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ÚVOD 

Předkládaný posudek je zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí (dále jen 

„MŽP“), odboru výkonu státní správy IV Chomutov (dále jen „OVSS IV“), jakožto příslušného úřadu dle 

§ 3 písm. f) 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 EIA“) ze dne 6. 12. 2021, č. j. MZP/2021/530/2142. 

Předmětem posouzení je dokumentace vlivů záměru „Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy 

- Chotěšov“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 8 a v rozsahu přílohy č. 4 zákona EIA (dále jen 

„dokumentace EIA“). Veškeré dokumenty k procesu posuzování vlivů záměru jsou k dispozici rovněž v 

Informačním systému EIA (dále jen „IS EIA“) kód záměru: OV4214, na internetové adrese 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4214. 

 Odpovědným zpracovatelem dokumentace EIA je Ing. Monika Zemancová, autorizovaná osoba ke 

zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona EIA: rozhodnutí MŽP o udělení autorizace 
č. j. 127/OPVI/05, rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 39874/ENV/09, 93840/ENV/13, 
MZP/2019/710/10069. Platnost autorizace do 19. 1. 2025. 

SOUHRN DOSAVADNÍHO PRŮBĚHU PROCESU EIA:  

Dne 19. 4. 2021 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence od společnosti LAFARGE Cement, a.s., se sídlem Čížkovice 27, 

411 12 Čížkovice, IČO: 14867494, na základě plné moci ze dne 13. 11. 2020 v řízení zastoupené spol. 

G E T s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČO: 49702904, oznámení záměru „Hornická 

činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ dle § 6, v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu (dále jen 

„oznámení záměru“), a to spolu s žádostí o zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Oznámení 

záměru bylo zpracováno odpovědným zpracovatelem Ing. Monikou Zemancovou, autorizovanou 
osobou ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona, na základě rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí o udělení autorizace č. j. 127/OPVI/05, aktuální rozhodnutí o prodloužení autorizace 

ze dne 28. 12. 2019, č. j. MZP/2019/710/10069. 

Dne 17. 5. 2021 byl proces zjišťovacího řízení převeden k přímému zajištění na Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, jakožto pověřený příslušný úřad (dále jen „příslušný 

úřad“). 

Příslušný úřad zahájil dne 27. 5. 2021 zjišťovací řízení v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona EIA. Dne 
1. 6. 2021 byla v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona EIA zveřejněna informace o oznámení záměru a o 
tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úřední desce Ústeckého kraje.  

Záměr „Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy – Chotěšov“ naplňuje dikci kategorie I, bod 
79 [Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 

stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Těžba 

rašeliny od stanoveného limitu (c).], přílohy č. 1 k zákonu, a to jako záměr dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona 

EIA. Jedná se o záměr náležící do kategorie povinně posuzovaných v celém procesu posuzování vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona, je 
upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na: 

a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, 

b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny, 

c) současný stav poznatků a metody posuzování. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4214?lang=cs
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4214?lang=cs
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V zákonem stanovené lhůtě obdržel příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení celkem 9 vyjádření 

k oznámení záměru, a to od následujících subjektů: 

1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 30. 6. 2021 

2) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 30. 6. 2021 

3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 28. 6. 2021 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne 23. 6. 2021 

5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 17. 6. 2021 

6) Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, ze dne 31. 5. 2021 

7) Ústecký kraj, ze dne 30. 6. 2021 

8) Obec Siřejovice, ze dne 15. 6. 2021 

9) Obec Vrbičany, ze dne 17. 6. 2021 

Příslušný úřad ukončil zjišťovací řízení vydáním závěru zjišťovacího řízení ze dne 12. 7. 2021, č. j. 

MZP/2021/530/1302. V rámci cit. závěru konstatoval, že na základě informací uvedených v oznámení 
záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a 

zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, je nutné zpracovat 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k zákonu především s důrazem na 

následující oblasti: 

1. Zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením především na bezobratlé, batrachologii, 
herpetologii a ornitologii. 

2. V dokumentaci záměru konkretizovat, při jaké úrovni snížení hladiny podzemní vody ve studních 

nebo při jakém snížení vydatnosti studní vlivem těžby, budou provedena jaká konkrétní 

nápravná či kompenzační opatření. Dále pak v rámci navrhovaných opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 

popisu kompenzací, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní 

prostředí, doplnit případnou povinnost monitoringu podzemních vod. 

3. Rozptylovou studii v rámci dokumentace zpracovat v souladu s požadavkem odboru ochrany 

ovzduší MŽP. 

4. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejích přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní 
požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních.  

5. V této souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, ve které bude 
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány. 

Dne 13. 10. 2021 obdržel příslušný úřad dokumentaci vlivů záměru „Hornická činnost v jižní části 

ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ na životní prostředí dle § 8, v rozsahu přílohy č. 4 zákona (dále jen 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“), zpracovanou odpovědným zpracovatelem Ing. 
Monikou Zemancovou, autorizovanou osobou ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona, 

na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení autorizace č. j. 127/OPVI/05, aktuální 

rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 28. 12. 2019, č. j. MZP/2019/710/10069.  

Příslušný úřad dopisem ze dne 14. 10. 2021, č. j. MZP/2021/530/1892 informoval o zveřejnění 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a zahájení procesu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví dle zákona (dále jen „proces EIA“).  
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Dne 19. 10. 2021 byla v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona zveřejněna informace o dokumentaci 
vlivů záměru na životní prostředí a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet na úřední desce Ústeckého 

kraje. 

Pověřením příslušného úřadu ze dne 6. 12. 2021, č. j. MZP/2021/530/2142, prostřednictvím datové 

schránky, s doručením fikcí ke dni 23. 12. 2021, byl zpracováním posudku na dokumentaci vlivů záměru 

na životní prostředí dle § 9 zákona pověřen Ing. Mario Petrů, autorizovaná osoba ke zpracování 

dokumentace a posudku dle § 19 zákona, na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o 
udělení autorizace č. j. 58628/ENV/12, aktuální rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 2. 2. 2017, 
č. j. 348/ENV/17.  

Dne 3. 1. 2022 obdržel zpracovatel posudku od příslušného úřadu vyjádření od celkem 6 subjektů, 
které příslušný úřad obdržel v zákonem stanovené lhůtě k dokumentaci vlivů na životní prostředí. Jedná 

se o vyjádření následujících subjektů: 

1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16. 11. 2021 a 
11. 11. 2021 

2) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 10. 11. 2021 
3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 18. 11. 2021 
4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 10. 11. 2021 
5) Obec Siřejovice, ze dne 9. 11. 2021 
6) Občané obce Vrbičany – anonymizováno, vč. přílohy, ze dne 10. 11. 2021 

Dne 20. 1. 2022, od 15:00 do 16:30 hodin v sále staré radnice v Lovosicích, Školní 1, Lovosice, se 

uskutečnilo veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu § 17 zákona. 

Dne 13. 2. 2022 zpracovatel posudku požádal oznamovatele o poskytnutí podkladů, které byly 

použity pro zpracování dokumentace EIA a další údaje nezbytné pro zpracování posudku ve smyslu § 

9 odst. 6 zákona. Tyto podklady obdržel dne 17. 2. 2022.  

Dne 18. 2. 2022 zpracovatel posudku požádal pověřený příslušný úřad o možnost překročení lhůty 

pro zpracování posudku z důvodu složitosti prováděného posouzení, a to o 20 dnů dle § 9 odst. 3 cit. 

zákona. Pověřený příslušný úřad sdělením ze dne 22. 2. 2022, č.j. MZP/2022/530/303, souhlasil 
s prodloužením lhůty. 

SEZNAM PODKLADŮ, KTERÉ BYLY POUŽITY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE EIA A 
DALŠÍ ÚDAJE, KTERÉ BYLY VYUŽITY PŘI ZPRACOVÁNÍ POSUDKU VE SMYSLU § 9 ODST. 

4, 5 A 6 CIT. ZÁKONA: 

Předkládaný posudek podle § 9 zákona je zpracován na základě terénního šetření v místě záměru 

ze dne 20. 1. 2022, spojeného s prohlídkou činného lomu se zástupcem oznamovatele Ing. Perglem a 

s následným veřejným projednáním dokumentace EIA.  Na základě předběžného studia dokumentace 

EIA, uskutečněného veřejného projednání a terénní prohlídky území, zpracovatel posudku e-mailovou 
žádostí ze dne 13. 2. 2022 vyžádal od oznamovatele podklady, které byly použity pro zpracování 

dokumentace EIA a další údaje, nezbytné pro zpracování posudku ve smyslu § 9 odst. 6 cit. zákona, a 

to: 

1. Podklady k žádosti o vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 

územně plánovací dokumentace – Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a 

územního plánování ze dne 26. 11. 2020, č.j. OST 273/2020 KD.  

2. Podklady dokumentace EIA, na jejichž základě bylo v textu odkazováno na to, že v rámci 

stávajícího integrovaného povolení je již obsaženo hodnocení změn vodního režimu. Tj. 

zejména integrované povolení, ze kterého bude zřejmé, zda v rámci podmínek pro Lafarge 

Cement, a.s. pro zařízení „Čížkovická cementárna“ jsou či nejsou podmínky pro sledování vlivu 

na studny dle uplatněného vyjádření ČIŽP. 
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3. Podklady hydrogeologického posouzení, které obsahují evidenční údaje o stávajících 

monitorovaných studních v obci Vrbičany, uváděných v podkladové hydrogeologické studii. Tj. 

zejména informace o těchto studních (typ studny, hloubka, úroveň hladiny, množství a účel 

čerpání, apod.), které oznamovatel eviduje již v současnosti. To spolu s informací, jaké další 

údaje oproti těmto stávajícím jsou reálně potřeba proto, aby mohla být plněna navrhovaná 

podmínka stanovení limitní úrovně snížení hladiny či vydatnosti těchto studní, od které by již 

měla být uplatňována kompenzační opatření.  

4. Podklady či informace, ze kterých bude zřejmé, v jakých termínech byla provedena orientační 

návštěva prostoru stávající těžebny, na kterou je odkazováno v předloženém hodnocení zásahu 

dle § 67 ZOPK. To spolu s informací, jakým způsobem, v jakém rozsahu a co bylo předmětem 

sledování a zda byly zjištěny předpokládané nálezy, příp. z jakého důvodu nebyly tyto informaci 
uvedeny již v tomto podkladu, dle komentáře na str. 59. 

5. Podklady či informace, ze kterých bude zřejmé, zda byly předmětem biologických průzkumů 

také nepůvodní a invazívní druhy, ve smyslu Metodického výkladu MŽP k aplikaci vybraných 

nových pojmů (biologická rozmanitost, změna klimatu) a požadavků zákona EIA z října 2017. 

6. Podklady či informace, ze kterých bude zřejmé, zda stávající provoz vykazuje emise v rámci 

souhrnné provozní evidence a zda byly tyto podklady využity v rámci rozptylové studie, tj. ve 

smyslu požadavků přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

7. Podklady či informace, ze kterých bude zřejmé, zda a jakým způsobem byla v rámci výpočtů 

rozptylové studie uvažována také resuspenze prachových částic. 

Na základě výše citované žádosti zpracovatel posudku obdržel prostřednictvím emailové odpovědi 

zástupce oznamovatele (Ing. Pergla) ze dne 17. 2. 2022 následující sdělení a podklady:  

K bodu 1 podklady v příloze – žádost o vyjádření ÚP Úpohlavy a hlavní vstupní informace Úpohlavy 

K bodu 2 podklady v příloze - plné znění aktuálního integrovaného povolení. 

K bodu 3 podklady v příloze - monitoring podzemních vod 

K bodu 4 dle vyjádření zpracovatelky biologického hodnocení (Ing. Lagner Zímová): Orientační 

návštěva byla provedena ve dnech 23.7 a 15.8. Jednalo se o prohlídku za účelem zorientovat se v 

technologii a podobě záměru pro efektivní zhodnocení jeho vlivu. Dále bylo prověřováno, zda druhy, 

které jsou předmětem průzkumu v lokalitě záměru (tedy mimo stávající prostor těžby) mají vazbu 

na stávající prostor těžebny. Stávající prostor těžby není předmětem záměru a nebyly zjištěny ani 

zásadní biotopové vazby zjištěných druhů.  

K bodu 5 dle vyjádření zpracovatelky biologického hodnocení (Ing. Lagner Zímová): Předmětem 

průzkumů byly všechny druhy, bez ohledu na to, zda jsou, anebo nejsou invazivní a nepůvodní. 

Identifikovány a hodnoceny nebyly z toho, důvodu, jelikož nebyly v rámci průzkumů nalezeny. Dle 

uvedené metodiky nebylo shledáno, že by dotčené území bylo předmětem významných biotopů z 

hlediska biodiverzity, které by měly být dotčeny záměrem. 

K bodu 6 dle vyjádření zpracovatele rozptylové studie (Ing. Fiedler): Při zpracování rozptylové studie 

byly, z důvodu porovnatelnosti vlivu záměru a stávajícího stavu, použity ve výpočtu emisí shodné 

podklady (dle záměru) a to dle údajů, které jsou uvedeny v bodu 3.2.2. Výpočet emisí rozptylové 

studie. Výpočet emisí stávajícího stavu i záměru zahrnuje jen ty operace, které se dotýkají záměrů 

(posunem těžby do jižní části ložiska) a ne celá činnost těžby vápence, která je obsažena 

v souhrnné provozní evidenci.  

K bodu 7 dle vyjádření zpracovatele rozptylové studie (Ing. Fiedler): Vliv resuspenze prachových 

částic je zahrnuta do rozptylové studie a vše je uvedeno v bodu 3.2.2. Výpočet emisí rozptylové 

studie, strana 14 až 16 (emisí sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel). 

V průběhu zpracování posudku zpracovatel dále provedl průběžné telefonické a emailové 

konzultace se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a 
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to s Ing. Kouteckým z odd. ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a RNDr. Burianem z odd. 
životního prostředí. Konzultace se týkaly uplatněných požadavků Krajského úřadu v rámci vyjádření 

k oznámení a k dokumentaci EIA a návrhu podmínek ve věci hodnocení vlivu zásahu dle § 67 ZOPK.  

Kromě výše uvedeného bylo při zpracování posudku vycházeno z dokumentace EIA včetně v ní 

uvedených příloh a poskytnutá obdržená vyjádření k dokumentaci.  

Zpracovatel posudku si nevyžádal dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na 

životní prostředí od jiných odborníků ve smyslu § 9 odst. 4 zákona EIA. 

Na zpracování posudku se žádným ani dílčím způsobem neúčastnila žádná další osoba, která se 

podílela na zpracování oznámení záměru nebo dokumentace EIA ve smyslu § 9 odst. 4 zákona EIA. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. NÁZEV ZÁMĚRU 

„Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov“ 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Plošný rozsah: 

Zásoby výhradního ložiska Úpohlavy – Chotěšov, jejichž vytěžení je předmětem předložené 
dokumentace EIA, jsou v celém rozsahu pokryty třemi dobývacími prostory Úpohlavy, Úpohlavy I a 
Chotěšov, které na sebe plošně navazují a pokrývají celou plochu výhradního ložiska vápenců.  

V severozápadní a severovýchodní části ložiska jsou zásoby vápence vytěženy a probíhají zde 
rekultivační práce. V současné době probíhá hornická činnost ve střední oblasti východní části ložiska 

podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále též jen „POPD“) lomu Úpohlavy 2004, životnost zásob v 

rámci tohoto povolení je na dalších cca 5 let. V jižní části ložiska zbývá 28 639 277 tun vytěžitelných 

zásob, z toho 23 378 882 t cementářské suroviny a 5 260 395 t vápenců na odsiřování, jejichž vytěžení 

je předmětem předložené dokumentace EIA (dále též označováno jen jako „plocha záměru“). 

Uvedené množství suroviny bude vytěženo za cca 19 let, což představuje roční těžbu ve výši cca 

1 500 000 t, tedy stejný objem roční těžby jako v současné době. 

Plošný rozsah záměru činí 1 353 988 m2. 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)  

Kraj:    Ústecký (kód NUTS 3: CZ 042) 

Obec:   Černiv (kód obce: 564699) 
    Chotěšov (kód obce: 564940) 
    Siřejovice (kód obce: 565598) 

Úpohlavy (kód obce: 565806) 
Vrbičany (kód obce: 565903) 

Katastrální území: Černiv (číslo k.ú.: 620335) 
    Chotěšov u Vrbičan (číslo k.ú.: 653225) 
    Siřejovice (číslo k.ú.: 747831) 

Úpohlavy (číslo k.ú.: 774669) 
Vrbičany u Lovosic (číslo k.ú.: 785997) 

4. OBCHODNÍ FIRMA OZNAMOVATELE  

LAFARGE Cement, a. s. 

5. IČ OZNAMOVATELE  

148 67 494 

6. SÍDLO (BYDLIŠTĚ) OZNAMOVATELE 

Čížkovice 27 

411  12 Čížkovice 

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4214?lang=cs
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

1. Úplnost dokumentace 

Předmětem posouzení je dokumentace EIA dle § 8, zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona EIA. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podklad zpracovaný v rámci pokračování procesu, který byl zahájen 

podáním oznámení záměru dne 19. 4. 2021, je pro posouzení úplnosti dokumentace EIA rozhodné 

znění zákona č. 100/2001 Sb., platné a účinné k uvedenému datu. V daném případě se jedná o zákon 

č. 100/2001 Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., 

č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., 

č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 256/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., 

č. 225/2017 Sb., č. 326/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb. (v účinném znění 1. 1. 2021 – 31. 7. 2021). 

K výše uvedenému znění dále lze za platné relevantní metodiky považovat zejména   

• Metodický výklad MŽP k aplikaci vybraných nových pojmů (biologická rozmanitost, změna 

klimatu) a požadavků zákona EIA z října 2017, 

• Metodický pokyn MŽP k předcházení a snižování světelného znečištění, opatření související se 

světelným zářením z června 2020. 

Dle výše uvedeného rozhodného znění zákona č. 100/2001 Sb. a související metodiky je rozsah 
náležitostí dokumentace EIA následující (komentáře zpracovatele posudku uvedeny tučně 

kurzívou): 

AUTORIZACE KE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, POSUDKU A VYHODNOCENÍ 

Dle § 19 odst. 1 zákona EIA (cit): „Zpracovávat dokumentaci, posudek a vyhodnocení jsou 

oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 

(dále jen „autorizace“). Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat 

k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která 

je držitelem autorizace“. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku v rámci seznamu Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a 

posudku na IS EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/osoby) ověřil, že zpracovatelka dokumentace 
EIA – Ing. Monika Zemancová je držitelem platné autorizace č.j. 127/OPVI/05 a prodloužení 

autorizace č.j. 39874/ENV/09, 93840/ENV/13, MZP/2019/710/10069, s platností do 19. 1. 2025. 

