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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název:

Dotěžení a rekultivace lomu Pohled

Kapacita (rozsah) záměru:

250 000 tun stavebního kamene ročně

Charakter záměru:

Zahloubení lomu o 15 m na těžební úroveň 415 m.n.m. Jedná
se o pokračování těžby v jihovýchodní části dobývacího
prostoru Pohled. Provedení skrývky bude zapotřebí na ploše
cca 2900 m2 (podél technologické línky). Rozpojování horniny
bude prováděno clonovými, případně plošnými odstřely,
druhotné rozpojování nadměrných kusů bude prováděno
bouracím kladivem, ocelovou koulí, alternativně mohou být
řešeny trhací práce malého rozsahu. Rozpojená rubanina
bude nadále zpracovávána na místě v technologické lince
vybavené třemi stupni drcení (prováděno je zkrápění,
primární úpravna je opláštěna. Dobývání ložiska bude
ukončeno v severozápadní části dobývacího prostoru, kde
bude následně zahájena rekultivační činnost spojená se
založením vnitřní výsypky s kapacitou 230 000 m3, kam bude
ukládán skrývkový materiál. Dle vyjádření příslušného
stavebního úřadu je záměr navržen v souladu s územním
plánem obce Pohled.

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Umístění:

kraj:

Vysočina

obec:

Pohled

kat. území:

Pohled

Zahájení:

předpoklad

2015

Dokončení:

předpoklad

2023

Oznamovatel:

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov

IČO:

25502247

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:
K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Ing. Daniel
Bubák, PhD. (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona)
obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství z 11. 12. 2014
(ochrana ovzduší)
Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí z 16. 12. 2014
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod z 8. 12. 2014 (mailem
upřesněno 17. 12. 2014)
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 15. 12. 2014
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina z 8. 12. 2014
Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl uplatněn.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší)
s realizací záměru souhlasí a nepožaduje jej posuzovat podle zákona. Uvádí, že před
zahájením těžby předloží provozovatel žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování
ovzduší dle § 13 odst. 2 zákona, ke které je povinen doložit odborný posudek zpracovaný
autorizovanou osobou a aktualizovaný provozní řád.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí se vyjádřil bez připomínek.
Nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona a postačí vliv záměru na životní prostředí
ošetřit v následně vedených správních řízeních (např. územní a stavební řízení). K Plánu
otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Pohled a k následné změně povolené
hornické činnosti se Městský úřad Havlíčkův Brod vyjádřil dne 5. 9. 2014 pod čj.
OŽP/2190/2014/No. V této souvislosti uvádí, že pokud by po projednání záměru ve
zjišťovacím řízení došlo k úpravě či doplnění tohoto plánu, požaduje ho předložit znovu
k souhrnnému vyjádření.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod uvádí, že předložená
dokumentace je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno
dále posuzovat ve smyslu zákona za současného splnění následujících podmínek (mailem
bylo dne 17. 12. 2014 formulováno jejich přesné znění) :


Před vydáním nového povolení (změny) hornické činnosti bude provedeno kontrolní
měření hluku z běžného provozu kamenolomu Pohled včetně vnitroareálové dopravy
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v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Simtany čp. 21 v denní
době, kterým bude doložena účinnost provedeného protihlukového opatření z roku
2009 – opláštění východní věže, tedy důkaz o tom, že při stávajícím běžném provozu
kamenolomu nedochází v nejbližších chráněných venkovních prostorech či
chráněných venkovních prostorech staveb k překračování hygienického limitu hluku
v denní době. V případě, že nebude příslušný hygienický limit hluku dodržen, bude
nutno ze strany investora stavby navrhnout a provést účinná protihluková opatření.


Výsledky měření hluku (viz. podmínka č. 1) budou předloženy KHS společně s novou
žádostí o vydání stanoviska k povolení (změně) hornické činnosti.



V termínu do ½ roku po zahájení nově stanovené hlavní těžební činnosti (po provedení
skrývkových prací a clonových odstřelů) v jihovýchodní části dobývacího prostoru bude
provedeno měření hluku z běžného provozu kamenolomu Pohled včetně
vnitroareálové dopravy a měření hluku z provozu dopravy po komunikaci ul Nad Tratí
v nejbližších chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech
staveb v denní době. Měřící body budou stanoveny ve spolupráci s KHS. V případě, že
nebude příslušný hygienický limit hluku dodržen, bude nutno ze strany investora
stavby navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření.



