne 3 500 m3. Celkový
objem vytěžitelných bilančních zásob získaných operativním přepočtem
je vyčíslen na cca 210 000 m3, tj. 546 000 t. Plánovaná kapacita těžby
suroviny v zájmové části dobývacího prostoru Mrákotín je do 10 000 t
ročně. Po vytěžení prostoru bude následovat technická rekultivace,
v rámci které bude provedeno odtrhání a očištění lomových stěn a po
provedení technické rekultivace nebudou provedeny žádné práce,
pozemky budou ponechány k přirozené sukcesi. Z hlediska výkonu
práce se nejedná o trvalé pracoviště.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Mrákotín
k. ú.: Mrákotín u Telče (700053)
Parcelní čísla pozemků dotčených záměrem v k. ú. Mrákotín u Telče
jsou: 599/1, 632/11, 598/1, 597/1, 596/1, 595, 594, 590, 589, 588, 586,
585, 584/1 a 581.

Oznamovatel –
účastník řízení dle § 27
odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Zpracovatel oznámení:

KAVEX – GRANIT HOLDING a.s., v konkurzním řízení, IČO 251 83 435,
Lobezská 107/41, 326 00 Plzeň, výrobní provoz Mrákotín 255, 588 54
Mrákotín

Ing. Bohumír Sís, KAVEX – GRANIT HOLDING a.s., v konkurzním
řízení, IČO 251 83 435, Lobezská 107/41, 326 00 Plzeň, výrobní provoz
Mrákotín 255, 588 54 Mrákotín (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona
o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr spočívá v pokračování těžby výhradního ložiska vyhrazeného nerostu granitu v již
stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín. V prostoru navrženého záměru a v jeho okolí nejsou
známy další realizované nebo připravované záměry, které by v kumulaci se záměrem významně
ovlivnily dotčené území.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr navazuje na stávající exploataci ložiska vyhrazeného nerostu žuly v části dobývacího
prostoru Mrákotín. Dobývací práce jsou prováděny metodou postupného odlamování bloků o třech
stupních volnosti. K uvolňování jednotlivých stupňů je využito otevřených systémů tektonických
zón, linií a puklin. Při jejich absenci a při odtěžování jednotlivých menších bloků se používají trhací
práce. Bloky se odlamují stupňovitě v terasách s postupem až k lomové stěně. Vlastní trhací práce
spočívají nejprve ve vyvrtání děr, které se vrtají v takové vzdálenosti, aby vznikl blok potřebný pro
využití na hrubou kamenickou výrobu nebo na ušlechtilou kamenickou výrobu. Velikost bloků je
cca 1 – 3 m3. Vrtání je prováděno ručními vrtacími kladivy nebo vrtacími kladivy umístěných na
lafetách vrtacích vozíků nebo kolových či pásových bagrů. Pracovní medium je stlačený vzduch,
průměr vrtů je cca 28 mm – 50 mm. Hloubka vrtu se pohybuje v rozmezí cca 1 – 3 m dle výšky
stupně jednotlivého bloku. Na m3 surového bloku se vyvrtá cca 1 – 2 m vrtu. K rozpojování hornin
se využívají trhací práce malého rozsahu. Při provádění měkké skrývky se používají průmyslové
trhaviny. Při vlastní těžbě bloků se používají trhaviny s posuvným účinkem. K roznětu se používá
elektrický palník. Denní spotřeba výbušniny je cca 2,5 kg a to podle prováděných prací v lomu.
Trhací práce nejsou prováděny denně. Odstřelený blok suroviny je nakládán jeřábem,
nakladačem nebo bagrem na technologická vozidla nebo nákladní automobily, nebo je přímo
odvážen nakladači k dalšímu zpracování v hrubé kamenické výrobě nebo ušlechtilé kamenické
výrobě.
Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
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Záměr „Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru Mrákotín“
naplňuje dikci bodu 79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok.
Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok. Těžba
rašeliny.), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm.
c) zákona o EIA.
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.
Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení
a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA,
rozhoduje příslušný úřad, že záměr
„Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru Mrákotín“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona o EIA.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:
Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru, s ohledem na jeho charakter
a lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů záměrem nebude překročeno
lokální měřítko vlivů. Záměr obsahuje odpovídající opatření k prevenci, vyloučení a snížení
negativních vlivů na životní prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a
vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek
životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah,
jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní
prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Cílem posuzovaného záměru je pokračování těžby výhradního ložiska vyhrazeného nerostu
granitu v již stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín (ev. č. 7 0476). Plocha zájmové lokality je
2,106 ha, celkový objem vytěžitelných bilančních zásob získaných operativním přepočtem je
vyčíslen na cca 210 000 m3, tj. 546 000 t.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že v blízkém i širokém okolí záměru nedochází k překračování