Zpracovatel posudku – Ing. Mario Petrů je dle téhož seznamu držitelem platné autorizace č.j. 

58628/ENV/12 a prodloužení autorizace č.j. 348/ENV/17, s platností do 17. 7. 2022. 

Dokumentace EIA i posudek tedy splňují požadavek § 19 odst. 1 zákona EIA. 

NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE DLE PŘÍLOHY Č. 4 K CIT. ZÁKONU 

Část A – Údaje o oznamovateli 

1. Obchodní firma 

2. IČ 

3. Sídlo (bydliště) 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

https://portal.cenia.cz/eiasea/osoby
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Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska formální správnosti zákonných náležitostí uvedeno v úplném rozsahu na str. 12 
dokumentace EIA. 

Část B – Údaje o záměru 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních 

důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí 

6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací 

nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 

dalšími parametry 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí 

vydávat. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska formální správnosti zákonných náležitostí uvedeno v úplném rozsahu na str. 13 
až 38 dokumentace EIA. Z hlediska metodického výkladu MŽP z října 2017 lze relevantní 

informace k biologické rozmanitosti a změny klimatu dohledat částečně v této, převážně však 

v dalších kapitolách dokumentace EIA. Z hlediska dostatečnosti a s ohledem na doporučující 

charakter metodického výkladu lze tento postup akceptovat. Výčet dotčených územních 

samosprávných celků je uveden v rozsahu kraje a území pěti obcí (základních územních 

samosprávných celků ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), na jejichž území se rozkládá 

vlastní řešená plocha záměru. Z hlediska kontroly formální správnosti zákonných náležitostí 

dokumentace EIA lze zvolený postup akceptovat. 

II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) 

4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 

5. Biologická rozmanitost 

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska formální správnosti zákonných náležitostí uvedeno v úplném rozsahu na str. 39 
až 43 dokumentace EIA. 
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V kapitole Biologická rozmanitost uvedeno, že záměr nenárokuje mezi vstupy biologickou 
rozmanitost, s odkazem na popis bioty v dalších částech dokumentace EIA. Nad uvedeným 

konstatováním může být polemizováno o věcné správnosti, v závislosti na výkladu pojmu 
biologické rozmanitosti. Toto však je blíže rozvedeno v odkazovaných dalších kapitolách 

dokumentace EIA a k nim uplatněným komentářům zpracovatele posudku. Z hlediska kontroly 
formální správnosti zákonných náležitostí dokumentace EIA lze zvolený postup akceptovat 
(nemá dopad na výsledek hodnocení). 

III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování, druh a 

množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek) 

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo 

vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost) 

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání 

s odpady) 

4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, 

množství emisí, způsoby jejich omezení) 

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska formální správnosti zákonných náležitostí uvedeno v úplném rozsahu na str. 43 
až 50 dokumentace EIA. V kapitole 4. Ostatní emise a rezidua lze pouze polemizovat o věcné 

správnosti, a to v případě absence komentářů ke světelnému záření a příp. zápachu. Z hlediska 
metodického pokynu MŽP z června 2020 v kapitole absentuje podrobnější komentář k opatřením 

ke snižování světelného znečištění. Dle cit. pokynu je úkolem zpracovatele posudku posoudit, 
zda je problematika světelného znečištění v dokumentaci EIA dostatečně zohledněna a 

vyhodnocena a v případě potřeby navrhnout vhodná opatření k prevenci a minimalizaci 

negativních vlivů způsobených světelným zářením na životní prostředí formou podmínek návrhu 

závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Zpracovatel 
posudku v rámci provedeného terénního šetření ze dne 20. 1. 2022 prověřil, jak je světelné 

znečištění řešeno v rámci stávajícího činného lomu. Na základě zjištěného stavu konstatuje, že 

v malé míře je osvětlení instalováno pouze na konstrukci drtící linky a sporadicky na zakrytování 

pásu. Tyto konstrukce budou stejným způsobem uplatněny také v rámci posuzovaného rozšíření 

lomu, navíc jsou v provozu pouze mimo noční dobu. Mimo tyto jinak není v rámci lomu osvětlení 

instalováno a nebude instalováno ani v rámci předmětné rozšířené části. Oproti stávajícímu 

způsobu osvětlení tedy nedojde k žádným významnějším změnám. Vzhledem k tomu, lze 
absenci těchto informací považovat za přijatelnou, neboť mimo případný pouhý doplněný 

komentář (např. i ve smyslu „nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu“) by jinak neměl pro 

hodnocení žádný praktický přínos. Z hlediska absence komentáře k zápachu by byla situace 
obdobná, tento rovněž nebyl zpracovatelem posudku v rámci terénního šetření zjištěn.  

Z hlediska kontroly formální správnosti zákonných náležitostí dokumentace EIA lze zvolený 

postup akceptovat (nemá dopad na výsledek hodnocení). 

Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např. struktura a 

ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy 

chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém 

ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, 
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ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo 

archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, 

staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území). 

Komentář zpracovatele posudku:  

V části rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 51 až 62 dokumentace EIA, 
z hlediska doslovného naplnění názvu kapitoly nicméně bez popisu těchto oblasti: Hydrologie 
krajiny, druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, resp. zvláště chráněné druhy; 

ložiska nerostů; území zatěžovaná nad míru únosného zatížení a extrémní poměry v dotčeném 

území. Tyto kapitoly, vyjma pouze popisu ložisek nerostů, jsou nicméně v dostačujícím 

relevantním rozsahu uvedeny v následující kapitole C.2 dokumentace EIA. Dostačující popis 

ložisek nerostů je součástí dřívější kapitoly B.I.4 (Údaje o záměru – Charakter záměru a možnost 

kumulace s jinými záměry) dokumentace EIA, části nazvané „Těžební aktivity“. Z hlediska 
dostatečnosti a s ohledem na určitou zmatečnost a duplicitu požadovaných náležitostí 

předmětných kapitol ze strany vlastního legislativního předpisu, lze tento postup akceptovat 
(nemá dopad na výsledek hodnocení).  

Rozsah popisu ostatních vícečetných prvků (VKP, ÚSES, zvláště chráněných území, 

soustavy Natura 2000, území historického, kulturního nebo archeologického významu, starých 

ekologických zátěží apod.) odpovídá základní standardně hodnocené oblasti dotčeného 

životního prostředí.  

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis 

jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav 

kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost 

vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav 

erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, 

biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu 

(např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), 

obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických 

a archeologických aspektů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu převážné části požadovaných náležitostí uvedeno na str. 63 až 90 dokumentace 
EIA, z hlediska doslovného naplnění názvu kapitoly nicméně bez popisu těchto oblasti: jakost 

vod, stav erozního ohrožení a degradace půd, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů. 

Jakost vod je v dostatečném rozsahu popisu uvedena v kapitole D.I.4 (Komplexní charakteristika 
a hodnocení možných významných vlivů … - Vlivy na povrchové a podzemní vody). V případě 

kapitoly Rámcová směrnice o vodách (RSV) by bylo žádoucí uvést spíše označení a specifikaci 

záměrem dotčených útvarů podzemních a povrchových vod ve smyslu RSV, zejména pak 

charakteristiky jejich kvalitativního stavu. Stávající uvedený text nemá pro předmětné hodnocení 

příliš vypovídací hodnotu, přestože je doplněn přímým odkazem na webové stránky Povodí Ohře 

s relevantními informacemi včetně listů hodnocení vodních útvarů povrchových a podzemních 

vod. Tyto informace musí z uvedeného kompletovat až samotný čtenář. Z hlediska kontroly 
formální správnosti zákonných náležitostí dokumentace EIA lze nicméně tento postup 

akceptovat (nemá dopad na výsledek hodnocení). Výčet dotčených přírodních zdrojů je 

v dostatečném rozsahu uveden v kapitole B.II (Údaje o vstupech). Informace k erozi a degradaci 
půd jsou v předmětné kapitole obsaženy pouze v minimálním rozsahu (např. v rámci BPEJ, 
biogeografického zařazení lokality apod.). Vzhledem k jinak v textu užívané argumentaci o 
protierozní funkci některých navrhovaných opatření by byla vhodnější cílenější charakteristika 
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lokality v tomto smyslu. Z hlediska kontroly formální správnosti zákonných náležitostí 

dokumentace EIA lze nicméně tento postup akceptovat (nemá dopad na výsledek hodnocení). 

Z hlediska metodického výkladu MŽP z října 2017 v kapitole absentuje identifikace 
nepůvodních a invazívních druhů. Tyto druhy nebyly dohledány ani mezi zastiženými druhy 

fauny a flory v přehledných výčtech podkladové studie Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a 

krajinu podle § 67 ZOPK (Lagner Zímová, K., 09/2021). Oznamovatel byl proto požádán o 

podklady, viz komentář k podkladům posudku a příslušná kapitola dále v textu.  

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, bylo 
dne 17. 2. 2022 obdrženo následující vyjádření, označené jako vyjádření zpracovatelky 

biologického hodnocení (Ing. Lagner Zímová): „Předmětem průzkumů byly všechny druhy, bez 
ohledu na to, zda jsou, anebo nejsou invazivní a nepůvodní. Identifikovány a hodnoceny nebyly 

z toho, důvodu, jelikož nebyly v rámci průzkumů nalezeny. Dle uvedené metodiky nebylo 

shledáno, že by dotčené území bylo předmětem významných biotopů z hlediska biodiverzity, 

které by měly být dotčeny záměrem“. 

3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 

zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej 

na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 91 a 92 dokumentace EIA. V rámci 

předmětné kapitoly je zhodnocení vyjádřeno formou tzv. Koeficientu ekologické stability (Kes). 
Přístup ke zpracování dané kapitoly se mezi jednotlivými autory výrazně liší, častější je spíše 

uvedení souhrnných závěru z předchozích kapitol. Vzhledem k absenci výkladu obsahové části 

této kapitoly ze strany vlastního zákonného předpisu a dostatečné relevantnosti zvoleného 

přístupu dokumentace EIA, lze z hlediska kontroly formální správnosti zákonných náležitostí 

dokumentace EIA tento postup akceptovat (nemá dopad na výsledek hodnocení). Předpoklad 

pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru je uveden v dostačujícím rozsahu i 
relevanci.  

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví 

I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, 

sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, 

trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence 

záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií 

a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo 

povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se 

zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí:  

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, 

zranitelnost záměru vůči změně klimatu) 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, 

vznik rušivých vlivů) 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

5. Vlivy na půdu 

6. Vlivy na přírodní zdroje 
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7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 

8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 93 až 126 dokumentace EIA, 
s doplňujícími podrobnějšími informace v rámci samostatných příloh dokumentace EIA.  

II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, 

katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 127 dokumentace EIA. 

III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a 

významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních 

vlivů 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 128 až 130 dokumentace EIA. 

IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, 

pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních 

vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu 

záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí 

na ně 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 130 až 135 dokumentace EIA. 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a 

hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 135 až 143 dokumentace EIA. 

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se 

vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 143 až 148 dokumentace EIA. 

Část E – Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem 

předloženou variantu řešení záměru. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 149 dokumentace EIA. 
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Část F – Závěr 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 150 až 152 dokumentace EIA. 

Část G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 153 a 154 dokumentace EIA. 

Část H – Přílohy 

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy 

mapové, obrazové a grafické: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny: 

Referenční seznam použitých zdrojů: 

Datum zpracování dokumentace: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na 

zpracování dokumentace: 

Podpis zpracovatele dokumentace: 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rozsahu požadovaných náležitostí uvedeno na str. 155 až 159 dokumentace EIA, související 

informace ke zpracování dokumentace EIA a jejích autorech vč. podpisu, uvedeny na str. 2 

dokumentace EIA. 

ÚPLNOST SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH DOKUMENTACE EIA 

Mimo povinnou kapitolu H. Přílohy dokumentace EIA, nejsou zákonem EIA stanoveny náležitosti 

samostatně zpracovaných odborných příloh, zpravidla v podobě podkladových odborných studií. Tyto 
přílohy jsou tedy nepovinnou součástí dokumentace EIA, nicméně mohou mít náležitosti stanoveny 

jinými zákonnými předpisy, popř. metodikami. Tyto náležitosti nejsou ze strany zpracovatele posudku 

považovány za závazné (vyjma dále uvedených specifických požadavků zákona EIA), pro úplnost jsou 

však rovněž komentovány níže.  

Zhodnocení úplnosti jednotlivých příloh dokumentace EIA je následující. 

Příloha č. 1: Hluková studie (Moravec, E. – G E T s.r.o., 09/2020, aktualizace 09/2021) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příloha č. 1 dokumentace EIA obsahuje veškeré potřebné náležitosti standardní akustické 

studie, které jsou podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o výpočty nejvyšších 

přípustných hodnot hluku pro hluk z provozu a hluk z odstřelů, specifikaci zdrojů hluku včetně 

jejich emisních parametrů dle provedeného měření hluku, referenční výpočtové body umístěné 

v rámci nejbližší obytné zástavby, vlastní výpočty hluku z odstřelů a hluku z provozu 
v tabelárním i grafickém přehledu, a to včetně interpretace výsledků a souhrnných závěrů. 
Vzhledem k tomu, že stávající expediční doprava záměru je již součástí stávajícího dopravního 

proudu a tato se v souvislosti s realizací záměru významně nezmění, lze absenci výpočtu hluku 
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z dopravy akceptovat jako adekvátní způsob zvoleného řešení, a to v souladu s principem 
hodnocení pouze nových významných vlivů na životní prostředí nebo významných změn vlivů 

stávajících. 

Příloha č. 2: Rozptylová studie (Fiedler, P., 08/2021) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příloha č. 2 dokumentace EIA obsahuje veškeré náležitosti rozptylové studie, které jsou 

podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o informace o zdrojích a znečišťujících 
látkách, referenčních výpočtových bodech umístěných v síti i v rámci nejbližší obytné zástavby, 

souvisejících imisních limitech, větrné růžici a stávajícím stavu ovzduší v dotčené lokalitě, 

vlastní výpočty emisí v tabelární i grafické podobě. Z hlediska náležitostí rozptylové studie dle 

požadavků přílohy č. 15 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a požadavků 

Metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebylo pouze zřejmé, zda bylo nějakým způsobem 

vycházeno také z  emisí stávajícího provozu v rámci souhrnné provozní evidence, pokud jsou 
stávajícím záměrem vykazovány.  

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, bylo 
dne 17. 2. 2022 obdrženo následující vyjádření, označené jako vyjádření zpracovatele rozptylové 

studie  (Ing. Fiedler): „Při zpracování rozptylové studie byly, z důvodu porovnatelnosti vlivu 

záměru a stávajícího stavu, použity ve výpočtu emisí shodné podklady (dle záměru) a to dle 

údajů, které jsou uvedeny v bodu 3.2.2. Výpočet emisí rozptylové studie. Výpočet emisí 

stávajícího stavu i záměru zahrnuje jen ty operace, které se dotýkají záměrů (posunem těžby do 

jižní části ložiska) a ne celá činnost těžby vápence, která je obsažena v souhrnné provozní 

evidenci“.  

Příloha č. 3: Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Zemancová, M. – G E T s.r.o., 08/2021) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Dle § 19 odst. 1 zákona EIA pak u záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) – tj. případ 

posuzovaného záměru a dalších v zákoně uvedených záměrů, musí být část dokumentace 

týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení 

odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.  

Zpracovatel posudku v rámci Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro 

posuzování vlivů na veřejné zdraví na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), 
ověřil, že zpracovatelka přílohy č. 3 – Ing. Monika Zemancová je držitelem platného osvědčení č. 

3/2020, s platností do 21. 6. 2025. Dokumentace EIA tedy splňuje požadavek § 19 odst. 1 zákona 

EIA.  

Příloha č. 3 dokumentace EIA obsahuje veškeré potřebné náležitosti hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví, které jsou podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o informace k 

identifikaci nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace 

rizika. Vychází z vypočtených hodnot hlukové zátěže a znečištění ovzduší a z aktuálních 

relevantních metodických doporučení WHO.  

Příloha č. 4: Hydrogeologická studie (Koroš, I. a kol. – Hydrogeologický společnosti s.r.o., 08/2021) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příloha č. 4 dokumentace EIA obsahuje veškeré potřebné náležitosti hydrogeologické studie, 
které jsou podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o informace o množství a 
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jakosti stávajících vypouštěných důlních vod, nejbližších jímacích objektech, předpokládaný vliv 

těžby na vodní režim a jakost vod s návrhem opatření.  

Příloha č. 5: Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (Lagner 
Zímová, K., 09/2021) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“ a „hodnocení vlivu zásahu“) není zákonem EIA taxativně 

požadovanou přílohou dokumentace EIA. V rámci § 67 ZOPK je nicméně uvedeno, cit.:  

(1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které 

by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen 

„investor“), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného 

zásahu na tyto chráněné zájmy. ... Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k 

vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, 

nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví Ministerstvo životního prostředí 

vyhláškou. 

(2) Hodnocení podle odstavce 1 se použije jako součást posouzení vlivů na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň požadavky tohoto zákona. 

Výše cit. ustanovení odst. 2 je možné vykládat tak, že pokud podklad procesu EIA nesplňuje 
zároveň požadavky ZOPK na hodnocení vlivu zásahu dle § 67, pak tento podklad nelze uznat za 
hodnocení dle § 67 ZOPK. Jako podklad procesu EIA nicméně může být dostatečný, jakož i 

jakýkoliv jiný obdobný podklad a „investor“ je nadále povinen jeho zpracováním v rámci dalších 

podkladů navazujících řízení. Požadavek na zpracování hodnocení vlivu dle § 67 ZOPK nicméně 

vychází zároveň z požadavku závěru zjišťovacího řízení. Pokud tedy má být zpracovatelem 

posudku zároveň ověřeno, zda součástí dokumentace EIA je požadované hodnocení dle § 67 

ZOPK, je třeba porovnat obsah předložených podkladů z hlediska náležitostí, stanovených pro 

zpracování takového podkladu. Požadované náležitosti uvádí § 7 vyhlášky MŽP č. 148/2018 Sb., 

o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. 