V rámci provádění trhacích prací je možné během jednoho dne provést maximálně
jeden clonový či plošný odstřel.



V rámci provozu záměru je nutné na příjezdové komunikaci – ul. Nad Tratí zachovat
stávající omezení rychlosti 20 km/hod.
Vypořádání příslušným úřadem:
Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví včetně podmínek, jejichž znění bylo upřesněno
mailem dne 17. 12. 2014 byly převzaty do podmínek závěru zjišťovacího řízení.
ČIŽP OI Havlíčkův Brod nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny
v navazujících správních řízeních.
Oddělení ochrany vod nemá připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.
Oddělení ochrany lesa uvádí, že pokud dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa je k vydání souhlasu dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb. příslušný orgán
státní správy lesů. Nepožaduje pokračování procesu EIA.
Oddělení ochrany přírody uvádí, že předloženým záměrem budou přímo dotčeny pouze
aktivní části dobývacího prostoru a úzký pás vegetace při severovýchodním okraji lomu.
Výskyt zvláště chráněných druhů nebyl zjištěn. Následnou rekultivací s využitím přírodě
blízkých procesů (sukcese) vznikne pestrá řada stanovišť. Prvky ÚSS ani významné krajinné
prvky nebudou záměrem dotčeny. Vliv na krajinný ráz je hodnocen jako nevýznamný.
Inspekce s ohledem na výše uvedené skutečnosti nepožaduje další posuzování záměru.
Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu
EIA.
Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Číslo jednací: KUJI 82429/2014