měřených limitních koncentrací ročních průměrů. Z hlediska hlukové a imisní zátěže lze uvést, že
v dotčeném území nejsou a ani po realizaci záměru nebudou překračovány imisní limity.
Realizace záměru významně nezhorší v porovnání se současným stavem v žádném ohledu
stávající stav území a nepřekročí míru jeho únosného zatížení. Záměr prodlouží těžební činnosti
v území. S ohledem na skutečnost, že se v lokalitě nepředpokládá navyšování objemu těžby a
dopravy, zůstanou vlivy záměru na přibližně stejné úrovni.
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Realizace záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně
provozovanými záměry. V souvislosti s realizací záměru nedojde k navýšení intenzity dopravy
oproti stávajícímu stavu. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je
uvedena v předloženém oznámení záměru.
II. Umístění záměru
Parcelní čísla pozemků dotčených záměrem v k. ú. Mrákotín u Telče jsou: 599/1, 632/11, 598/1,
597/1, 596/1, 595, 594, 590, 589, 588, 586, 585, 584/1 a 581.
Dne 22. 11. 2021 pod č. j. Telč 7192/2021 ORÚP-Piv vydal Městský úřad Telč, odbor rozvoje a
územního plánování vyjádření, ve kterém uvádí, že záměrem je rozšíření těžby s následnou
rekultivací, z hlediska funkčního využití je tedy záměr dle ÚPO Mrákotín podmíněně přípustný.
Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“). V lokalitě záměru se nenachází skladebné prvky ÚSES. Zájmové území záměru neleží
v přírodním parku. V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Realizací záměru dojde k zásahu do VKP les malého rozsahu, který je akceptovatelný a
s ohledem na charakter a umístění nevýznamný. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura
2000.
Dne 12. 11. 2021 pod č. j. KUJI 101089/2021 OŽPZ 29/2021 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Území ložiska náleží k povodí řeky Dyje. V blízkosti dobývacího prostoru se nevyskytují žádná
prameniště ani jiné vodní zdroje. Záměr nespadá do plochy ochranného pásma vodního zdroje.
Hladina podzemních vod se nachází pod úrovní projektované těžební báze lomu, tj. pod 555 m n.
m. Menší možné akumulace vod jsou původu srážkových a přípovrchových vod, které jsou vázány
na propustné vrstvy eluvia a deluvia v severní části ložiska. Ve stěnách lomu se pak projevují
oscilujícími puklinovými výrony. Plocha záměru se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod. Záměr se nachází v již stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín. V lokalitě
záměru se nevyskytují architektonické ani archeologické památky ani jiné lidské výtvory kulturní
povahy. Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vliv na obyvatelstvo
Nejbližší souvislá obytná zástavba je vzdálena cca 225 m od lomu. U záměru byl posouzen vliv
zdrojů hluku z provozu záměru u nejbližší obytné zástavby i liniový zdroj, a to pro maximální
předpokládanou kapacitu 10 tis. t/rok a 40 t/den. Parametry provozu záměru kromě malého
posunu lokalizace vlastní těžby zůstávají bez významné změny. Z hodnocení vyplývá, že denní
ekvivalentní hladiny akustického tlaku se pohybují pod úrovní hlukových limitů. V noci není a
nebude předmětný dobývací prostor provozován.
Na základě výsledků z mapy pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací a imisního
monitoringu na stanicích v ČR nejsou v území překračovány imisní limity. Realizace záměru svými
příspěvky situaci v území nezhorší, neboť expedované množství suroviny a s ním související
dopravní, emisní a hlukové zatížení se svou velikostí nezmění a svým umístěním se změní pouze
nevýznamně v plošném rozsahu. Lom je dlouhodobě v provozu a je již zahrnut v imisním a
hlukovém pozadí.
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Vliv na ovzduší
Realizací záměru nedochází k významným negativním vlivům na ovzduší. Průměrné hodnoty
klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací sledovaných druhů škodlivin jsou podle dat
z ČHMÚ pod úrovní imisních limitů. V současnosti již těžba v lomu Mrákotín ve výši průměrné
těžby, která činí 10 000 t/rok, probíhá. Stávající imisní pozadí již tuto těžbu obsahuje. Realizací
záměru, pokračováním těžby, nedojde k nárůstu imisního znečištění v okolí. Realizací záměru, a
to i v případě realizace předpokládané maximální těžby, nedojde k překračování imisních limitů.
Záměr není zranitelný vůči klimatickým změnám ani výkyvům počasí.
Vlivy realizace záměru na ovzduší v porovnání se stávajícím stavem jsou hodnoceny jako
nevýznamně, v plné míře vratné, v čase proměnné, závislé na ročním objemu těžby a expedici
vytěžené suroviny po veřejných komunikacích. Záměr přináší některé změny povrchu území, které
mohou mít vliv na mikroklima v blízkém okolí lomu, ovšem s ohledem na charakter záměru tento
vliv nebude významný.
Vlivy na hlukovou situaci, vibrace
Provoz těžby a úpravy bude i nadále pokračovat pouze v denní době. Z provedeného hodnocení
vyplývá, že hluková zátěž sledovaných objektů hygienické ochrany nebude vlivem pokračování
těžby překračovat v zájmovém území limitní hodnoty a hlukové zatížení lokality se nezmění.
Vlastní těžba je zdrojem seismických vlivů. Při provádění trhacích prací oznamovatel důsledně