K plnění požadovaných náležitostí přílohy č. 5 dokumentace EIA z hlediska částí a) a b) nemá 

zpracovatel posudku větší výhrady. Z hlediska variant zásahu lze pouze poznamenat, že v rámci 

této části samotného hodnocení vlivu zásahu mohly být uvedeny informace o jednovariantním 
řešení posuzovaného záměru a také zdůvodnění volby předložené varianty záměru s ohledem 
na vypuštěnou část plochy těžby oproti oznámení (odmítnutou variantu). Toto nicméně 

dostatečně vyplývá z dokumentace EIA a není to pro učiněné závěry hodnocení nezbytné. 
Vyhláškou požadované další náležitosti jsou však dohledatelné výrazně složitěji. Důvodem je, 

že obsah podkladu není koncipován v přesné posloupnosti ani v doslovném názvosloví tak, jak 
to uvádí cit. vyhláška. Některé informace (např. termíny průzkumů) jsou uvedeny až v kapitole 
hodnocení vlivů, jiné (např. o provedených konzultacích) pak pouze zmíněny v doprovodném 

podnadpisu uvedené kapitoly, aniž by však byly dále uvedeny jinak, než pouze výčtem 

písemných podkladů a zdrojů. Komentář k dostatečnosti podkladů je pak uveden na str. 4, tj. 
úvodních kapitol podkladu, porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření je 

směšována s nerealizací záměru. Kumulativním a synergickým vlivům není věnována 

samostatná pozornost, v občasných kontextech lze nacházet pouze náznaky takového 

hodnocení, a to např. ve vazbě na rekultivaci stávající plochy těžby, převzatého hodnocení vlivů 

na krajinný ráz, evidovaných výskytů druhů v okolních plochách vč. obecné ochrany ptáků a 
s tím spojené návrhy opatření v další kapitole. Formálně tedy jsou tyto vlivy v některých 

kontextech alespoň zastoupeny (resp. nelze konstatovat, že zcela absentují). Byť lze jinak 
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odbornou úroveň podkladu považovat za dobrou, celkově jej z výše uvedených důvodů nelze 
hodnotit jako dostatečně průkazný. Ve vlastním zájmu oznamovatele lze pro účely následného 

řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných druhů doporučit 
jeho přepracování ve smyslu výše uvedeného. A to spolu s doplňujícím ověřením a hodnocením  

z hlediska výskytů zvláště chráněných druhů v rámci stávajícího činného lomu, ve smyslu 

vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody dále v textu.  

Příloha č. 6: Dendrologický průzkum v ploše území záměru (Kovář, J., Vicena, J. – G E T s.r.o., 
07/2020) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příloha č. 6 dokumentace EIA obsahuje veškeré potřebné náležitosti dendrologického 

průzkumu, které jsou podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o informace o 

charakteristice jednotlivých porostů a jejich taxonomické skladbě.  

Hodnocený rozsah odpovídá rozsahu původního záměru dle oznámení. V rámci posudku lze 

tento dílčí nesoulad považovat za akceptovatelný, neboť z odkladu je zřejmé, že tímto podkladem 

řešená zájmová plocha dřevin mimo PUPFL leží mimo plochu dodatečně vypuštěnou z rozsahu 
záměru v rámci dokumentace EIA, tzn. mimo oblast změn s tímto souvisejících. 

Příloha č. 7: Posouzení vlivů záměnu na krajinný ráz (Klouda, L., 12/2020) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příloha č. 7 dokumentace EIA obsahuje veškeré potřebné náležitosti posouzení vlivu na 

krajinný ráz, které jsou podstatné pro zpracování posudku. Jedná se zejména o informace o 

dotčeném krajinném prostoru, přírodních a kulturně historických charakteristikách, estetických 

hodnotách, prostorových vztazích a harmonii v území s vyhodnocením vlivů. Hodnocený rozsah 
záměru nicméně odpovídá původnímu rozsahu záměru dle oznámení. V rámci posudku lze tento 
dílčí nesoulad považovat za akceptovatelný, neboť je zřejmé, že i v původním větším rozsahu 

byl záměr vyhodnocen jako přípustný z hlediska hodnoceného vlivu. Aktualizace podkladu 
směrem ke zmenšení plošného rozsahu záměru může v tomto smyslu představovat pouze 
zmírnění vlivu, nikoliv jeho nevyhodnocené zhoršení.  

ÚPLNOST DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 7 CIT. ZÁKONA 

Dle závěru zjišťovacího řízení č. j. MZP/2021/530/1302 ze dne 12. 7. 2021 příslušný úřad 

konstatoval nutnost zpracovat dokumentaci EIA především s důrazem na následující oblasti:  

1. Zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením především na bezobratlé, batrachologii, 
herpetologii a ornitologii. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Formální splnění požadavků na biologické hodnocení dle § 67 ZOPK v podobě přílohy č. 5 

dokumentace EIA je z hlediska potřeby posudku EIA komentováno výše. V cit. příloze jsou 
v rámci kapitoly 5. uvedeny termíny provedených doplňujících průzkumů z roku 2021, které měly 

být oproti předchozím průzkumům zaměřené především na bezobratlé, batrachologii, 

herpetologii a ornitologii, tj. ve smyslu požadavku č. 1 závěru zjišťovacího řízení. Ze zjištěných 

výsledků pak hodnocení vychází s tím, že obojživelníci (batrachofauna), ani plazi (herpetofauna) 
v zájmovém území nebyli nalezeni. Zjištěnými druhy ptáků se hodnocení dále zabývá a 

navrhovaná opatření řeší zejména s ohledem na podporu ptačích druhů a obojživelníků. 
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Z pohledu formálního plnění lze proto požadavek č. 1 závěru zjišťovacího řízení (ve smyslu 

naplnění jeho výše uvedeného doslovného zadání) požadovat za splněný.  

Výhrady Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
k předloženému biologickému hodnocení, který jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 

uplatnil ve svém vyjádření k dokumentaci EIA ze dne 16. 11. 2021, jsou řešeny samostatně v 
rámci vypořádání předmětného vyjádření dále v textu posudku.  

2. V dokumentaci záměru konkretizovat, při jaké úrovni snížení hladiny podzemní vody ve studních 

nebo při jakém snížení vydatnosti studní vlivem těžby, budou provedena jaká konkrétní 

nápravná či kompenzační opatření. Dále pak v rámci navrhovaných opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 

popisu kompenzací, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní 

prostředí, doplnit případnou povinnost monitoringu podzemních vod. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Formální splnění požadavku představuje zejména příloha č. 5 (Hydrogeologické posouzení) 

dokumentace EIA. Tato příloha, resp. i celé hodnocení vlivu záměru na jímací objekty vychází ze 
zmenšeného rozsahu těžby u obce Vrbičany oproti oznámení. Tímto opatřením je redukován 
rovněž vliv těžby na jímací objekty v rámci této obce a ovlivňuje významnost původního 

požadavku závěru zjišťovacího řízení. Nicméně ani z nově upraveného rozsahu těžby z 

hodnocení nevyplývá, že by řešené vlivy na jímací objekty v obci Vrbičany byly zcela vyloučeny. 
Nadále lze tedy požadavek závěru zjišťovacího řízení považovat za relevantní. Ve smyslu plnění 

jeho jednotlivě obsažených dílčích požadavků lze v příloze č. 5 dokumentace EIA dohledat mimo 
jiné doporučení na pokračování v režimu sledování pozorovacích objektů s jejich doplněním a 

aktualizovanou evidencí a pasportizací a stanovením minimální hladiny ve studnách. K tomu pak 
s následujícím konstatováním (cit.): „Před zahájením postupu těžby podle posuzovaného 

záměru bude provedena aktualizovaná evidence a pasportizace studní v přilehlé části obce 

Vrbičany, s návrhem stanovení minimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé studny, tak aby 

bylo možné definovat vlivy na jednotlivé objekty. Zjištěný stav bude 2x ročně porovnáván s 

aktualizovanou pasportizací, a souhrnně vyhodnocován v rámci ročních zpráv. Případné vlivy 

na konkrétní studny musí být řešeny a vypořádány individuálně. Vzhledem k množství studní a 

nejednoznačnosti míry vlivů na jednotlivé jímací objekty nebyl v rámci dokumentace EIA 
stanoven přesný procedurální postup. Ten bude záviset na případech zjištění případných 

podstatných vlivů na konkrétní studny“. V rámci výčtu dalších opatření, které je možné přijmout 

v průběhu těžby, je mimo jiné uvedeno: „prohloubení studní, prokazatelně postižených ztrátou 

vody nebo podstatným snížením vydatnosti vlivem těžby, nebo zajištěním adekvátní náhrady 

(veřejný vodovod, nová studna)“.  

Z celkového znění požadavku závěru zjišťovacího řízení lze tak za zcela splněné považovat 

zapracování povinnosti monitoringu, částečně pak konkretizaci možných opatření při dosažení 

minimální hladiny podzemní vody v jednotlivých studních. Zde je z pohledu zpracovatele 

posudku nutno konstatovat, že stanovení konkrétnějšího jednoho opatření pro konkrétní studnu 
nelze z podkladů v této fázi přípravy záměru očekávat, protože zda bude tu či onu studnu možné 

prohloubit či bude nutné zajištění náhrady jiným způsobem, závisí na celé řadě podmínek 

konkrétní studny (hydrogeologické podmínky prostředí, způsob provedení, umístění a 

dostupnost zhlaví studny, účel a využití studny, apod.), i na případné dohodě s jejím vlastníkem 
a s dalšími subjekty. Zde tedy je určitá obecnost na místě. Ke stanovení minimální hladiny se 

pak zpracovatelé prakticky sami zavazují v budoucnu, na základě dále doplněných a 

provedených pasportizací studní. Z toho je zřejmé, že toto hodlají výhledově stejně konkretizovat 
a pak je na místě se tázat, zda to bylo možné splnit již v rámci dokumentace EIA, resp. i to, zda 
požadavek závěru zjišťovacího řízení byl vůbec reálně splnitelný. Případně pak také, zda lze bez 
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splnění tohoto požadavku dostatečně posoudit vlivy záměru na životní prostředí v rámci procesu 

EIA.  

Dle obrazové přílohy hydrogeologického posouzení je v území obce Vrbičany zakresleno 

celkem 33 různých evidovaných studen, plus další pozorovací objekty v okolí. Další jsou pak 
v dalších sledovaných obcích. Takový počet se sice nevymyká reálným možnostem zhodnocení, 

lze však souhlasit, že pro řešení dané problematiky jde o počet poměrně vysoký a představují 

značnou pracnost a časovou i organizační náročnost, kterou nelze v této fázi přípravy, resp. 

projednávání záměru předpokládat, resp. zpracovatel posudku se s takto konkrétním plněním 

v dosavadní praxi zatím nesetkal. Z podkladů přílohy č. 5 dokumentace EIA např. vyplývá, že 

mezi sledovanými objekty v obci Vrbičany jsou konkrétní studny s označením S-8 až S-10. Jsou 
to však reprezentativní objekty sledování bez stanovené minimální hladiny, které nemusí 

odpovídat nejvíce ovlivněným, ani nepředstavují všechny potenciálně ovlivněné objekty. Z 
důvodu nedostatku informací o tom, jakými daty oznamovatel disponuje u stávajících 

sledovaných objektů (z podkladů dokumentace EIA vyplývá pouze mapový zákres s umístěním 

sledovaných objektů) a zda bylo možné vycházet již z těchto informací, byl oznamovatel požádán 

o poskytnutí podkladů, použitých při zpracování dokumentace EIA.   

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, byly 
dne 17. 2. 2022 doručeny následující podklady s vyjádřením k dané věci:  

- Vyjádření Mgr. Krutského a Ing. Pergla k bodu č. 3 žádosti o poskytnutí podkladů (2 
strany) 

- Mapa hydrogeologických objektů (1 strana) 

- Výkres Těžba v okolí obce Vrbičany (1 strana) 

- Výkres Vrbičany – monitorované studny (1 strana) 

Z poskytnutých podkladů vyplývá, že např. evidence studen ozn. S-8 až S-10 a u č.p. 5 v k.ú. 

Vrbičany u Lovosic, zahrnuje tabelární přehledy údajů o jejich lokalizaci (obecný popis umístění, 

parc. č. pozemku, souřadnice, nadm. v. terénu a odměr. bodu), typu, hloubce a využití (pouze u 

studny S-9 uvedeno využití sezónně k zálivce, u ostatních bude zjištěno při pasportizaci – 
pravděpodobně nevyužívaná), s úrovní hladin z pravidelných měření v posledních 5 letech. 
Z toho pouze v jednom roce (2016) je měření z letního měsíce (srpen) a ostatní ze zimních měsíců 

(jednou listopad, zbytek prosinec). Pro stanovení minimálních hladin by však bylo zapotřebí 

zaměření celého sezónního cyklu kolísání hladin, tj. nejen podzimních minim, ale i jarních 

vysokých hladin. Zároveň absentují záměry hladin v kritických letních měsících, kdy je většina 

studen patrně využívána k zálivkám (pitná voda je řešena vodovodem), pokud vůbec. Z 
poskytnutých informací je pak zřejmé, že nezbytné je zjistit zejména využití těchto studen, 

ideálně i s výší a účelem odběrů. S ohledem na termín uplatnění požadavku závěru zjišťovacího 

řízení toto nemohlo být provedeno, resp. případné závěry dovozené na stávajících datech by 

nevedly k adekvátním informacím z hlediska potenciálně nejhorších vlivů záměru na tyto 

objekty. Zda bude minimální hladina stanovena v takové či jiné výši, přitom nemá v důsledku 

vliv na provedené závěry hodnocení. Jinými slovy, dle názoru zpracovatele posudku mohlo být 

sice již v této fázi přípravy záměru provedeno alespoň referenční stanovení minimální hladiny 

podzemní vody u vybraného vzorku sledovaných studen, nicméně tím by bylo dosaženo pouze 

formálního splnění stanoveného požadavku. Pro jeho smysluplné naplnění je žádoucí získat 

doplnění informací o těchto studnách (od jejich majitelů) a zejména provést další záměry hladin 

v průběhu ročních sezón. To by významně oddálilo termín doplnění informací, aniž by taková 

prodleva byla adekvátní a nezbytná z hlediska závěrů hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Uplatnění požadavku zpracovatel posudku nicméně považuje za vhodné v rámci návrhu 

podmínek závazného stanoviska.  
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Uplatněný požadavek závěru zjišťovacího řízení vyplynul z vyjádření ČIŽP, OI Ústí nad Labem 
ze dne 28. 6. 2021, který tento dotčený správní orgán uplatnil k oznámení záměru. V rámci 

aktuálního vyjádření tohoto orgánu k dokumentaci EIA ze dne 18. 11. 2021 (viz samostatné 

vypořádání dále v textu posudku) je ke způsobu vypořádání předchozí připomínky v rámci 

dokumentaci EIA uvedeno následující (cit.): „K připomínkám ve vyjádření vydaném ČIŽP z 
hlediska ochrany vod (č.j. ČIŽP/44/2021/5407 ze dne 28. 6. 2021) je v předložených podkladech 

mj. uvedeno, že před zahájením postupu těžby podle posuzovaného záměru bude provedena 

aktualizovaná evidence a pasportizace studní v přilehlé části obce Vrbičany, s návrhem 
stanovení minimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé studny tak, aby bylo možné definovat 
vlivy na jednotlivé objekty. Zjištěný stav bude 2x ročně porovnáván s aktualizovanou 
pasportizací, a souhrnně vyhodnocován v rámci ročních zpráv. Případné vlivy na konkrétní 

studny budou, vzhledem k množství studní a nejednoznačnosti míry vlivů na jednotlivé jímací 

objekty, řešeny a vypořádány individuálně. Dále je uvedeno, že výsledky monitoringu měřených 

studní budou vyhodnocovány v pololetních informativních vyjádřeních. Případné změny 

vodního režimu pak budou komplexně hodnoceny v ročních zprávách, tato povinnost je již dnes 

zakotvena v integrovaném povolení a bude tomu tak i do budoucna – k tomu ČIŽP uvádí, že 

podmínka sledovat hladinu podzemní vody a následně vyhodnocovat případné změny vodního 

režimu v ročních zprávách v monitorovaných studnách v aktuálním integrovaném povolení 

společnosti Lafarge Cement, a.s. pro zařízení „Čížkovická cementárna“, zakotvena není. V 

podmínkách integrovaného povolení je v této souvislosti stanovena povinnost sledovat kvalitu 

podzemní vody. ČIŽP zastává z hlediska ochrany vod stanovisko, že v integrovaném povolení 

pro provoz předmětné těžebny, musí být stanovena povinnost monitorování množství a stavu 

podzemních vod vč. povinnosti vyhodnocení měření v ročních zprávách. Dále by měla být 

uvedena podmínka povinnosti kompenzace při těžbou vyvolaném poklesu hladiny“. 

Z hlediska informací o vydaném integrovaném povolení i v dalších kapitolách dokumentace 

EIA byl oznamovatel požádán o poskytnutí tohoto integrovaného povolení. Na základě žádosti 

zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, byly dne 17. 2. 2022 doručeny 

následující relevantní podklady k dané věci:  

- Integrované povolení pro zařízení „Čížkovická cementárna“ k záměru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 4. 2007, č.j. 

1678/ZPZ/06/IP-98/Rc, s poslední změnou ze dne  3. 12. 2020 (55 stran). 

Poskytnutý podklad potvrzuje absenci podmínek pravidelného monitoringu a 

vyhodnocování hladin podzemní vody v jímacích objektech v rámci platného integrovaného 

povolení. S výše uvedeným konstatováním dotčeného orgánu se zpracovatel posudku 
ztotožňuje a potřebu zohlednění monitoringu a kompenzace vlivu na jímací objekty v rámci 

závazných podmínek navazujících řízení rovněž považuje za stěžejní. Z vyjádření dotčeného 

správního orgánu zároveň nevyplývá, že by zbývající částečné zobecnění části navrhovaných 

opatření nebylo možné ze strany tohoto orgánu akceptovat. Vzhledem k tomu a z výše 

uvedených důvodů proto zpracovatel posudku považuje uplatněný způsob splnění požadavku 

č. 2 závěru zjišťovacího řízení za akceptovatelný, při současným zohlednění podmínky 

monitoringu, vyhodnocování a kompenzace vlivu na jímací objekty v rámci návrhu opatření pro 

navazující řízení.  