OZPZ 3140/2014 Fr

Číslo stránky

3

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina uvádí, že z hlediska horních
předpisů nemá námitky a nepožaduje záměr posoudit v celém rozsahu zákona.
ZÁVĚR:
Záměr „Dotěžení a rekultivace lomu Pohled“ naplňuje dikci bodu 2.5 kategorie II přílohy č. 1
k zákonu (těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do
150 ha), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem
Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění
zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona,
přihlédnutí k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad
k závěru, že záměr
„Dotěžení a rekultivace lomu Pohled„
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona
Podmínky závěru zjišťovacího řízení:
1. Před vydáním nového povolení (změny) hornické činnosti bude provedeno kontrolní
měření hluku z běžného provozu kamenolomu Pohled včetně vnitroareálové dopravy
v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Simtany čp. 21 v denní
době, kterým bude doložena účinnost provedeného protihlukového opatření z roku
2009 – opláštění východní věže, tedy důkaz o tom, že při stávajícím běžném provozu
kamenolomu nedochází v nejbližších chráněných venkovních prostorech či
chráněných venkovních prostorech staveb k překračování hygienického limitu hluku
v denní době. V případě, že nebude příslušný hygienický limit hluku dodržen, bude
nutno ze strany investora stavby navrhnout a provést účinná protihluková opatření.
2. Výsledky měření hluku (viz. podmínka č. 1) budou předloženy KHS společně s novou
žádostí o vydání stanoviska k povolení (změně) hornické činnosti.
3. V termínu do ½ roku po zahájení nově stanovené hlavní těžební činnosti (po provedení
skrývkových prací a clonových odstřelů) v jihovýchodní části dobývacího prostoru bude
provedeno měření hluku z běžného provozu kamenolomu Pohled včetně
vnitroareálové dopravy a měření hluku z provozu dopravy po komunikaci ul Nad Tratí
v nejbližších chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech
staveb v denní době. Měřící body budou stanoveny ve spolupráci s KHS. V případě, že
nebude příslušný hygienický limit hluku dodržen, bude nutno ze strany investora
stavby navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření.
4. V rámci provádění trhacích prací je možné během jednoho dne provést maximálně
jeden clonový či plošný odstřel.
5. V rámci provozu záměru je nutné na příjezdové komunikaci – ul. Nad Tratí zachovat
stávající omezení rychlosti 20 km/hod.
6. Po zahájení trhacích prací v zahloubení provést monitoring seismických účinků
odstřelů u nejbližších obytných budov v obci Pohled a na základě výsledků pak
případně upravit velikost dílčí či celkové nálože.
7. Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných
ostatních látek škodlivých vodám ze všech aktivit v rámci provozu lomu. Tyto ukládat
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodářství.
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8. Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.
9. Aktualizovat havarijní plán tak, aby bylo zohledněno zahloubení lomu.
10. Pokračovat v monitoringu kvality a množství vypouštěných vod.
11. V případě zjištění výrazně vyšších než předpokládaných přítoků podzemní vody do
lomu posoudit situaci hydrogeologem, vyhodnotit případný vliv na okolí a dle potřeby
navrhnout účinná ochranná opatření.
12. Dodržovat stávající protiprašná opatření včetně zkrápění linky a komunikací.
13. Kácení vzrostlých dřevin provést v mimovegetačním období
14. Po ukončení těžby provést sanační a rekultivační práce dle Plánu sanace a rekultivace
území dotčeného těžbou (Krotký, 2014).
Povaha záměru ve vazbě na lokalizaci.
Lom se nachází cca 1,2 km jihovýchodně od centra obce Pohled (cca 600 m jižně od místní
části Simtany). Při severovýchodní hranici dobývacího prostoru prochází železniční trať
Havlíčkův Brod – Brno.
Závažnost vlivů.
V akustické studii byl vyhodnocen hluk z provozu kamenolomu pro stávající stav, stav po
realizaci záměru a hluk z clonových odstřelů. Vyhodnocen byl i hluk z dopravy na příjezdových
komunikacích, tedy místní komunikací ul. Nad tratí, silnici III/03815 a silnici I/19. Hodnocení
stávajícího stavu vychází z výsledků měření v roce 2008, kdy byly jako protihluková opatření
provedeny (opláštění primární úpravny, instalovány dopadové gumy na skluzech). Nebyly
však vyhodnoceny měřením další protihluková opatření provedená v roce 2009 (opláštění
východní věže a instalace dalších dopadových gum na skluzy). Z tohoto důvodu jsou v
podmínkách závěru zjišťovacího řízení uplatněny podmínky orgánu ochrany veřejného zdraví
požadující též předložit výsledky měření hluku z provozu kamenolomu Pohled. Z posouzení
hluku z clonových odstřelů vyplývá, že při uvažovaném jednom clonovém nebo plošném
odstřelu denně bude vždy hladina akustického tlaku pro impulzní hluk ve všech okolních
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb výrazně pod
hygienickým limitem. Z vyhodnocení hluku z dopravy na příjezdových komunikacích vyplývá,
že vlivem záměru nedojde na příjezdových komunikacích k významnému navýšení intenzit
dopravy, jelikož ty jsou dány denní výrobní kapacitou technologické linky kamenolomu. Navíc
je v rámci nového povolení uvažováno s tím, že cca 20% z celkového objemu expedovaných
výrobků bude odvezeno pomocí vlečky. Z hlediska znečišťování ovzduší byly v rozptylové
studii hodnoceny emise tuhých znečišťujících látek z těžby a úpravy suroviny. Do výpočtů byla
zahrnuta také resuspenze prachu. Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek –
benzo(a)pyren, NO2, částice PM10, PM2,5 ze spalování motorové nafty v mechanizmech a
nákladních vozidlech používaných pro expedici suroviny a dovoz inertních materiálů a též
emise z osobních motorových vozidel. Imisní limity pro znečišťující látky posuzované
rozptylovou studií nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou
překročeny ani v důsledku realizace záměru. Z posouzení vlivu na kvalitu ovzduší vyplývá, že
v důsledku realizace záměru nedojde k zásadním změnám v imisní situaci a nebudou
překračovány platné imisní limity. Technologické odpadní vody nevznikají, voda je používána
pouze pro omezení prašnosti – zkrápění technologické linky a komunikací. Nepředpokládá se
zásadní navýšení přítoku důlních vod po zahloubení lomové jámy. Dle výsledků
hydrogeologického posouzení nedojde k významnému ovlivnění režimu podzemních vod ani
povrchového odtoku. Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody nemůže mít záměr
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality,
ptačí oblasti.
Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a
provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení
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vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů
v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl
příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení
rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia (kód záměru VYS 753).
Obec Pohled jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,
apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň obec Pohled žádáme o neprodlené
písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření) (datová schránka)
1/

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 MOKRÁ – HORÁKOV
(na základě plné moci zastupuje společnost G E T s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00
Praha)

Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Obec Pohled, 582 21 POHLED

(datová schránka)

3/

Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu zde

Dotčené správní úřady:
4/

Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

5/

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)

6/

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)

7/

Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
(datová schránka)

8/

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26,
460 01 LIBEREC
(datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
9/

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

(datová schránka)

Na vědomí :
10/ Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA
(datová schránka)

Číslo jednací: KUJI 82429/2014
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