dodržuje hodnoty dílčích i celkových náloží, tak aby nevznikaly ani první známky škod na
stavebních objektech. Při pokračování těžby nedojde ke změně trhacích prací malého rozsahu.
Seismické účinky odstřelů budou i nadále průběžně monitorovány obdobným způsobem jako
doposud. Záměr není a nebude zdrojem emisí pachových látek. Vlivy z hlediska produkce vibrací
a jiné biologické nebo fyzikální vlivy zůstanou nevýznamné a beze změny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Odvodnění lomu zůstane v porovnání se současným stavem beze změny a ani při dalším postupu
těžby se nepředpokládá překračování stávajícího povoleného množství důlní vody. Součástí
záměru není zahlubování lomu. Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako trvalé,
svým působením a rozsahem za akceptovatelné, bez významného rozdílu mezi stavem stávajícím
a stavem při realizaci záměru, bez dosahu k obytné zástavbě. Záměr významným způsobem
neovlivní povrchové a podzemní vody z hlediska jejich množství a kvality.
Vlivy na půdu
Záměr se nachází v již stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín (ev. č. 7 0476). Záměr bude mít
vliv na zábor lesní půdy. Pozemky určené k těžbě budou před postupem těžebních prací vyjmuty
z PUPFL. Vlivy na stabilitu a erozi půdy nenastanou. Vlivy záměru na půdu jsou hodnoceny,
s ohledem na charakter a umístění záměru, jako nevratné, mírně negativní, nevýznamné.
Vlivy na horninové prostředí
Záměr nebude mít negativní vliv na jiné využitelné přírodní zdroje, je sám o sobě určen pro účel
využívání přírodního zdroje. Záměr se nachází v již stanoveném dobývacím prostoru Mrákotín.
Tento zdroj bude postupně při realizaci záměru využit. Vlivy záměru na horninové prostředí a na
jiné přírodní zdroje surovin než předmětné ložisko jsou zanedbatelné a nevýznamné.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Při realizaci záměru dojde k odstranění části stávajícího vegetačního krytu a půdního profilu
v místě plánované těžby a mechanické disturbanci ploch v bezprostředním okolí okrajů
navrženého záměru. V okolí záměru se ovšem nachází dostatek potravních a hnízdních biotopů
pro druhy, které využívají plochu dotčenou navrženým rozšířením těžby. Nelze tedy očekávat, že
realizace navrženého záměru bude znamenat významnou biologickou újmu. Realizací záměru
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nebudou ovlivněna zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, přírodní parky ani
památné stromy. Prodloužení těžební aktivity ve stávajícím lomu v rámci již dříve schválených
ploch nebude mít významný negativní vliv na migrační propustnost území. Celistvost lesního
porostu vymezeného v rámci blízkého migračního koridoru nebude narušena. Migrace bude i
nadále umožněna podél okraje lomu a v jeho okolí. Těžební činnost je v této lokalitě dlouhodobě
provozována a řešený záměr nerozšiřuje těženou plochu mimo stanovený dobývací prostor.
Celkově lze uvést, že v souvislosti s realizací předloženého záměru nelze očekávat významné
negativní ovlivnění flóry a vegetace. Řešený záměr prakticky nezasahuje do vegetace ve zvýšené
míře významné z biologicko-ochranářského hlediska. Negativní vlivy na flóru a faunu v území jsou
ustálené, z velké části trvalé, z menší části vratné po dokončení rekultivace lomu. Při realizaci
záměru nedojde k jejich významnému navýšení v porovnání se současným stavem, naopak při
realizaci Plánu sanace a rekultivace budou posíleny podmínky pro rozvoj řady živočichů a rostlin.
Vlivy na krajinu
Vzhledem k tomu, že záměr navazuje na činnost ve stávajícím roztěženém lomu a že změny na
reliéfu krajiny, které přináší, budou převážně skryty pod horní hranou lomu, nedojde k významné
změně charakteristik krajiny, ke změně poměru krajinných složek, k ovlivnění vizuálních vjemů,
k ovlivnění struktury a funkčního využití území. Realizace záměru bude mít pouze lokální vliv.
S ohledem na jámový charakter lomu budou všechny dopady záměru patrné pouze z prostoru
lomu a jeho nejbližšího okolí. Těžební činnost je v této lokalitě dlouhodobě provozována.
Realizace záměru nebude mít vliv na dálkové pohledy. S ohledem na charakter záměru lze uvést,
že vliv záměru na krajinný ráz bude nevýznamný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V dosahu vlivů záměru se nevyskytují architektonické ani archeologické památky ani jiné lidské
výtvory kulturní povahy, které by mohly být záměrem ovlivněny.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje
Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 15. 12. 2021
oznámení záměru „Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru Mrákotín“,
které podala společnost KAVEX – GRANIT HOLDING a.s., v konkurzním řízení, IČO 251 83 435,
Lobezská 107/41, 326 00 Plzeň, výrobní provoz Mrákotín 255, 588 54 Mrákotín (oznamovatel),
zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j. KUJI 110705/2021 OZPZ 2207/2021 Ml
ze dne 15. 12. 2021, o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje
Vysočina 22. 12. 2021 a městyse Mrákotín 3. 1. 2022.
Oznámení záměru bylo také zveřejněno na
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1095).