3. Rozptylovou studii v rámci dokumentace zpracovat v souladu s požadavkem odboru ochrany 

ovzduší MŽP. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Formální splnění požadavků na rozptylovou studii v podobě přílohy č. 2 dokumentace EIA je 
z hlediska potřeby posudku EIA komentováno výše v textu posudku.  
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Odkazovaný požadavek MŽP, odboru ochrany ovzduší vychází z obsahu vyjádření ze dne 

17. 6. 2021, který tento dotčený správní orgán uplatnil k oznámení záměru. V posledním odstavci 

cit. vyjádření bylo požadováno zpracovat rozptylovou studii jako rozdílovou, tj. vycházející 

z rozdílu stavů s vypočtenými příspěvky těžby při stávajícím provozu a příspěvky těžby ve 

výhledového stavu. Příspěvky záměru bylo požadováno vyčíslit především u obytné zástavby 

nejbližších obcí. V případě nárůstu koncentrací nad 4 µg/m3 u denních koncentrací PM10 pak 

s uvedením doby (počtu dní) překročení.  

Výše uvedené požadavky MŽP, odboru ochrany ovzduší lze v rámci předložené rozptylové 

studie považovat za splněné. V rámci cit. podkladu jsou uvedeny rozdíly mezi stavy Nový stav – 
záměr a Stávající stav, imisní koncentrace v nejbližší zástavbě jsou vypočteny pro objekty č.p. 

82 a č.p. 96 ve Vrbičanech, které lze považovat za relevantní nebližší objekty trvalého bydlení 

vůči navrhované těžbě. Toto potvrzuje rovněž vyjádření ze dne 10. 11. 2021, který MŽP, odbor 
ochrany ovzduší uplatnil k dokumentaci EIA. V rámci aktuálního vyjádření tento dotčený správní 

orgán konstatuje, že rozptylová studie byla vypracována jako porovnání stávajícího stavu a nově 

uvažovaného stavu představujícího pokračování těžby. Zároveň, že z jejích výsledků vyplývá, že 

na nejbližší obytné zástavbě je vliv záměru ve stávajícím i nově uvažovaném stavu v zásadě 

obdobný. Rozdíl stanovených maximálních imisní příspěvků denních koncentrací PM10 vychází 

nižší než 4 µg/m3. 

4. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejích přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní 
požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této 

souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, ve které bude popsáno, 

jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Plnění požadavku je předmětem kapitoly Úvod na str. 6 až 11 dokumentace EIA. Ze závěru 

zjišťovacího řízení vyplývá, že příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení vyjádření od 

celkem 9 subjektů. Vyjádření všech 9 subjektů je v dokumentaci EIA stručně uvedeno a 

vypořádáno či komentováno. Jednotlivé zhodnocení vypořádání dokumentace EIA 
zpracovatelem posudku je následující.  

1) Vypořádání připomínek MŽP, OVSS IV, odbor ochrany vod ze dne 23. 6. 2021 

- vypořádání připomínek provedeno v relevantním rozsahu, připomínky týkající se limitů 

C10-C40 zohledněny v příloze č. 4 dokumentace EIA.  

2) Vypořádání připomínek obce Vrbičany ze dne 17. 6. 2021  

- vypořádání požadavků obce je provedeno v adekvátním a relevantním rozsahu, na 

základě vyhovění požadavku na odstup těžby od obce byl návrh záměru přepracován a 
tyto změny zohledněny rovněž v relevantních podkladech dokumentace EIA. 

3) Vypořádání připomínek obce Siřejovice ze dne 15. 6. 2021 

- vypořádání požadavků obce je provedeno v úplném rozsahu, požadavky obce jsou 

zohledněny rovněž v relevantních podkladech dokumentace EIA. 

4) Vypořádání připomínek Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství ze dne 30. 6. 2021 

- vypořádání požadavků je provedeno pouze zjednodušeně a s odkazem na zpracované 

hodnocení dle § 67 ZOPK v příloze č. 5 dokumentace EIA. V obsahové části předloženého 

hodnocení zpracovatel posudku skutečně spatřuje náznaky toho, že zpracovatelka 

hodnocení vlivů zásahu z uplatněných připomínek a požadavků minimálně vycházela, 

podrobněji však vypořádání požadavků rovněž nekomentuje. Provedené vypořádání lze 
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proto považovat pouze za nedůsledné, přičemž akceptovat bez dalších podmínek a 

požadavků by jej bylo možné v případě, pokud by jinak byly uplatněné požadavky 

dostatečně zohledněny v odkazované příloze dokumentace EIA. K této jsou v rámci 

posudku uplatněny dílčí výhrady a vzhledem k tomu, že je daná problematika složitější a 
její objasnění a řešení je zároveň součástí odůvodnění závěrů posudku, tak jako i 
vypořádání aktuálního vyjádření k dokumentaci EIA ze dne 16. 11. 2021, je podrobnější 

rozbor s návrhem podmínek stanoviska EIA předmětem vypořádání aktuálního vyjádření 

Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství a také v návrhu stanoviska 

EIA, tj. v dalším textu posudku.  

5) Vypořádání připomínek České inspekce životního prostředí ze dne 28. 6. 2021 

- vypořádání připomínek provedeno v relevantním rozsahu. Zohlednění připomínek bylo 

provedeno zejména v rámci hydrogeologického posouzení, resp. samostatné přílohy č. 

4 dokumentace EIA. Dostatečnost, adekvátnost a správnost informací dle takto 

provedeného zohlednění připomínek je předmětem komentářů k plnění požadavků 

zjišťovacího řízení výše v textu posudku.   

6) Vypořádání připomínek Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 30. 6. 2021 

- vypořádání připomínek provedeno v relevantním rozsahu, bez potřeby dalšího 

zohlednění (mimo již provedené). 

7) Vypořádání připomínek Krajského úřadu (Rady) Ústeckého kraje v samostatné 

působnosti ze dne 30. 6. 2021 

- vypořádání připomínek provedeno v relevantním rozsahu, bez potřeby dalšího 

zohlednění (mimo již provedené). 

8) Vypořádání připomínek Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí ze dne 

31. 5. 2021 

- vypořádání připomínek provedeno v relevantním rozsahu, bez potřeby dalšího 

zohlednění (mimo již provedené). 

9) Vypořádání připomínek Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší ze dne 

17. 6. 2021 

- vypořádání požadavků a připomínek provedeno v relevantním rozsahu, zohlednění 

v odpovídajícím rozsahu provedeno zejména v rámci rozptylové studie, resp. přílohy č. 2 

dokumentace EIA.  

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ ZPRACOVATELE POSUDKU K ÚPLNOSTI DOKUMENTACE 

Z hlediska zákonem EIA požadovaných náležitostí lze dokumentaci EIA považovat za úplnou, 
členění kapitol dokumentace EIA odpovídá platnému znění zákona EIA.  

Předchozí uplatněné a dále podrobněji řešené výhrady, směrující zejména k samostatným přílohám 

dokumentace EIA, lze považovat za akceptovatelné za podmínky dále navržených opatření, a to na 
základě rovněž dále uvedeného odůvodnění potřeby. Zvolený postup zpracovatele posudku reflektuje 

na spíše odborný charakter uplatněných výhrad a jejich možné různé výklady, než že by bylo spatřováno 

natolik významné pochybení, nezákonnost či absence formálního naplnění úplnosti dokumentace EIA. 
Zpracovatel posudku dospěl na základě provedených zjištění k závěru, že charakter těchto výhrad a 

další postup v rámci posudku umožňují jejich dostatečné řešení, bez potřeby vrácení dokumentace EIA 
k doplnění. Resp. že by tento možný zákonný postup nepřinesl natolik významné nové skutečnosti, 

které by jeho nezbytnost a adekvátnost následně obhájily v porovnání s vynaloženým úsilím, časovými 
a dalšími nároky s tímto spojenými, při existující možnosti vhodnějšího zákonného postupu.  
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Na základě výše provedené kontroly formální správnosti náležitostí dokumentace EIA dle přílohy č. 

4 a § 19 odst. 1 zákona EIA lze konstatovat, že dokumentace EIA včetně jejích příloh 

splňuje formální požadavky zákona na úplnost a správnost podkladu pro účely vypracování posudku a 

posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví včetně vypracování posudku dle zákona EIA. Lze 
proto přistoupit ke kontrole správnosti údajů uvedených v dokumentaci EIA.  

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých 

metod hodnocení  

ÚVODNÍ A OBSAHOVÉ KAPITOLY DOKUMENTACE EIA 

Úvodní kapitoly obsahují úvodní stranu, autorský kolektiv a obsahové seznamy dle kapitol, obrázků, 

tabulek a nejvíce používaných zkratek, které jsou součástí dokumentace EIA.  

Komentář zpracovatele posudku:  

V rámci seznamu autorů je nesprávně, resp. nesprávně uvedeno příjmení zpracovatelky 
přílohy č. 5 (Hodnocení vlivu zásahu dle § 67 ZOPK). Příjmení zpracovatelky je správně „Lagner 
Zímová“, nikoliv „Langer Zímová“. Toto se objevuje rovněž v průběžných citacích přílohy č. 5 

v rámci dokumentace EIA. Informace nicméně nemá vliv na provedené hodnocení, ve vlastní 

příloze č. 5 její zpracovatelka uvádí své jméno samozřejmě správně.  Pro účely posouzení vlivů 

záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených v této kapitole hodnotit jako 

akceptovatelnou. 

ÚVOD 

Úvodní informace obsahuje stručný souhrn průběhu dosavadního řízení dle zákona EIA a hlavní 

provedenou změnu (zmenšení rozsahu plochy těžby) oproti oznámení. Dále je obsahem této kapitoly 

Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení, které bylo do této části dokumentace EIA předřazeno na 

základě požadavku závěru zjišťovacího řízení.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. Způsob vypořádání připomínek se u jednotlivých 

autorů často liší a není v tomto ohledu jednotně určen ani cit. zákonem. V této části lze informace 

považovat za správné ve smyslu uvedených odkazů na zdroje požadovaných informací. 
Dostatečnost a správnost těchto vlastních podkladů je předmětem samostatných komentářů 

k těmto podkladům.  

ČÁST A: ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Uvedeny jsou povinné údaje: obchodní firma, IČ, sídlo a oprávněný zástupce oznamovatele (včetně 

jména, adresy a telefonního čísla). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 
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ČÁST B: ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1  

Uveden název a zařazení záměru dle bodu 79 kategorie I přílohy č. 1 k zákonu EIA, a to jako změna 

záměru dle § 4 odst. 1 písm. a). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

K uvedenému zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu EIA lze nad rámec povinných 

informací doplnit příslušné limitní hodnoty (které již dokumentace EIA neuvádí) dle kategorie I 
bodu 79 přílohy č. 1 k zákonu EIA, pod který byl zařazen posuzovaný záměr. Tyto limitní hodnoty 

činí 25 ha pro plochu stanoveného dobývacího prostoru a v něm navrženou plochu povrchové 

těžby, příp. pro plochu povrchové těžby obecně. Z hlediska dále uvedené kapacity těžby pak tyto 

limitní hodnoty v obou uvedených případech povrchové těžby činí 1 mil t/rok. Navrhovaný záměr 

se nachází v ploše již pokryté stanoveným dobývacím prostorem, resp. těmito prostory. Plocha 
posuzovaného záměru dle dokumentace EIA činí cca 135,4 ha, kapacita roční těžby činí cca 1,5 
mil t.  Z toho vyplývá, že pro zařazení záměru, resp. změny záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

a) pod příslušným bodem, naplňuje rozsah a kapacita záměru předmětného záměru obě limitní 

hodnoty pro povrchovou těžbu obecně, tj. plošného rozsahu i roční kapacity. V případě rozsahu 

je tato spodní limitní hodnota překročena více než 5násobně, v případě kapacity cca 1,5násobně. 

Uvedené zařazení záměru a z toho vycházející potřeba procesu EIA je tedy odpovídající a 

správné.   

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Uveden plošný rozsah záměru 1 353 988 m2 s výměrami podle jednotlivých katastrů a pokrytím 
třemi dobývacími prostory Úpohlavy, Úpohlavy I a Chotěšov. Dále množství předmětných vytěžitelných 

zásob 28 639 277 tun dle druhu suroviny i jednotlivých bloků zásob a z toho vypočtenou délku těžby 

cca 19 let při zachování stávající výše roční těžby (cca 1 500 000 t). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. Udávané rozsahy a množství zásob pochopitelně 

nelze pro účely posudku v praxi ověřit. Zpracovateli EIA uváděné kapacitní parametry jsou však 

závazné pro stanoviska EIA a následná rozhodnutí v rámci navazujících řízení, tzn., že jsou 
závazné při plnění těchto stanovisek a rozhodnutí.  

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 

Uveden Ústecký kraj a obce Černiv, Chotěšov, Siřejovice, Úpohlavy a Vrbičany se stejnojmennými 

katastry. Dále uvedeno slovní vymezení plochy záměru, doplněné ilustračním obrazovým zákresem 

hranice záměru a dobývacích prostorů na podkladu topografické a ortofoto mapy.    

Komentář zpracovatele posudku:  

Názvy katastrálních území Chotěšov a Vrbičany nejsou uvedeny v úplném znění, které zní 

správně Chotěšov u Vrbičan a Vrbičany u Lovosic. Čísla katastrů jsou nicméně uvedena správně 

a správná úplná znění těchto katastrů jsou uvedena v tabelárním přehledu v předchozí kapitole.   
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Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

K charakteru záměru uvedeno, že záměrem je hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy – 
Chotěšov, resp. pokračování hornické činnosti na tomto ložisku. Dále je uvedena základní 

charakteristika ložiska z hlediska s mocností, pokrytí dobývacími prostory, výchozí podklady k návrhu 

těžební činnosti a sanace a rekultivace v podobě těžební studie a plánu sanace a rekultivace. V rámci 

kapitoly je v souhrnu uvedeno, že 84% celkové plochy navrhované těžby bude rekultivováno 

zemědělsky. 

Součástí kapitoly je podkapitola Kumulace vlivů s jinými záměry. V rámci kapitoly jsou uvedena 

hlediska, podle kterých je kumulace potenciálních vlivů uvažována v rámci dokumentace EIA. Následně 

jsou uvedeny seznamy záměrů dle jednotlivých uvažovaných aktivit. V rámci těžebních aktivit je 

vycházeno z přehledu ložisek nerostných surovin v širším okolí dle Surovinového informačního systému 
ČGS a informací z IS EIA a od oznamovatele, příp. zpracovatele dokumentace EIA. Z IS EIA bylo 
vycházeno rovněž v rámci přehledu Ostatních netěžebních aktivit. Možnost významnějších 

potenciálních kumulativních vlivů byla ze strany zpracovatelů dokumentace EIA shledána pouze 
z hlediska vlivu na krajinný ráz, a to v případě možného výhledového zahájení těžby výhradního ložiska 

štěrkopísku Lukavec a netěžebního záměru „V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti 

vedení 400 kV“. Únosnost případného ovlivnění krajinného rázu měla být prověřena samostatnou 

odbornou studií.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Uváděná hodnota podílu zemědělské rekultivace 84 % se neshoduje s hodnotami uváděnými 

v rámci dalších kapitol dokumentace EIA, kde se uvádí 72 %. Ani jednu z těchto hodnot přitom 

nelze jednoduše z dále uváděných informací dovodit. Na základě dále uvedených informací lze 

však pro účely tohoto hodnocení vycházet z jinde uváděných 72 %, jakožto spodní hranice 

předpokládaných rekultivovaných ploch vracených do ZPF. Tato konkrétní hodnota není pro 

vlastní hodnocení podstatná (slouží spíše pro vyjádření představy, podstatné jsou vlastní 

jednotlivé výměry). V rámci ověření správnosti je však na tuto nejasnost a rozpory v rámci 

dokumentace EIA považováno za vhodné upozornit.  

V úvodu podkapitoly popsaná metodika pro uvažování kumulativních vlivů působí sice 

propracovaně, její praktické využití v rámci dokumentace EIA je však minimální. V případě 

uvažovaných potenciálně kumulativních vlivů na krajinný ráz je u významnosti v metodice 
odkazováno na nezbytnost stanovení podmínek pro zahlazování důlních škod, např. stanovit 

územní limity zastoupení vodních ploch či jednotlivých druhů rekultivace, a to též v rámci 

koncepčních dokumentech typu surovinové politiky a zásad územního rozvoje. Jednak to tedy 

směruje na vyšší úroveň plánování a jednak toto již není v dokumentaci nijak dále zkoumáno či 

porovnáváno s navrhovaným řešením záměru. Ve výsledku je tedy přínos této metodiky 

v dokumentaci EIA stejný, jako kdyby se omezilo pouze na stručnější a srozumitelnější slovní 

vysvětlení zvoleného přístupu.  

Zpracovatelem posudku byly v IS EIA ověřeny evidované záměry, u kterých lze spatřovat 

potenciální kumulativní vlivy s posuzovaným záměrem, a to v rámci okresu Litoměřice zpětně 

od roku 2010 do současnosti. Tj. v širší lokalitě posuzovaného záměru, kde lze prostou úvahou 

předpokládat maximální významnost případných kumulativních vlivů záměru a přibližně od 

doby, u které lze dle jeho názoru ještě teoreticky předpokládat trvající úmysl realizace. 
U žádného z těchto studovaných záměrů nebyla shledána větší významnost těchto potenciálních 

vlivů, než jaká již byla v rámci dokumentace EIA zohledněna u vyjmenovaných záměrů. U záměru 
těžby ložiska Lukavec zpracovatel podotýká, že v dokumentaci EIA absentuje identifikace 
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záměru v IS EIA, z něhož je v rámci dokumentace EIA vycházeno. Dle IS EIA se jedná o záměr 

s názvem „Stanovení DP Lukavec (pův. DP Keblice) a I. etapa těžby výhradního ložiska 

štěrkopísku Bohušovice nad Ohří“ (kód v IS EIA: OV4034), s ukončeným procesem EIA v roce 
2008 (a prodloužením z roku 2019). Zpracovatelem posudku byla informace o záměru tímto 

způsobem zároveň ověřena a akceptována.  

V případě potenciálního kumulativního vlivu uvedených záměrů na krajinný ráz dokumentace 

EIA přímo netvrdí, že by tento samotný měl být jmenovitě obsažen v rámci samostatné přílohy, 

míněno přílohy č. 7. Byť lze zpracování této přílohy jinak hodnotit jako kvalitní a dostatečné i ve 

vztahu k těmto záměrům, jmenovitě se jimi nezabývá. Zpracovatelem posudku nicméně nebylo 
shledáno, že by tyto mohly jakkoliv významně ovlivnit učiněné závěry hodnocení. Podstatou 
celého hodnocení vlivu na krajinný ráz musí být logicky souvztažnost ke stávající ploše těžby a 

prakticky pouze přesunování těžební činnosti v rámci nově navrhovaných ploch, 

s bezprostředně navazující rekultivací vytěžených ploch. Ve výsledku tedy představuje ovlivnění 

krajiny vlivem deficitu hmot, nicméně s tvorbou nových krajinných prvků a výsledným návratem 

převážné části území původnímu zemědělskému využití. Vůči novým stavbám výše uvedeného 

charakteru tedy nemohou být vlivy o mnoho více významnější, než jsou již vůči stávající 

dlouhodobé těžbě, se kterou tyto záměry poslední dekády logicky musely uvažovat. Od všech 

severněji situovaných záměrů se navíc oddaluje, s tím, že ve výhledovém horizontu bude 

převážná část již vytěžených ploch rekultivována.  

Na základě provedené analýzy zpracovatel konstatuje, že pro účely posouzení vlivů záměru 

na životní prostředí, lze správnost informací uvedených v této kapitole hodnotit jako 

akceptovatelnou. Nicméně s dílčími výhradami k naplněnosti a způsobu zpracování.  

5. ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU A POPIS OZNAMOVATELEM ZVAŽOVANÝCH VARIANT S UVEDENÍM 

HLAVNÍCH DŮVODŮ VEDOUCÍCH K VOLBĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ SROVNÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Zdůvodnění umístění záměru poukazuje na primární nepřemístitelnost ložiska vyhrazeného 

nerostu, jeho prozkoumanost, navázání na současnou těžební činnost a již stanovená chráněná 

ložisková území (dále jen „CHLÚ“) a dobývací prostory nad předmětný ložiskem.  

V rámci popisu zvažovaných variant poukázáno na odmítnutou maximální variantu těžby, 
předloženou v rámci zjišťovacímu řízení, tj. variantu, která by řešila komplexní vydobytí zásob v rozsahu 
celého ložiska. Dále pak na projektovou variantu, tj. variantu, která je předmětem procesu EIA a 
představuje zmenšený rozsah těžby a odsun její hranice od zástavby Vrbičan oproti maximální variantě. 
Jako referenční varianta je pak uvažována nulová varianta, tj. varianta bez realizace záměru.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ 

NEZBYTNÝCH PRO REALIZACI ZÁMĚRU; V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O 

INTEGROVANÉ PREVENCI VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI 

SPOJENÝMI ÚROVNĚMI EMISÍ A DALŠÍMI PARAMETRY 

Popis řešení uvádí přesuny pomocné čerpací stanice a semimobilní linky s prodlužováním 

dopravníkových pasů. Odkázáno na součást integrovaného povolení pro zařízení Čížkovická 

cementárna, přes nespadání těžby do režimu zákona o integrované prevenci. Dále popis vychází 

z podkladové těžební studie, s podrobnějším popisem částí: 
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1) Otvírka a příprava, směr postupu těžby, s členěním na 4 etapy skrývkových a těžebních řezů, 

doplněných výřezem mapy postupu těžby.  
2) Skrývkové práce, řešící odstranění dřevinné vegetace, oddělené skrytí a deponování ornice, 

půdotvorného substrátu („žloutky“) a ostatní skrývky.  
3) Těžba, vycházející z technologického postupu stávající těžby, s rozlišením suroviny na 

odsiřování a cementářské suroviny a s doplněním o výřezy z výkresů stavů po odtěžení dílčích 

etap a dotěžení celého ložiska.   
4) NEPOUŽITO - Pozn. zpracovatele posudku  
5) Úprava těžené suroviny, sestávající z drtírny a systému pásových dopravníků, s doplněním o 

fotografie těchto technologických částí záměru. 
6) Ukládka ornice, a to s přímým navážením na vnitřní výsypky s rozprostřením a rekultivací nebo 

s uložením na vyčleněnou deponii ornice, odkud bude odebírána pro účely sanace a rekultivaci 

nově připravených ploch dle potřeby. U ostatních skrývek s ukládáním na vnitřní výsypky. 
7) Sanace a rekultivace, s výčtem výměr jednotlivých typů rekultivovaných ploch a informací o 

navrácení převážné části plochy zemědělskému využití. Dále s popisem obnovy vodotečí a 

vytvoření vodní plochy s litorálním pásmem, protierozními opatřeními, kompenzační výsadbou 

porostů jakožto součástí ÚSES a dalšími.  
8) Počet pracovních sil, směnnost, nasazení mechanizace, beze změn ve stávajícím počtu 

pracovních sil, s popisem dvousměnného provozu od pondělí do čtvrtka a pouze ranního 

provozu v pátek a v sobotu a popisem pravidelné odstávky v rámci zpracovatelského závodu.  

Dále uveden popis počtu a typu nasazených strojů pro jednotlivé činnosti, včetně zachování 

stávajícího počtu odstřelů v rozsahu cca 1x týdně 5 odstřelů, zpravidla ve středu. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska informací o vydaném integrovaném povolení i v dalších kapitolách dokumentace 

EIA byl oznamovatel požádán o poskytnutí tohoto integrovaného povolení. Na základě žádosti 

zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, byly dne 17. 2. 2022 doručeny 

následující relevantní podklady k dané věci:  

- Integrované povolení pro zařízení „Čížkovická cementárna“ k záměru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 4. 2007, č.j. 

1678/ZPZ/06/IP-98/Rc, s poslední změnou ze dne 3. 12. 2020 (55 stran). 

Z poskytnutého podkladu vyplývá, že problematika nejlepších dostupných technik (tzv. BAT 

z angl. Best Available Techniques) je tímto rozhodnutím samostatně zkoumána v části 1. 
Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu, a to pouze z pohledu emisních limitů 

souvisejících s příslušnými provozy vlastního zpracovatelského závodu. Ten se v souvislosti se 
záměrem nemění a rovněž se nemění ani dosavadní technologie provádění těžební činnosti 

(mění se pouze její umístění a rozsah). Uvedené informace byly tedy ověřeny jako správné, 

podrobnější rozbor nejlepších dostupných technik není v případě řešeného záměru relevantní.   

V rámci kapitoly je uveden výčet výměr jednotlivých typů rekultivovaných ploch, s informací 

o navrácení převážné části plochy zemědělskému využití, a to konkrétně 72 %. Tato hodnota je 

znovu uvedena také v části G dokumentace EIA. V kapitole B.I.4 je nicméně uvedena hodnota 
84 %, přičemž ani jednu z těchto hodnot nelze jednoduše z uváděných položek dovodit a není 

zřejmé, z jakých položek zpracovatelé dokumentace EIA k uváděné hodnotě dospěli. Při sečtení 

položek Orná půda a Trvalý travní porost vychází cca 77 %. Druhé z hodnot, tj. 84 % lze pak např. 

dosáhnout až při započtení mokřadu, vodoteče a dalších. Dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, mohou do ZPF náležet také např. polní cesty, 

závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy apod. Uváděných 72 % by však činil pouze návrat 

samotné orné půdy do ZPF. Pokud však bude na ploše navrhovaných travních porostů 

realizována např. navrhovaná výsadba dřevin, pak by toto nejspíše do ZPF být vráceno nemohlo, 
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resp. nebylo by možné je evidovat jako trvalý travní porost v rámci ZPF. Lze tedy konstatovat, 
že na straně jistoty (a tzv. nejhorší hodnocené varianty) lze pro účely tohoto hodnocení vycházet 

z uváděných 72 %, jakožto spodní hranice předpokládaných rekultivovaných ploch vracených 

do ZPF. Tato konkrétní hodnota není pro vlastní hodnocení podstatná (slouží spíše pro vyjádření 

představy, podstatné jsou vlastní jednotlivé výměry). V rámci ověření správnosti je však na tuto 
nejasnost a rozpory v rámci dokumentace EIA považováno za vhodné upozornit.  

Správnost informací uvedených v této kapitole lze hodnotit jako akceptovatelnou.  

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Uvedeno zahájení realizace záměru po vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti, odhadované 

v horizontu cca 2–5 roků, nejdříve v roce 2023. Ukončení dle vyčíslených zásob při dané roční výši 

těžby cca za 19 let, přibližně v roce 2042, s ukončením sanace a rekultivace cca 3 roky po ukončení 

těžby. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

7. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Ve výčtu uveden kraj Ústecký a obce Černiv, Chotěšov, Siřejovice, Úpohlavy a Vrbičany. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

8. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO 

ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

Ve výčtu uvedeno navazující rozhodnutí o povolení hornické činnosti dle zákona č. 61/1988 Sb., o 

hornické činnosti, výbušinách a státní báňské správě. Ve věci integrovaného povolení pro Čížkovickou 

cementárnu odkázáno pouze na změnu provozního řádu, bez změny vlastního integrovaného povolení. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Výčet zahrnuje pouze jedno z možných navazujících řízení dle § 3 písm. g) zákona EIA, a to 
řízení dle bodu 6 (řízení o povolení hornické činnosti). Dle zpracovatele posudku by však výčet 

měl zahrnovat např. i řízení dle bodu 9 (řízení o povolení k nakládání s povrchovými a 

podzemními vodami) a 11 (řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje). V případě 

integrovaného povolení měl zpracovatel posudku pochybnosti o správnosti uvedených textací 

dokumentace EIA, vzhledem k tomu, že minimálně výše uvedená rozhodnutí by měly reflektovat 

změny související s předloženým záměrem. Jsou-li tedy tato rozhodnutí zahrnuta v rámci 

integrovaného povolení zpracovatelského závodu, mělo by být minimálně z formálního hlediska 

aktualizováno rovněž. Oznamovatel byl z výše uvedeného důvodu požádán o poskytnutí 

předmětného integrovaného povolení.   

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, byly 
dne 17. 2. 2022 doručeny následující relevantní podklady k dané věci:  

- Integrované povolení pro zařízení „Čížkovická cementárna“ k záměru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 4. 2007, č.j. 

1678/ZPZ/06/IP-98/Rc, s poslední změnou ze dne 3. 12. 2020 (55 stran). 
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Z poskytnutého podkladu vyplývá, že záměrem dotčené části stávajícího činného lomu jsou 
zahrnuty v následujících oddílech předmětného integrovaného povolení:  

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu (část I. Lom Úpohlavy - zdroj 
znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší) 

2. Ochrana vod - emisní limity, podmínky monitoringu (část III. Vypouštění důlních vod do 

vod povrchových - stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod z lomu Úpohlavy do vod 

povrchových; část Doplňující podmínky ochrany vod - havarijní plán pro nakládání s látkami 

závadnými vodám v lomu Úpohlavy) 

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 
(část Další podmínky pro provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu pro 

sanaci lomu Úpohlavy – využívání odpadů v souladu se schváleným POPD z roku 1998, 
sledování vlivu zařízení na podzemní vody, mimo jiné kontrolními rozbory vzorků vody z 

objektu studny ve Vrbičanech, postup provádění rekultivace) 

5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 

5.1. Ovzduší – viz podmínky kapitoly č. 1. rozhodnutí  

5.2. Voda, půda – viz podmínky kapitoly č. 2. rozhodnutí  

5.3. Hluk, vibrace  

• Podmínky nejsou stanoveny.  

5.4. Les, příroda a krajina  

• Podmínky nejsou stanoveny.   

6. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní 

podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení  

• Podmínky nejsou stanoveny.  

10. Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování (části 10.1 

Monitoring podzemních vod – četnost, objekty, indikátory, aj.) 

Na základě výše uvedeného dospěl zpracovatel posudku k přesvědčení, že navazujícím řízení 

by mělo být také změnové řízení (zejména v důvodu změny v umístění a rozsahu stacionárního 

zdroje zneč. ovzduší – dosud neuvažované nové polohy těžebny, změny v rozsahu nakládání 

s odpady s ohledem na nový plán sanace a rekultivace a příp. dalších) k vydanému 

integrovanému povolení, jehož je lom Úpohlavy součástí. V rámci integrovaného povolení lze 

zároveň vycházet také z nově specifikovaných podmínek z hlediska vibrací (seismických účinků 

trhacích prací), monitoringu vlivu na dotčené jímací objekty a dalších, které v rámci kapitol 

stávajícího integrovaného povolení nejsou stanoveny. Pakliže lze na povolení hornické činnosti 

nahlížet jako na analogii stavebního povolení, přičemž v současnosti platí, že bez integrovaného 

povolení nelze vydat stavební povolení, lze předpokládat potřebu integrovaného povolení před 

vydáním povolení o hornické činnosti. Relevantní závazné podmínky by tak měly zohledněny 

také v tomto povolení, které by mělo být vydáno nejpozději před hornickou činností.  

V souhrnu lze tedy konstatovat, že informace o výčtu navazujících rozhodnutí uvedené 

v dokumentaci EIA nejsou patrně správné, resp. úplné. V rámci výčtu je možné předpokládat 

také změnu integrovaného povolení. Jedná se nicméně pouze o výčet informativního charakteru, 

bez dopadu na správnost posouzení vlivů záměru na životní prostředí a nijak nezbavující 

oznamovatele povinností (řízení) vyplývajících z příslušných právních předpisů. Zároveň o 
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potřebě a skutečném rozsahu změn integrovaného povolení rozhoduje příslušný úřad 

integrované prevence, a to na základě vlastního vyhodnocení dle příslušného zákona.   

II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 

Uvedeny výměry celkové plochy navrhované hornické činnosti (1 354 988 m2), z toho plochy 
pozemků evidovaných v zemědělském půdním fondu (ZPF) (1 334 429 m2) a zbývající plochy (19 559 
m2). Dále rozdělení plochy ZPF dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a tříd ochrany 

(převážně II. třída ochrany, menší část IV. třídy ochrany) a rozsah odnětí trvalého (menší část) a 

dočasného (převážná část), s doplňujícími obrázky. Bez dotčení pozemků určených pro plnění funkcí 

lesa (PUPFL).  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

Uvedeny stručné slovní popisy stávajícího zajištění technologické, pitné a užitkové vody, z čehož 

technologická voda je využívána pouze ke skrápění ploch a její množství, stejně jako pitné vody je 

předpokládáno bez významnějších změn.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

3. Ostatní přírodní zdroje  

Uvedena geologická charakteristika surovinových zdrojů vč. nadloží.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 

Uvedeny informace o stávajícím zdrojích a ročních spotřebách, zejm. spotřebě pohonných hmoty a 
mazadel pro provoz mechanizace, bez významných změn v souvislosti s posuzovaným záměrem. Dále 

zdroj a spotřebu el. energie pro provoz rypadla, úpravárenské linky, pasových dopravníků a 
administrativní budovy, s předpokladem navýšení množství v důsledku prodloužení pasové dopravy. 

Rovněž uvedeny zdroje a spotřeby média (LTO) pro vytápění administrativní budovy, spolu se zdrojem 
a množství skladovaných trhavin.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

5. Biologická rozmanitost 

Uvedeno, že záměr nenárokuje mezi vstupy biologickou rozmanitost a odkázáno na části C a D 
dokumentace EIA.   
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Komentář zpracovatele posudku:  

V pojetí toho, co je či není vstupem záměru z hlediska biologické rozmanitosti, bývají mezi 
jednotlivými autory různé přístupy. Z pohledu zpracovatele posudku je možné za takové vstupy 

v daném případě považovat např. dílčí plochu (biotop) mimolesní zeleně a další biotopy uvedené 

např. ve stejnojmenné kapitole v části C. dokumentace EIA. To např. i s výčtem alespoň zvláště 

chráněných druhů, kteří budou záměru ustupovat. Nicméně je zřejmé, že tyto jsou jinak v rámci 

dokumentace EIA a její přílohy č. 5 uvedeny.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. Jedná se odkazy na řešení v rámci jiných kapitol. 

Správnost informací uvedených v rámci těchto odkazovaných kapitol je předmětem komentářů 

k těmto kapitolám. 

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících staveb) 

Uvedeny informaci o dopravní dostupnosti stávajícího lomu a úpravárenského závodu, řešené mimo 

síť veřejných komunikací, bez nových nároků ze strany posuzovaného záměru.   

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží  

S odkazem na zpracovanou rozptylovou studii (Fiedler, P., 08/2021), dle samostatné přílohy č. 2 

dokumentace EIA, uvedeno zařazení zdroje pod kód 5.11 s podmínkami provozu dle přílohy č. 2 zákona 

o ochraně ovzduší, přesuny, resp. změnu poloh plošných a liniových zdrojů emisí oproti stávajícímu 

stavu. Hodnocení emisí je uvedeno pro emise tuhých znečišťujících látek (částice PM10 a PM2,5), dále 

NO2, CO, benzen a benzo (a)pyren z plošných a liniových zdrojů a tuhé znečišťující látky z provozu 
bodového zdroje (drtící linky), a to z těchto zdrojů:  

• emise z přípravy těžby a těžby suroviny 

• emise ze spalování motorové nafty 

• emise z provozu drtící linky 

• emise z pojezdu nákladních vozidel v lomu  

Dále jsou uvedeny informace z hlediska skleníkových plynů, s výpočtem produkce CO2 ze spotřeby 

nafty a el. energie. Bez cíleného znečištění vody a půdy.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola obsahuje pouze základní informace o zdrojích emisí uvažovaných zdrojů záměru 

v oblasti ovzduší. Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci odkazované rozptylové studii, 
v samostatné příloze č. 2 dokumentace EIA. Emisní část rozptylové studie je zpracována 

dostatečně a přehledně podle stavů, jsou použity odpovídající metodické postupy. Emisní 

faktory jsou převzaty z odpovídajících a respektovaných zdrojů. Z hlediska uvažovaných emisí 

nebylo pouze zřejmé, jak bylo v rámci rozptylové studie uvažováno s případnou resuspenzí 
(opětovným vířením) prašnosti.  

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, bylo 
dne 17. 2. 2022 obdrženo následující vyjádření, označené jako vyjádření zpracovatele rozptylové 

studie  (Ing. Fiedler): „Vliv resuspenze prachových částic je zahrnuta do rozptylové studie a vše 
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je uvedeno v bodu 3.2.2. Výpočet emisí rozptylové studie, strana 14 až 16 (emisí sekundární 

prašnosti PM10 a PM2,5 z pojezdu vozidel)“. V rámci rozptylové studie je tedy uvažováno i 

s resuspenzí prachových částic z pojezdů vozidel v rámci těžebny, přestože vnitroareálová 

přeprava suroviny v rámci lomu je řešena stacionárním pásovým dopravníkem, díky čemuž jsou 

pojezdy vozidel minimální. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

2. Odpadní vody 

Uveden popis řešení odpadních (splaškových) vod sociálně technického zázemí přes stávající 

systém čištění. Technologické odpadní vody vypouštěny nebudou.  