internetu

v Informačním

systému

EIA

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem pět vyjádření dotčených
orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ
Kraje Vysočina, OŽPZ dále obdržel vyjádření dotčeného územního samosprávného celku. KrÚ
Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 15. 12.
2021 oznámení záměru „Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru
Mrákotín“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Bohumír
Sís, KAVEX – GRANIT HOLDING a.s., v konkurzním řízení, IČO 251 83 435, Lobezská 107/41,
326 00 Plzeň, výrobní provoz Mrákotín 255, 588 54 Mrákotín (neautorizovaná osoba dle § 19
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zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru
vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
-

Městys Mrákotín, č. j. MM- 1170/2021 ze dne 3. 1. 2022;
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 52283/2021 ze dne
4. 1. 2022
Krajská
hygienická
stanice
Kraje
Vysočina
se
sídlem
v Jihlavě,
č.
j.
KHSV/32542/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 6. 1. 2022;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody), č. j.
KUJI 2105/2022 OŽPZ 98/2022 ze dne 10. 1. 2022;
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2022/220 ze dne 13. 1. 2022;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší), č. j.
KUJI 4146/2022 OŽPZ 137/2022/Rů ze dne 17. 1. 2022.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Městys Mrákotín, č. j. MM- 1170/2021 ze dne 3. 1. 2022
Ve svém vyjádření uvádí, že souhlasí s „Povolením otvírky, přípravy a dobývání v části
dobývacího prostoru Mrákotín“ a nemá žádných připomínek.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, č. j. SBS 52283/2021 ze dne
4. 1. 2022
Ve svém vyjádření orgánu státní báňské správy Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina (dále také „OBÚ se sídlem v Liberci“) uvádí, že z hlediska ochrany a
využití nerostného bohatství OBÚ se sídlem v Liberci nemá námitky k záměru „Povolení otvírky,
přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru Mrákotín“ a z hlediska horních předpisů
nepovažuje za nutné posoudit záměr v celém rozsahu zákona o EIA. Tento záměr bude OBÚ se
sídlem v Liberci povolovat v samostatném správním řízení.
Vypořádání: Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
KHSV/32542/2021/ZR/HOK/Pro ze dne 6. 1. 2022

se

sídlem

v

Jihlavě,

č.

j.

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
se sídlem v Jihlavě uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA. V odůvodnění svého
vyjádření uvádí popis záměru a informace vyplývající z oznámení záměru. Závěrem uvádí, že
vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví,
orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje jeho projednání dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody), č.
j. KUJI 2105/2022 OŽPZ 98/2022 ze dne 10. 1. 2022
Ve svém vyjádření nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. Uvádí, že předložené oznámení
je zpracováno dostatečně. Dále sděluje popis záměru a uvádí opatření k minimalizaci vlivu na
životní prostředí a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které je nutno doplnit: z důvodu
možného výskytu výra velkého a dalších druhů dutinového ptactva je nutné realizovat případné
kácení porostů pro pokračování těžby v kamenolomu po konzultaci s ornitologem; případný plán
sanace a rekultivačních prací je nutno s dostatečným předstihem konzultovat s příslušným