Dále je popis věnován důlním vodám ve smyslu horního zákona, s uvedením základních 

kvantitativních a kvalitativních limitů pro vypouštění těchto vod do vodního toku Modla dle platného 

integrovaného povolení. Uvedeny rovněž základní informace a parametry o stávajících čerpaných a 

vypouštěných vodách. Významné změny oproti stávajícímu stavu nejsou předpokládány, z důvodu 

současného zavážení již vytěžených prostor. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola obsahuje pouze základní informace o vypouštěných vodách. Podrobnější 

informace, zejména o dosud čerpaných a vypouštěných vodách jsou k dispozici v rámci 

odkazovaného hydrogeologického posouzení, v samostatné příloze č. 4 dokumentace EIA. 
Vzhledem k dostupnosti výsledků dlouhodobého monitoringu a poměrně široké řady 

monitorovacích objektů se jedná o značně nadstandardní rozsah dat.  

 Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

3. Odpady 

V rámci kapitoly uveden základní popis odpadů vznikajících při hornické činnosti (skrývka, výklizové 

hmoty) a odpadů vznikajících při běžném provozu záměru, které odpovídající běžným komunálním 

odpadům, včetně jejich množství a zařazení těchto odpadů dle stávající evidence oznamovatele.  

Dále jsou uvedeny odpady z přípravy území před těžbou a odpady, které by mohly vzniknout při 

havárii. 

Pro nakládání s těmito odpady je odkázáno na výčet zákonných postupů.   

Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola obsahuje pouze základní informace o produkovaných odpadech. Množství a 

charakteristiku skrývkových a výklizových hmot je opakovaně uvedena v dalších kapitolách. 

Informace o legislativních požadavcích vychází z aktuálního zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., 

účinného od 1. 1. 2021.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

4. Ostatní emise a rezidua 

V rámci kapitoly uveden základní popis hlukových emisí, a to hluku z provozu těžebny, včetně 

akustických parametrů a počtů jednotlivých zdrojů hluku (stojů) ze skrývek, těžby a úpravy suroviny. 

Dále základní popis hluku z provádění trhacích prací a vibrací, resp. seismických účinků trhacích prací.  
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Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola obsahuje pouze základní informace o hluku a seismických účincích. Podrobnější 

informace jsou k dispozici v rámci odkazované akustické studie, v samostatné příloze č. 1 a 
v rámci kapitoly D.I.3 dokumentace EIA.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

5. Doplňující údaje 

V rámci kapitoly uveden stručný popis terénních úprav a zásahů do krajiny, v důsledku představující 

změny reliéfu terénu vlivem deficitu hmot. V rámci vytěženého prostoru budou využity veškeré 

skrývkové hmoty, součástí výsledné podoby území po rekultivaci bude menší vodní plocha.   

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

Uveden přehled nejbližších nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES s grafickým 

znázorněním dle relevantní platné územně plánovací dokumentace (ÚP Vrbičany z roku 2008 a ÚP 
Chotěšov z roku 2019). Za nejbližší částečně funkční prvek lokálního ÚSES považován lokální 

biokoridor LBK02 v katastru obce Chotěšov, který prochází podél jihovýchodní hranice záměru. 

Z hlediska prvků ÚSES určených k založení pak lokální biokoridor LBK01 v katastru obce Chotěšov, vedený 
v S - J směru východně od zájmového území. Podrobnější popisy prvků uvedeny u navrhovaného LBC  2 
„Káčov“ a LBK 3 „Od Chotěšova“.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatelem posudku bylo zjištěno, že na webových stránkách obce Vrbičany 
(www.vrbicany.cz) je dostupný aktuální návrh změny č.  1 územního plánu Vrbičany, datovaný 

únor 2021. Z hlediska informací uváděných dokumentací EIA však nebyly zjištěny významnější 

změny a lze je tedy považovat za ověřené. Z hlediska ÚSES na území dalších obcí lze 
dokumentací EIA uváděné informace považovat za relevantní vůči navrhované ploše záměru.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

NATURA 2000 

Uveden přehled nejbližších území soustavy Natura 2000 (EVL Vrch Hazmburk a PO Východní 

Krušné hory) s grafickým znázorněním. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Informace byly zpracovatelem posudku ověřeny v rámci Mapového portálu Digitální registr 

ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody), https://drusop.nature.cz. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 
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ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Uveden přehled nejbližších malo a velkoplošných zvláště chráněných území dle ZOPK (PP Vrch 
Hazmburk a CHKO České Středohoří) s grafickým znázorněním. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Informace byly zpracovatelem posudku ověřeny v rámci Mapového portálu Digitální registr 

ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody), https://drusop.nature.cz. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

PŘÍRODNÍ PARKY 

Uveden nejbližší přírodní park (Dolní Poohří) s grafickým znázorněním. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Informace byly zpracovatelem posudku ověřeny v rámci Národního geoportálu INSPIRE, 
https://geoportal.gov.cz. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

PAMÁTNÉ STROMY 

Uveden nejbližší památný strom (obec Černiv) s grafickým znázorněním. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Informace byly zpracovatelem posudku ověřeny v rámci Mapového portálu Digitální registr 

ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody), https://drusop.nature.cz. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Uvedeny předpokládané nejbližší významné krajinné prvky vyplývající přímo ze ZOPK (bezejmenný 

poldr a pruh dřevin v ploše záměru, v okolí pak lesní porosty, vodní plochy a toky s nivami) a nezjištěné 

registrované VKP v rámci ÚPD dotčených obcí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Informace byly zpracovatelem posudku namátkou ověřeny v rámci vůči záměru nejvíce 

relevantních ÚP Vrbičany a ÚP Chotěšov, dostupných na stránkách těchto obcí. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

KRAJINNÝ RÁZ 

V rámci kapitoly vymezen tzv. dotčený krajinný prostor předmětného záměru, vycházející 

z metodiky a odborných názorů prezentovaných v rámci podkladového hodnocení, které je samostatnou 

přílohou č. 7 dokumentace EIA.  

https://geoportal.gov.cz/
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Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU 

V rámci kapitoly uvedeny základní informace z historie dotčených obcí Úpohlavy, Vrbičany, 

Chotěšov. Dále uvedené informace o nejbližším území s archeologickými nálezy (Vrbičany – ZSO 
Káčov), nejbližší památkově chráněná území (OP státního zámku Libochovice), nejbližší pohřebiště, 

pietní místa - objekty, válečné hroby (hřbitov Chotěšov, válečný hrob Černiv), nejbližší významné 

geologické lokality (Lom Úpohlavy).  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovateli posudku není zřejmé, z jakého důvodu není historie uvedena také pro zbylé 

dotčené obce Siřejovice a Černiv. Vzhledem k tomu, že se však jedná pouze o doplňkové 

informace, bez většího významu na hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 

V rámci kapitoly uvedena hustota zalidnění obcí Vrbičany, Černiv a Úpohlavy.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, KONTAMINOVANÁ MÍSTA 

V rámci kapitoly uvedeno nejbližší kontaminovaná místa (skládky Úpohlavy I a II).  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatelem posudku nebyla dokumentací EIA uváděná místa (pod uvedeným názvem) 
v systému www.sekm.cz dohledána. Dle systému by nejbližším takovým místem měla být 

lokalita s názvem Průmyslová skládka Vrbičany, se statutem podezřelá lokalita, neprozkoumáno, 
vzdálená cca 1,1 km SV od záměru. Další nejbližším pak lokalita s názvem Sklad agrochemikálií 

Chotěšov, se statutem orientační kontaminace, nutný průzkum, vzdálená cca 1,9 km J od záměru 

aj. Oba záznamy jsou ze dne 14. 12. 2020. Přesto se jedná o lokality bez jakékoliv významnější 

vazby z hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A 

POPIS JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT ZÁMĚREM OVLIVNĚNY 

1. Ovzduší a klima 

V rámci podkapitoly Stávající kvalita ovzduší uvedeny výsledky měření z roku 2020 na nejbližších 

stanicích imisního monitoringu ČHMÚ (Litoměřice, Doksany) a stávající stav ovzduší dle map pětiletých 

průměrů imisí relevantních znečišťujících látek (PM10 a PM2,5, NO2, CO, benzen a benzo(a)pyren) za 
období 2015-2019. Dále jsou uvedeny klimatické charakteristiky území, parametry větrné růžice ČHMÚ, 
dopady spojené se změnou klimatu a zranitelností území vůči nim.  
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Komentář zpracovatele posudku:  

Uvedené nejbližší stanice imisního monitoringu odpovídají přehledu těchto stanic dle portálu 

Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). Rozsah území sledovaný v příslušných 

čtvercích odpovídá potřebám hodnocení, rovněž volba referenčního čtverce dle koncentrací u 

nejbližší obytné zástavby (Vrbičany) má relevantní opodstatnění. V dokumentaci EIA uvedené 

grafické vyjádření referenčního vzorku koncentrací lze považovat spíše za vhodné doplnění, 

podrobnější informace vycházejí ze zdrojové rozptylové studie, která je samostatnou přílohou č. 

2 dokumentace EIA. Oproti tomu u informací o klimatických charakteristikách území v rámci 

časového měřítka záměru a měřítka klimatických oblastí ČR obecně, nehledal dosud zpracovatel 
posudku větší relevanci pro hodnocení vlivů na životní prostředí. Větrnou růžici lze z hlediska 
lokalizace i stáří, resp. období zpracovaných dat, považovat za relevantní pro daný záměr.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

2. Voda 

V rámci podkapitoly Povrchová voda uvedena příslušnost území z hlediska povodí po úroveň IV. 

řádu a hydrologické charakteristiky vodního toku. Dále obecná popisová část k Rámcové směrnici o 

vodách s odkazem na podrobnosti k cit. plánu dílčích povodí.  

V podkapitole Hydrogeologická charakteristika ložiska uvedeny charakteristiky horninového 

prostředí, včetně směrů proudění podzemní vody, situování nejbližších Chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod (CHOPAV Severočeská křída), ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ 
Mšené lázně) a vodních zdrojů (OPVZ Mšené – lázně Budyně nad Ohří) 

Komentář zpracovatele posudku:  

Příslušnost povodí a nejbližší sledovaná oblasti odpovídají přehledům v rámci 

Hydroekologického informačního systému VÚV TGM (https://heis.vuv.cz). V názvu tabulky č. 13 

je pouze nesprávně uveden název potoka Sedlnice. Zpracovatel posudku ověřil v rámci 

v dokumentace EIA dále uvedeného odkazu (v podkapitole Rámcová směrnice o vodách) na 
plány dílčích povodí Ohře, že uváděné hydrologické charakteristiky (zahrnují prakticky pouze 

jednu hodnotu – Q355 s velmi nízkým průtokem 0,04 m3/s) skutečně přísluší toku Modla. 

Podrobné informace hydrogeologického charakteru vychází z podkladů oznamovatele.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

3. Půda 

V rámci kapitoly uvedena taxonometrická charakteristika půd zájmového území dle veřejných 

zdrojů, přehled plošných výměr dotčených pozemků podle druhu (kultur), s výčtem zastoupených 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a tříd ochrany ZPF. Z přehledu vyplývá, že stávající 

zastoupení půd v ZPF v rámci řešené plochy představuje okolo 98,56 %. Dále je doplněna 

charakteristika půd dle provedeného pedologického průzkumu a informace o závlahových soustavách 

v území. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro hodnocení vlivů záměru nejvíce relevantní informace představují zejména zastoupené 

půdy ZPF s třídami ochrany. Informace o dotčeném rozsahu vycházejí z vlastní digitální 

kalkulace zpracovatelů dokumentace EIA. Vzhledem k uváděnému takřka celoplošnému rozsahu 

půd v ZPF lze toto považovat za dostatečně vypovídající. Podílové zastoupení tříd ochrany ZPF 
rámcově odpovídá mapovému přehledu dle Geoportálu SOWAC GIS (https://mapy.vumop.cz). 
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Doplňující informace z provedených pedologických průzkumů představují (v rámci procesu EIA) 
nadstandardní upřesnění a ověření jinak pouze omezeně dostupných informací z veřejných 

zdrojů.   

  Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

4. Geofaktory území 

V rámci kapitoly uvedeno geomorfologické členění širšího zájmového území dle veřejných zdrojů, 

s doplněním o jeho základní geologické charakteristiky, vlivy důlní činnosti v podobě nejbližších 

poddolovaných území a důlních děl (Chodovlice), radonového rizika 

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro hodnocení vlivů záměru nejvíce relevantní informace o nejbližších poddolovaných 

územích a důlních dílech a radonu odpovídají přehledům v rámci Mapových aplikací České 

geologické služby (http://www.geology.cz).  

   Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

5. Biogeografické zařazení 

V rámci kapitoly uvedeno biogeografické členění širšího zájmového území včetně flory a fauny 

bioregionu a potenciální přirozená vegetace dle podkladové literatury. 

Komentář zpracovatele posudku:  

   Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. Charakterem se jedná spíše o doplňující 

informace, dokreslující celkovou představu o zájmovém území.  

6. Biologická rozmanitost 

V rámci kapitoly vycházeno ze souhrnných závěrů podkladových materiálů, ze samostatně 

přiložených pak z hodnocení vlivu zásahu dle § 67 ZOPK (Lagner Zímová, K., 09/2021), který je přílohou 

č. 5 dokumentace EIA. Dle provedených průzkumů byly v lokalitě zaznamenány některé zvláště 

chráněné druhy bezobratlých (čmelák) a ptáků, z nichž některé mají mít přímou vazbu na zájmové 

území (bramborníček černohlavý, koroptev polní a ťuhýk obecný), některé jsou či mohou být vázané na 

již neaktivní části stávajícího lomu (bělořit šedý, příp. břehule říční), další pak zájmovým území pouze 

přeletují nebo zde příležitostně hledají potravu (krkavec velký, rorýs obecný, vlaštovka obecná, břehule 

říční). Kapitola uvádí rovněž nálezy dalších zvláště chráněných druhů (sova pálená, sýček obecný) dle 

Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR v katastrech Úpohlavy a Černiv. Zvláště chráněné 

rostlinné druhy nebyly zjištěny.  

Dále jsou uvedeny základní druhové a početní charakteristiky dvou zastoupených biotopů a 

zastoupené souvislé mimolesní zeleně dle podrobných informací podkladové přílohy č. 6 dokumentace 

EIA. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Analýza zastoupených mimolesních dřevin vychází z vlastních terénních šetření 

zpracovatelů dokumentace EIA. Textace kapitoly pouze uvádí dvě různé hodnoty rozlohy tohoto 

prvku souvislé zeleně (1,4 ha a 15 931 m2). Vzhledem k tomu, že uváděná metráž současně 

odpovídá součtu uvedených výměr jednotlivých skupin porostů, zatímco hektarová hodnota 
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není nijak odůvodněna, lze vycházet spíše z hodnoty 15 931 m2. Pro závěry hodnocení však toto 

není nijak zásadní, při tomto měřítku a složité identifikaci prvku lze akceptovat i větší odchylky.  

Zpracovatelem posudku byly prověřeny evidované zvláště chráněné druhy v rámci Nálezové 

databáze AOPK ČR (https://portal.nature.cz). V rámci zadaného polygonu dle přibližného 

rozsahu zájmového území byla v databázi zjištěna bodová lokalizace výskytů těchto zvláště 

chráněných druhů: mravenec lesní (Formica rufa, ID: 51224410), holub doupňák (Columba 
oenas, ID: 50769898), moták pochop (Circus aeruginosus, ID: 50780400).  

V případě mravence lesního (kategorie ohrožený) se jedná o lokalitu východního výběžku 

zájmového území, která se nachází západně od vrcholu 219 m n.m. V kartě nálezu je uvedeno 
datování nálezu 7. 6. 2020, datum zápisu 27. 7. 2021. Podkladové hodnocení vlivu zásahu tento 
druh neuvádí, zároveň bylo zpracováno 09/2021 a vychází z podkladových průzkumů 09/2020. 
Z hlediska datování mohla tedy být evidence tohoto výskytu teoreticky zachycena. V kartě 

nálezu je nicméně v kolonce Věrohodnost nálezu uvedeno: chybný nález. Obdobně druhy moták 

pochop (kategorie ohrožený) a holub doupňák (kategorie silně ohrožený) u remízu nad obcí 

Černiv. V kartách nálezů je uvedeno datování nálezu 14. 7. 2020, datum zápisu 8. 3. 2021, 
v kolonce Věrohodnost nálezu uvedeno: Neurčena. U druhu holub doupňák s poznámkou: 

hejnko, drží se pohromadě, opakovaně přeletují kolem remízu v polích.  

Při severním okraji zájmové plochy, v remízu u lokality Káčov jsou pak evidovány dva bodové 
výskyty druhů moták pochop (Circus aeruginosus, ID: 48472264), slavík obecný (Luscinia 

megarhynchos, ID: 48143873), strnad luční (Emberiza calandra, ID: 48094805), břehule říční 

(Riparia riparia, ID: 48144017), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe, ID: 48155771), holub doupňák 

(Columba oenas, ID:48177115), krkavec velký (Corvus corax, ID: 48311811), vlaštovka 

obecná (Hirundo rustica , ID: 48311812), rorýs obecný (Apus apus,  ID: 48311813), bramborníček 

černohlavý (Saxicola rubicola, ID: 48317821). V kartách nálezů je uvedeno datování nálezu 27. 4. 

2019, datum zápisu 23. 1. 2020, věrohodnost uvedena jako: Věrohodný nález. Další výskyty v této 

lokalitě zahrnují např. i rostlinné druhy jako starček roketolistý (Senecio erucifolius, ID: 
14001087). Při jižním okraji je pak evidován nález koroptve polní (Perdix perdix, ID: 50602624). 
Jedná se nicméně o lokality na hranici zájmové plochy, bez předpokladu těžby. Další četné 

nálezy jsou evidovány v rámci plošných zákresů, jsou však lokalizovány v rámci mapových listů 

či celých území katastrů a obcí. Celkový počet existujících záznamů v překryvech se zájmovým 

území uvádí databáze necelých 30 milionů (29 859 306). Další bodové evidence druhů (bělořit 

šedý, linduška úhorní, racek černohlavý, vodouš kropenatý, strnad luční, moták pochop, skokan 
štíhlý, ropucha zelená aj.) jsou pak evidovány také v rámci ploch stávající těžebny a skládky. 