Čís. jednací: KUJI 6783/2022 OZPZ 2207/2021 Ml
Číslo stránky: 7

orgánem ochrany přírody; pro ochranu raně sukcesních stádií rostlin a živočichů je vhodné pro
jejich vývoj vymezit bezzásahové plochy na odtěžených plochách a výsypkách materiálu; pro
plazy a obojživelníky je s ohledem na jejich následný vývoj nutné ponechat vodní plochy (kaluže
či jezírka) bez zásahu.
Vypořádání: Ve vyjádření orgánu ochrany přírody je uvedeno, že nepožaduje další posouzení
záměru dle zákona o EIA. Pokud tedy není uplatněn požadavek na další posuzování, se kterým
by se příslušný úřad ztotožnil, nelze v závěru zjišťovacího řízení, vydávaném formou rozhodnutí,
ukládat žádné podmínky. Je na dotčeném orgánu ochrany přírody, aby zapracování výše
uvedených podmínek požadoval v rámci následně vedených řízeních. Oznamovatel je touto
formou o podmínkách orgánu ochrany přírody informován.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j.
ČIŽP/46/2022/220 ze dne 13. 1. 2022
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také
„ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení odpadového hospodářství, stanovisko oddělení ochrany
vod, stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko
oddělení ochrany přírody a stanovisko oddělení ochrany lesa. V žádném ze stanovisek není
požadováno pokračování v procesu EIA. Stanovisko oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení
ochrany ovzduší a stanovisko oddělení integrovaných agend jsou bez připomínek. Oddělení
odpadového hospodářství ve svém stanovisku upozorňuje na skutečnost, že dnem 1. 1. 2021
nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcí předpisy k tomuto zákonu byly ke dni 1. 1. 2021 zrušeny. Prováděcí vyhláška č.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady k zákonu č. 541/2020 Sb. vešla v účinnost
dne 7. 8. 2021. Oddělení ochrany přírody ve svém stanovisku upozorňuje na nutnost postupu v
souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, konkrétně na § 4 zákona o ochraně přírody a
krajiny (zásah do VKP), § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (výjimky u zvláště chráněných
druhů) a § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny (krajinný ráz). Oddělení ochrany lesa ve svém
stanovisku upozorňuje na nutnost vyjmutí z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Závěrem
vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nemá k předloženému
záměru připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.
Vypořádání: Upozornění ČIŽP odkazují na platnou legislativu, která musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší),
č. j. KUJI 4146/2022 OŽPZ 137/2022/Rů ze dne 17. 1. 2022
KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ ve svém stanovisku k posouzení vlivu záměru na životní prostředí
v rámci zahájení zjišťovacího řízení dle zákona o EIA ve vztahu k ochraně ovzduší uvádí nejdříve
základní charakteristiku záměru. Dále uvádí zhodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší.
Uvádí, že se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Upozorňuje, že před zahájením
územního nebo stavebního řízení z hlediska ochrany ovzduší předloží provozovatel žádost o
souhlas k umístění stavby nebo ke stavbě (změně stavby) zdroje znečišťování ovzduší. K této
žádosti doloží odborný posudek a již zpracovanou rozptylovou studii, vyjádření příslušného
obecního úřadu, atd. Závěrem uvádí, že KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ s realizací předloženého
záměru souhlasí a nepožaduje předložený záměr posuzovat dle zákona o EIA.
Vypořádání: Vzato na vědomí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samostatné celky,
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odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA
doloží dotčená veřejnost v odvolání.
Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle
zvláštních právních předpisů.
V Jihlavě dne: 26. 1. 2022

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Kraj Vysočina a městys Mrákotín se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení
o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po
stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Rozhodnutí bude též zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS1095,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

………………………………………………

………………………………………….

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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ROZDĚLOVNÍK
Účastník řízení (oznamovatel):
Datovou schránkou
1. KAVEX – GRANIT HOLDING a.s., IČO 251 83 435, výrobní provoz Mrákotín 255, 588 54 Mrákotín
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde
Datovou schránkou
3. Městys Mrákotín, IČO 002 86 265, Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
Dotčené orgány:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého
1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, IČO 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce
10, Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205,
Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČO 000 25 844, Třída 1. máje
858/26, 460 01 Liberec
Na vědomí:
Datovou schránkou
9. Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, IČO 002 86 745, náměstí Zachariáše z Hradce 10,
Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč
10. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Mládek František Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
26.1.2022 06:48:38
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