Z hlediska relevance evidovaných nálezů lze nicméně konstatovat přibližnou shodu 

s informacemi podkladového hodnocení vlivu zásahu.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

V rámci kapitoly uveden základní přehled statistických údajů o obyvatelstvu v dotčených obcích, 

spolu s údaji o zdravotním stavu v různých ukazatelích a měřítcích (kraj, okres, ČR). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Výčet uvedených dotčených obcí nezahrnuje obec Úpohlavy a Chotěšov. Oproti tomu je 
uvedeno obyvatelstvo Želechovic, zahrnující také obyvatelstvo Čížkovic. Přehled buďto vychází, 

nebo je minimálně shodný s přehledem užitým v rámci podkladového hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví, dle samostatné přílohy č. 3 dokumentace EIA. V této se pak hodnocení podrobněji věnuje 

zejména nejbližší obytné zástavbě v obcích Černiv a Vrbičany, s dodatkem, že další obce či 

obytná zástavba leží v násobně vyšší vzdálenosti. S tímto nelze zcela souhlasit. Například 
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obytná zástavba Chotěšova v takové vzdálenosti od záměru neleží. Z hlediska dotčenosti vlivy 

záměru lze však u obyvatel Chotěšova shledat podstatný rozdíl v tom, že obec je od těchto 

prakticky izolována převýšeným reliéfem. Hodnocené dopady hluku a znečištění ovzduší tak na 

tuto obec nedosahují, jak je zřejmé z průběhu izofon v rámci příloh 1 a 2 dokumentace EIA. 
V případě Úpohlav je pak obec zatížena zejména stávajícím rozsahem těžby, přičemž nově 

navrhovaná těžba se od ní oddaluje. Uvedením obyvatelstva Želechovic, resp. celých Čížkovic 

zároveň zpracovatelka výrazně rozšířila celkový počet uvedených obyvatel, než pokud by 

vycházela pouze z obyvatelstva nejbližších dotčených obcí Úpohlavy a Chotěšov. A to aniž by 

to dále v hodnocení bylo blíže opodstatněno. Vzhledem k tomu, že hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví vychází především z dotčeného obyvatelstva obcí Černiv a Vrbičany, kde jsou vlivy 
záměru prokazatelně největší, lze sice chybějící a uváděné informace považovat za matoucí, 

nicméně z hlediska významu pro dané hodnocení akceptovatelné.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 
v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

8. Hmotný majetek 

V rámci kapitoly uveden pouze stručné komentáře k absenci nemovitostí a existenci melioračních 

systémů v zájmovém území.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

9. Kulturní dědictví 

V rámci kapitoly uveden výčet nemovitých kulturních památek v dotčených obcích dle Památkového 

katalogu NPÚ. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rámci Památkového katalogu NPÚ (https://geoportal.npu.cz) lze dohledat ještě některé dílčí 

objekty evidované u uvedených obcí, všechny jsou však součástí již uvedených památek, 

mimo plochu záměru.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 

III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO 

ZATÍŽENÍ A PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ 

JEJ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT 

V rámci kapitoly uveden vlastní výpočet koeficientu ekologické stability daného území, vycházející 

z jednotlivého využití ploch v katastrech. Dále uveden předpoklad dalšího vývoje území v případě 

nerealizace a stručná charakteristika jeho zatížení.   

 Komentář zpracovatele posudku:  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. 
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ   

I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, 

sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, 

trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence 

záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií 

a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo 

povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se 

zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 

V rámci úvodu kapitoly uvedena metodika hodnocení významnosti vlivů za pomoci verbální 

stupnice.  

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

V rámci kapitoly uvedeny souhrnné závěry dle podkladové studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví, 

která je samostatnou přílohou č. 3 dokumentace EIA. Hodnocení zohledňuje výsledky akustické a 

rozptylové studie, které jsou rovněž samostatnými přílohami č. 1 a 2 dokumentace EIA. Charakterizace 
rizika je uvedena pro polutanty v ovzduší (NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pyren) a pro hluk z provozu lomu.  

Závěry posouzení ve vztahu ke znečišťování ovzduší konstatují téměř nezměněná zdravotní rizika 

u NO2 a B(a)P. V případě prachových částic konstatováno akceptovatelné zvýšení rizika, nicméně přes 

nevýznamné navýšení počtu dní s omezenou aktivitou a k navýšení počtu dnů s projevy respirační 

nemocnosti u dětí doporučeno použití všech dostupných prostředků pro snížení prašnosti, a to zejména 

v rámci opatření proti resuzpenzi prachu. 

Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku na základě vypočtené nejvyšší úrovně hluku v prostoru 
obytné zástavby (39,2 dB) konstatuje zachování výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby 

bezpečně pod úrovní prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže (50 dB) v denní době.   

Na základě těchto závěrů jsou vlivy záměru na veřejné zdraví hodnoceny jako nevýznamné.  

Dále jsou v rámci kapitoly zhodnoceny Sociálně ekonomické vlivy, vycházející ze zaměstnanosti a 

ekonomické přínosy záměru včetně konkrétních úhrad odváděných za plochu záměru a množství 

vydobytých nerostů. Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako dlouhodobé a příznivé. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Po ověření úplnosti a správnosti vstupních údajů jednotlivých podkladů komentovaných 

výše a dále studovaných v rámci komentáře k této kapitole, lze obecně konstatovat, že zvolený 

způsob hodnocení odpovídá obvyklým metodám a postupům. Rovněž volbu hodnocených 

škodlivin a hlukových, resp. dalších fyzikálních vlivů lze považovat za relevantní a dostatečnou 

ve vztahu k předmětnému záměru, resp. vypočteným příspěvkům a kvalitě ovzduší i vůči 

dostupným metodám hodnocení. Určitou rezervu lze spatřovat pouze při zohledňování úvodem 
deklarované metodiky verbálního hodnocení významnosti vlivů. Např. se závěrem, že 

ekonomické vlivy budou dlouhodobé, lze polemizovat. Trvání v délce 19 let, resp. prodloužení 

stávající cca pětileté těžby o dalších 19 let odpovídá necelé jedné generaci lidského života. Dle 
názoru zpracovatele posudku lze tedy hovořit spíše o střednědobém vlivu, z hlediska metodikou 
uváděné škály. Ke stejnému časovému období lze však vázat také veškeré negativní vlivy na 
veřejné zdraví, spojené s prováděním hornické činnosti. Trvání také tohoto vlivu kapitola 
neuvádí, přičemž pokud by měly být vlivy opravdu uvažovány ve všech atributech uvedené 

metodiky, měly by odrážet také tuto skutečnost. Po ukončení záměru by tak vlivy spojené 

s navrženou rekultivací území mohly být hodnoceny naopak jako příznivé (zvýšení rekreačního 
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a biologického potenciálu území s tzv. zelenou a modrou infrastrukturou). Trvání vlivu tedy 

hodnocení nezohledňuje u všech hodnocených dílčích částí, nicméně s ohledem na možné 

výklady zákona EIA i vlastní směrnice EIA, dle kterých je možné hodnotit také i jen významné 
relevantní vlivy záměry, lze uvedené závěry akceptovat. Vzhledem k tomu, že totéž lze 
konstatovat u většiny dále provedených hodnocení, je toto komentováno pouze v rámci této 

kapitoly.  

Informace o úhradách lze považovat pouze za vhodné, nicméně pouze za doplňující 
informace, bez potřeby ověření správnosti. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit, pouze z hlediska uvedeného trvání je lze souhrnně považovat spíše za střednědobé.  

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

V rámci kapitoly uvedeny základní informace a souhrnné závěry podkladové rozptylové studie 

(Fiedler, P., 08/2021), dle přílohy č. 2 dokumentace EIA. Popsán je zvolený způsob hodnocení pro 

nejnepříznivější stav při provozu záměru (těžba - etapa č. 1 až 4), a to ve dvou modelech (stávající stav 

a nový stav se záměrem). Za zdroje emisí uvažovány veškeré relevantní činnosti, prostředky i vlastní 

plochy těžby a skrývek. Imisní koncentrace byly vypočteny v rozsahu průměrné roční koncentrace 
(PM10, PM2,5, NO2, benzen a benzo(a)pyren), maximální denní koncentrace (PM10), maximální hodinová 

koncentrace (NO2) a maximální osmihodinová koncentrace (CO), a to ve zvolené pravidelné síti 

výpočtových bodů, zejména však pro specifické výpočtové body (nejbližší objekty ve Vrbičanech č.p. 

82 a 96). Závěrem je konstatováno, že nedojde k překročení imisních limitů hodnocených škodlivin a 
vliv na kvalitu ovzduší hodnocen jako nevýznamný. 

Dále jsou hodnoceny vlivy na mikroklima v podobě lokálních změn v důsledku vzniku teplotních 

kontrastů mezi jednotlivými partiemi lomu a vzhledem ke změnám charakteru dílčích ploch v návaznosti 

na následnou rekultivaci. Změna mikroklimatu je hodnocena jako nevýznamná. 

Dále jsou hodnoceny vlivy na klima z hlediska zmírňování (mitigace), porovnávající produkci 

skleníkových plynů záměrem vůči jiným alternativám, vůči strategickým cílům ČR a s doplněním, že 

z pohledu mitigace by byla příznivější lesnická rekultivace, nicméně již smýcená zeleň bude v rámci 

biologické rekultivace nahrazena větším rozsahem. V rámci přizpůsobení (adaptace) popsána 

adaptační opatření záměru (nová vodní plocha s možností retence, podpora nových biotopů po 
rekultivaci, monitoring vod, aj.) z hlediska jednotlivých sektorů výchozího strategického dokumentu. 
Vlivy záměru na klima jsou proto souhrnně hodnoceny jako nevýznamné. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zvolený způsob hodnocení odpovídá obvyklým metodám a postupům. Rovněž volbu 

hodnocených škodlivin a specifických výpočtových bodů lze považovat za relevantní a 

dostatečnou ve vztahu k předmětnému záměru a jeho situování. Tzv. nejhorší varianta také 
přibližně odpovídá jedné z možných nejhorších konstelací zdrojů a daný výpočet lze považovat 

za hodnocení na straně bezpečnosti. V rámci vlastní rozptylové studie je pouze konstatováno, 

že nejsou požadována kompenzační opatření s odkazem na § 5 zákona č. 201/2012 Sb. Z pohledu 
požadavků na rozptylovou studii sice požadována nejsou, nicméně v rámci záměru jsou přesto 

opatření tohoto typu obsažena. Dle dendrologického průzkumu v samostatné příloze č. 6 

dokumentace EIA je konstatováno, že v ploše záměru se nachází celkem 716 kusů dřevin, které 
budou smýceny. V rámci dokumentace EIA je současně uvedeno, že v rámci následné sanace a 

rekultivace bude nově vysazeno 488 485 kusů dřevin. To je poměrně významný nárůst počtu 

dřevin oproti stávajícímu stavu. Rozptylová studie nemá za povinnost toto zohledňovat a 
pravdou je, že pokusy o případná vyčíslování potenciálního vlivu spojeného s kompenzační 

výsadbou jsou občas předmětem různých dohadů a rozdílných metodických postupů. Obecně 
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lze ale také tento vliv hodnotit jako zmírňující a výhledově příznivý, byť jej rozptylová studie 

nezohledňuje. 

Vlivy na mikroklima a klima lze rovněž považovat za adekvátní a správné ve vztahu 

k řešenému záměru, umístění a dobám jeho trvání.    

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

V rámci kapitoly uvedeny základní informace a souhrnné závěry podkladové akustické studie 

(Moravec, E. – G E T s.r.o., 09/2020, aktualizace 09/2021), samostatné přílohy č. 1 dokumentace EIA. 
Jejím předmětem je hluk z provozu těžebny vč. hluku z clonových odstřelů. Dopravní hluk studie 

nehodnotí s odkazem na absenci generované dopravy po veřejných komunikacích. Akustické 

posouzení je provedeno vůči nejvíce exponovaným chráněným venkovním prostorům a chráněným 

venkovním prostorům staveb v rámci nejbližší obytné zástavby. Za tyto byly zvoleny objekty rodinné 

domy č. p. 96 a 101 v obci Vrbičany a rodinný dům č. p. 72 v obci Černiv. Výpočet proveden ve třech 

modelech (M1, M2 a M3), které se liší prováděnou činností a polohou mechanizace. Tyto modely 
představují nejhorší pravděpodobné stavy, kdy může dojít k souběžnému provozu většiny zdrojů hluku 

(skrývka, těžba, úprava suroviny, expedice, příprava odstřelu).  Na základě provedeného měření hluku 

byly přepočteny akustické výkony jednotlivých zdrojů. V rámci vlastní studie byly dále dopočteny 

příslušné hygienické limity pro hluk z provozu i pro hluk z odstřelů. V případě hluku z provozu jsou tyto 
následně porovnávány s vypočtenými hodnotami akustických imisí v referenčních bodech dle 
jednotlivých modelů. Hodnoty hluku z odstřelů jsou prognózovány na základě obdoby reálně 

prováděného měření clonových odstřelů v jiném lomu.  

Závěrem konstatováno, že příslušné hygienické limity pro provoz i trhací práce by neměly být 

záměrem překročeny. Vypočtené predikované hodnoty mají navíc dostatečnou rezervou do těchto 

limitů.  

Dále jsou v rámci kapitoly hodnoceny vlivy vibrací. Z hlediska vlivů vibrací z dopravy je 
konstatováno, že vzhledem k absenci generované dopravy se nepředpokládají.  

V případě vlivů z provádění trhacích prací jsou uvedeny podrobnější komentáře, vycházející 

z podkladového znaleckého posudku (není samostatnou přílohou). Komentáře jsou řešeny formou 

odpovědí na základní otázky, které se týkají výsledků dosavadních měření seismicity z trhacích prací v 
lomu Úpohlavy, změn této seismicity a možných dalších postupů a opatření k jejich minimalizaci 
v souvislosti s realizací posuzovaného záměru. V rámci textace spatřována potřeba řešení problematiky 

pouze ve vztahu k obcím Vrbičany a Černiv. Dle názoru znalce se v obci Vrbičany podaří udržet 

seismicitu pod limitními hodnotami příslušné normy. Znalec doporučuje provádět trhací práce tak, aby 
v rámci možností byly dodrženy uvedené doporučené hodnoty, členěné podle tříd odolnosti objektů a 

typů základové půdy. V případě obcí Černiv, Želešice, Úpohlavy a Siřejovice nemá být z hlediska 
ochrany obytných objektů obce seismicita problém. Poukázáno je pak na to, že všechny objekty, jejichž 

majitelé si stěžovali na to, že při trhacích pracích dochází k poškození jejich objektů jsou jednoznačně 

třídy odolnosti B, kdy maximální naměřená hodnota byla pouze 17,54 % hodnoty, které pro objekty 

tohoto typu a nejméně vhodnou kategorii základové půdy připouští příslušná technická norma. Jedinou, 
v tomto případě teoretickou možností by bylo připustit vliv dlouhodobého neustálého namáhání 

zájmových objektů podlimitní seismicitou (tzv. únavový režim), pro který však nejsou splněny potřebné 

podmínky. Pro srovnání trhlin nalezených na poukazovaných objektech byla provedena i prohlídka 

objektů ve zbývající části obce Vrbičany. Bylo zjištěno, že porušení objektů stejného typu a stáří 

nevykazuje v podstatě žádné rozdíly. Na základě toho znalec konstatoval, že naprostá většina trhlin 

nemá původ v seismicitě vyvolané trhacími pracemi, ale ve stáří objektu, použitých stavebních 

materiálech a způsobu založení. Nebyly zjištěny trhliny, které by prokazatelně vznikly v důsledku 
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seismicity spojené s trhacími pracemi. Pro jejich sledování a analýzu navrhnul opaření, spočívající 

v měření seismicity, pasportizaci a repasportizaci sporných objektů, osazení trhlin sádrovými značkami. 

Případné řešení průkazných poškození pak má představovat odškodnění ze strany oznamovatele. 
Souhrnně je vliv vibrací z provádění trhacích prací hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na další fyzikální charakteristiky hodnocen jako nulový. V případě plynulého pokračování 

popisovaného postupu prací a činností záměru, jsou biologické vlivy v podobě podpory šíření 

ruderálních a invazních druhů hodnoceny jako nevýznamné. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zvolený způsob hodnocení odpovídá obvyklým metodám a postupům. V případě hluku 

z dopravy lze navíc konstatovat, že i kdyby stávající lom dopravu po veřejných komunikacích 

generoval, tak při deklarovaném zachování stávající kapacity těžby by byl tento rovněž beze 

změn. Volbu výpočtových bodů lze považovat za relevantní a dostatečnou ve vztahu 

k předmětnému záměru a jeho situování. Tzv. nejhorší modelované stavy také přibližně 

odpovídají možné nejhorší konstelaci zdrojů a dané výpočty lze považovat za hodnocení na 

straně bezpečnosti. Deklarované přepočty možných hodnot hluku z clonových odstřelů na 

základě dvou dříve provedených reálných měření lze považovat za jednu z nejlepších 

dostupných možností, jak tento hluk prognózovat. Vzhledem k tomu, že však v rámci stávajícího 

lomu již k těmto odstřelům dochází a v těžebně byl dokonce již i měřen hluk z provozu, bylo 
možné provést také měření tohoto hluku přímo v rámci předmětného lomu. Referenční měření 

už navíc z poměrně dávné doby (2006) a zpracovatelé tak mohli aktualizovat své poznatky. 

Nicméně na vlastní hlukové emise tohoto druhu nemá rozměr času vliv a už z orientačních 

přepočtů je zřejmé, že rezerva oproti limitům je natolik dostatečná, že lze s velkou mírou jistoty 

předpokládat, že by případná aktualizace nepřinesla zásadní nové poznatky.  

V rámci tabulky č. 17 na str. 102 dokumentace EIA jsou pouze uvedeny nesprávné hodnoty. 
Tabulka má uvádět hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – hluk z provozu lomu, 
avšak nejspíše vlivem nepozornosti došlo k nahrazení popisových polí s názvy výpočtových 

bodů a k posunu dat mezi sloupci. V důsledku toho není ani jedna hodnota ve správném sloupci 
(modelu) a chybí popis, resp. identifikace výpočtových bodů (rodinných domů), ke kterým mají 

být hodnoty vztaženy. Správné hodnoty lze nicméně dohledat v samotné akustické studii, 

v rámci přílohy č. 1 dokumentace EIA.  

V případě vlivů trhacích prací na seismicitu a její vlivy na nejbližší objekty lze konstatovat, že 

uvedené komentáře znalce zcela a dostatečně odrážejí veškeré standardní postupy, uplatňované 

při řešení této problematiky. Dle zkušeností zpracovatele posudku je uplatněný způsob 

hodnocení prakticky jediným dostupným způsobem hodnocení tohoto vlivu. Alespoň tedy mimo 

oblast pilotních testování a modelování, pro které v daném případě není jinak opodstatnění. 

Prognózování šíření seismických účinků horninovým prostředím je velmi složité a závislé na 

celé řadě okolností. K výraznému zpřesnění předpokládaných vlivů, a tedy i výraznému snížení 

nejistot závěrů však přispívají právě již prováděné výsledky dosavadních měření. Oproti 
záměrům teprve připravovaným tzv. na zelené louce je tedy míra jistoty podstatně vyšší a 

předpoklady znalce lze považovat za adekvátní dosavadním zkušenostem s trhacími pracemi v 

lomu. Rovněž navrhovaná opatření ke sledování a analytice trhlin v objektech považuje 

zpracovatel posudku za nejlepší možná řešení, která lze v daném případě navrhnout. Navíc 

v situaci, kdy výsledky měření neodpovídají udávaným škodám na majetku. 

Z hlediska dalších hodnocených vlivů nejsou připomínky.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  
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4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

V rámci kapitoly uvedeny základní informace a souhrnné závěry dle podkladového 
hydrogeologického posouzení (Koroš, I. a kol. – Hydrogeologický společnosti s.r.o., 08/2021), 
samostatné přílohy č. 4 dokumentace EIA.  

V rámci hodnocení změny kvality povrchových a podzemních vod odkázáno na pravidelné 

vzorkování chemismu vod stávajícího lomu od roku 2003, uvedeny výsledky za období 2014-2019 a 
podmínky vypouštění vod dle integrovaného povolení. Závěrem konstatováno, že při zachování 

dosavadních provozních opatření nehrozí riziko znečištění povrchových a využívaných podzemních 

vod, ani okolních evidovaných jímacích objektů. Rozsah sledování ukazatelů jakosti důlních vod bude 

dodržen podle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod lze 

hodnotit jako nevýznamný. 

V rámci hodnocení změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod odkázáno na 
dlouhodobé sledování režimu podzemních vod sítí pozorovacích objektů. Nejvýrazněji se na změnách 

úrovně hladin podzemní vody podílí čerpací stanice důlních vod. Uvedeno, že vlivy na jednotlivé objekty 

se liší v závislosti na pozici vůči lomu a na postupu těžby. Dle charakteristiky se nejvýrazněji na změnách 

úrovně hladin podzemní vody podílí čerpací stanice důlních vod. Vlivem zavážení vytěžených prostor 

se tento vliv postupně snižuje. Dále diskutovány závěry předchozích hydrogeologických posouzení 

ovlivnění studní v obci Vrbičany vlivem těžby z 90. let min. století. Popsány jsou polohy jednotlivých 

dotčených obcí a sledovaných objektů vzhledem k plánované těžbě. Podle modelových výpočtů, by 
zahloubení nemělo mít vliv na evidované studny v obcích Úpohlavy, Siřejovice, Chotěšov, Černiv. 

Modelová prognóza pro rok 2041 uvádí v jz. části obce Vrbičany snížení hladiny podzemní vody oproti 

původnímu stavu cca o 2,5 m. V rámci porovnání skutečného stavu s modelovým řešením dle simulací 

v rámci podkladů předchozího procesu EIA z roku 2001 bylo konstatováno, že díky neprotěžení 

některých poruchových linií směru SZ-JV byl dosah deprese menší, než bylo prognózováno. Totéž lze 

předpokládat u aktuálního záměru. Dle souhrnného závěru jsou změny ve vydatnosti zdrojů a změny 

režimu hladiny podzemních vod jsou výsledně hodnoceny sice jako nepříznivé, ale nikoliv významně 

nepříznivé, vzhledem k dočasnosti, vratnosti, kompenzovatelnosti vlivu a navrženým opatřením 

k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na hladinu podzemních vod. Opatření zahrnují 

zejména pravidelný monitoring a vyhodnocování výsledků s rozšířením sledovaných objektů a jejich 
pasportizací. Vlivy na vydatnost zdrojů a změny režimu hladiny podzemních vod jsou souhrnně 

hodnoceny jako nepříznivé. 

Dále jsou hodnoceny vlivy na povrchový odtok a změnu říční sítě, dle kterého plocha navrhované 

těžby přímo nezasáhne žádný útvar povrchové vody. Občasná bezejmenná vodoteč zhruba uprostřed 

zájmové plochy je nefunkční a v rámci provedené sanace a rekultivace bude obnovena a zvodněna a 

vznikne nová vodní plocha v nejnižším místě zbytkové terénní prohlubně. Množství vypouštěných vod 

záměrem předpokládáno řádově stejné jako v současnosti. Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

je hodnocen jako nevýznamný. 

Dle Hodnocení vlivů na vody vzhledem k Rámcové směrnici vodách záměr není v přímé interakci 

s žádným útvarem povrchové vody ani nepředstavuje nový zdroj znečišťování vody. Naopak vznik 

nového vodního útvaru po ukončení těžby lze vnímat jako opatření naplňující jeden z cílů Plánu dílčího 

povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, tedy zlepšení retence vody v krajině. Vliv záměru 

je v kontextu Rámcové směrnice o vodách hodnocen jako nevýznamný. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu na kvalitu povrchových a podzemních vod lze považovat za standardní 

způsob řešení dané problematiky, založený především na pravidelném vzorkování kvality 

povrchových a podzemních vod. Značnou výhodou je dostupnost historické řady dat od roku 

2003, která dostatečně dokládá vlivy stávajícího záměru, plně přenositelné na posuzovaný 

záměr.  
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Zvolený přístup hodnocení vlivu na vydatnost zdrojů a změny hladiny podzemních vod lze 
považovat za nadstandardní, a to jak z pohledu podmínek stávajících povolení (v rámci 

integrovaného povolení toto není požadováno vůbec), tak z pohledu sledovaného rozsahu 

objektů. Podobně z pohledu zpracování takto získaných dat a jejich diskuzí se závěry 
předchozích studií a modelů, či jejich porovnáním se skutečným stavem. Tyto odborné podklady 

přispívají k výraznému zpřesnění předpokládaných vlivů, a tedy i výraznému snížení nejistot 

závěrů. Rovněž navrhovaná opatření lze považovat za poměrně nadstandardní, neboť přestože 

bylo víceméně dovozeno, že významnější vlivy budou působit pouze směrem k obci Vrbičany a 
částečně k obci Černiv, je spolu s rozšířením počtu stávajících objektů předpokládáno 

pokračování v monitoringu také v rámci ostatních stávajících objektech, a to pro účely 

aktualizování dat a dalšího zpřesňování modelu. V celkovém součtu tyto návrhy mohou působit 

dokonce až zbytečně ambiciózně. Pro základní monitoring vlivů v některých jiných případech 

dostačuje např. pouze sledování referenčního vzorku nejvíce ohrožených objektů v obdobném 

rozsahu, s jakým již oznamovatel pracuje v současné době.  

Z hlediska navrhovaných opatření zpracovatel posudku vyžádal podklady od oznamovatele 

o tom, jakými informacemi o stávajících studních v obci Vrbičany disponuje v současnosti a jaká 

další data bude nezbytné získat pro stanovení limitní hodnoty hladiny či přítoků do studny. 

Zároveň vyžádal podklady ke stávajícímu integrovanému povolení, z důvodu ověření, v jakém 

rozsahu a jakým způsobem jsou v tomto povolení již v současnosti řešeny monitorované 

objekty. Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, 
byly dne 17. 2. 2022 doručeny následující podklady s vyjádřením k dané věci:  

- Vyjádření Mgr. Krutského a Ing. Pergla k bodu č. 3 žádosti o poskytnutí podkladů (2 
strany) 

- Mapa hydrogeologických objektů (1 strana) 

- Výkres Těžba v okolí obce Vrbičany (1 strana) 

- Výkres Vrbičany – monitorované studny (1 strana) 

- Integrované povolení pro zařízení „Čížkovická cementárna“ k záměru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 4. 2007, č.j. 

1678/ZPZ/06/IP-98/Rc, s poslední změnou ze dne 3. 12. 2020 (55 stran). 

Z poskytnutých podkladů vyplývá, že např. evidence studen ozn. S-8 až S-10 a u č.p. 5 v k.ú. 

Vrbičany u Lovosic, zahrnuje tabelární přehledy údajů o jejich lokalizaci (obecný popis umístění, 

parc. č. pozemku, souřadnice, nadm. v. terénu a odměr. bodu), typu, hloubce a využití (pouze u 

studny S-9 uvedeno využití sezónně k zálivce, u ostatních bude zjištěno při pasportizaci – 
pravděpodobně nevyužívaná), s úrovní hladin z pravidelných měření v posledních 5 letech. 

Z toho pouze v jednom roce (2016) je měření z letního měsíce (srpen) a ostatní ze zimních měsíců 

(jednou listopad, zbytek prosinec). Vzhledem k tomu je zřejmé, že pro stanovení minimálních 

hladin by bylo potřeba zjistit ještě minimálně využití těchto studen, ideálně i s výší odběrů a 
celosezónní cyklus kolísání hladin. Zároveň absentují záměry hladin v kritických letních 

měsících, kdy je většina studen patrně využívána k zálivkám (pitná voda je řešena vodovodem), 

pokud vůbec. Pro smysluplné plnění požadavku na monitoring potenciálních dotčených studen 
je žádoucí získat doplnění informací o těchto studnách (od jejich majitelů) a zejména provést 

další záměry hladin v průběhu ročních sezón. Uplatnění požadavku zpracovatel posudku 

považuje za vhodné v rámci návrhu podmínek závazného stanoviska. Poskytnuté integrované 

povolení pak potvrzuje absenci podmínek pravidelného monitoringu a vyhodnocování hladin 
podzemní vody v jímacích objektech. V rámci posudku již nebylo zjišťováno, zda tyto podmínky 

nejsou součástí povolení stávající hornické činnosti, které by jejich stanovení v rámci závazného 

stanoviska ani tak nebránilo.  

Z hlediska dalších hodnocených vlivů nejsou připomínky.  
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Z dodatečně poskytnutých podkladů a vlastního terénního průzkumu zpracovatele posudku 

proto vyplynulo, že předpokládané vlivy záměru na povrchové a podzemní vody jsou s vysokou 
pravděpodobností vyhodnoceny správně.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

5. VLIVY NA PŮDU 

V rámci hodnocení vlivu na ZPF uvedeny zábory stávající a navrhované po rekultivaci, spolu se 
související potřebou odnětí. Celková významnost vlivu na ZPF hodnocena jako nepříznivá. Zábory  

PUPFL bez dotčení, resp. nulové vlivy.  

Vlivy na čistotu půdy s ohledem na havarijní plán a dosavadním zkušenostem hodnoceny jako 

nevýznamné.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu lze považovat za standardní způsob řešení dané problematiky. Výhodou 

hodnocení je podobně jako v předchozích oblastech praktická zkušenost se stávajícím 

provozem.  

V případě uváděných záborů ZPF jsou v této kapitole podrobněji uvedeny jednotlivé zábory 
před a po realizaci záměru, po jejichž přepočtení vychází, že v současnost je z plochy záměru 

v ZPF téměř 99 % plochy, po realizaci záměru, resp. rekultivace bude tento podíl 77 %. Jak již 

bylo upozorněno v souvisejících předchozích kapitolách, tato hodnota se rozchází jak s jinde 
uváděnou hodnotou 72 %, tak s další uváděnou hodnotou 84 %. Resp. uváděných 72 % by činil 

pouze návrat samotné orné půdy do ZPF, nicméně trvalý travní porost však bývá rovněž součástí 

ZPF. Pokud však bude na této ploše realizována např. navrhovaná výsadba dřevin, pak by toto 

nejspíše do ZPF být vráceno nemohlo, resp. nebylo by možné je evidovat jako trvalý travní 

porost. Lze tedy konstatovat, že na straně jistoty (a tzv. nejhorší hodnocené varianty) lze pro 

účely tohoto hodnocení vycházet spíše z jinde uváděných 72 %, jakožto spodní hranice 
předpokládaných rekultivovaných ploch vracených do ZPF. Tyto informace jsou svojí povahou 

a rozsahem spíše orientační, v rámci dokumentace EIA pouze není takováto zmatečnost 

informací vhodná.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

6. VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE 

V rámci kapitoly uveden nerostný zdroj (ložisko vápence), který je předmětem těžebního záměru. 

Realizací předkládaného záměru dojde k racionálnímu a hospodárnému využití výhradního ložiska 

nerostné suroviny. Vliv je z hlediska velikosti i výsledné významnosti hodnocen jako nevýznamný. Dále 

zmíněna ochrana kvality horninového prostředí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

K úplnosti a správnosti uváděného hodnocení uplatňuje zpracovatel posudku následující 

výhrady. Názor na klasifikaci hodnocení právě tohoto vlivu těžebních záměrů se mezi 
jednotlivými autory často liší. Zpracovatel posudku by primárně tento vliv na dané ložisko 

nerostných surovin, které je v měřítku celé ČR navíc zcela ojedinělé, rovněž vyhodnotil jako 
příznivý. Pokud by však dokumentace EIA pracovala se škálou „významný“ také v tomto 
kladném spektru, pak by jej vyhodnotil jako významný příznivý. Důvodem je, že dojde k téměř 
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úplnému vytěžení tohoto vzácného ložiska, tudíž to nemůže být vliv nevýznamný. Příznivý pak 

proto, že tím dojde k naplnění smyslu jeho zákonné ochrany (CHLÚ, dobývací prostory), 

stanovené pro účely budoucí těžby. Tj. obdoba účelu, kvůli kterému chráníme např. zemědělskou 

půdu, aj. 

Zmíněná neúplnost hodnocení nicméně oba uvedené stupně klasifikace mírně snižuje. 

Důvodem je, že aktuálně předložený záměr (dle dokumentace EIA) vynechává část ložiska z 

těžby, a to dle zpracovatele posudku bez dostatečného odůvodnění, které by opravňovalo k 

odepsání nerostných zásob z evidence zásob nebo jejich převodu ze zásob bilančních do zásob 

nebilančních, dle tvrzení v dokumentaci EIA. Horní zákon v § 14a odst. 2 výslovně specifikuje, 
v jakých případech je možné odepsat zásoby výhradního ložiska, a to (cit.): 

a) z důvodů zvlášť složitých báňsko-technických, bezpečnostních nebo geologických 

poměrů souvisejících s přírodními podmínkami nebo vzniklých nepředvídanými 

událostmi, 

b) jde-li o zásoby části výhradního ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné, 
c) jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména 

ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto 

zásob. 

Záměr by zároveň měl být navržen v souladu se zásadami hospodárného využívání 

výhradního ložiska dle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon. Hospodárným využíváním výhradního 

ložiska se rozumí jeho dobývání podle definovaných zásad, s přihlédnutím k současným 

technickým a ekonomickým podmínkám. Přitom musí být dodrženy zásady báňské technologie 
a bezpečnosti a vyloučeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí. 

Vydobytí zásob ložiska musí být co nejúčelnější a s nejmenšími ztrátami, při dobývání je nutno 

používat takové dobývací metody, které umožní vydobýt bilanční zásoby s co největší 

výrubností. Dobývání výhradního ložiska pak nesmí být zastaveno, aniž bylo zajištěno, že 

pozdější jeho dobývání bude technicky možné a hospodářsky účelné a bezpečné, leda by 

zastavení dobývání vyžadoval důležitý celospolečenský zájem, především bezpečnost života 

nebo ochrana zdraví lidí. V tomto smyslu lze odkázat také na Zásady územního rozvoje 

Ústeckého kraje (po 3. aktualizaci, 06/2020), kde je mezi úkoly pro územní plánování výslovně 

uvedeno, cit. „U využívaných ložisek nerostů je nezbytné provádět těžbu a dotěžení 

hospodárným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že na daný případ by mohl být teoreticky uplatněn důvod dle 

písm. c) výše. Problém však je, že v rámci procesu EIA ani jinak nebylo doloženo či prokázáno, 

že by dobývání v dokumentaci EIA vynechané části zásob ohrozilo zákonem chráněné obecné 

zájmy, zejména ochranu životního prostředí. Zejména v rámci procesu EIA nebylo prokázáno, že 

by vlivy těžby ve zbývající části působily nadlimitní či jinak nepřípustné zatížení dotčeného 

životního prostředí. Tato pouze byla z aktuálního předmětu posuzování vypuštěna. Lze přitom 

upozornit, že v případě těžby výhradních ložisek, která jsou ve vlastnictví státu a poskytují mu 

surovinovou soběstačnost, bývá argumentováno také veřejným zájmem. Tudíž i tyto zájmy 

mohou být pokládány na roveň s potenciálními negativními vlivy záměru.  

Dle zpracovatele posudku lze tedy vlivy na přírodní zdroje hodnotit jako významné, avšak 

předpokládané a v důsledku příznivé, s ohledem na ojedinělost a význam předmětného ložiska, 

rozsah a smysl zákonné ochrany i účel těžby sloužící k zajištění celospolečenských potřeb 

(negativní vliv by představovalo např. potenciální znehodnocení, znemožňující budoucí využití 

nerostných surovin). Ve vztahu k ponechané části ložiska se však příznivost vlivu mírně snižuje 

z důvodu potenciálního zhoršení podmínek pro případné pokračování další těžby, v důsledku 

provedení sanace a rekultivace území navazujícího na nedotěženou část ložiska, včetně obnovy 
vodotečí, náhradních výsadeb a včetně vynaložených prostředků na ně. Z toho důvodu je 
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doporučeno nejpozději před sanací a rekultivací plochy navazující na ponechanou část ložiska, 
prověřit možnosti jeho řádného dotěžení, a to na základě upřesněných znalostí o vlivech těžby 

v daném území dle požadovaného monitoringu těchto souvisejících vlivů.  

7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST 

V rámci kapitoly vycházeno ze souhrnných závěrů podkladového hodnocení vlivu zásahu dle § 67 

ZOPK (Lagner Zímová, K., 09/2021), který je přílohou č. 5 dokumentace EIA a které má přebírat a 

doplňovat výsledky botanického a zoologického průzkumu lokality z roku 2020. Doplňující terénní 

průzkumy pro účely hodnocení vlivu zásahu proběhly 17. 6. 2021, 3. 7. 2021, 10. 7. 2021, 12. 8. 2021, 

2. 9. 2021. Orientačně byl navštíven i prostor stávající těžebny. Výsledky průzkumu jsou vztaženy pouze 

k zájmovému území, tedy ploše, kde má dojít k postupu těžby, nikoli k prostoru stávající těžebny. 

V souhrnu bylo na zájmové lokalitě zaznamenáno 115 druhů rostlin. Nebyly zaznamenány žádné 

zvláště chráněné rostlinné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., pouze čtyři vzácnější druhy rostlin 

uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin. Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin hodnocen 
jako nevýznamný. 

Dále bylo zaznamenáno celkem 11 zvláště chráněných druhů živočichů podle vyhlášky 395/1192 

Sb. Z těchto druhů jich je 4 přímo ovlivněno záměrem, a to rod čmelák, bramborníček černohlavý, 

koroptev polní a ťuhýk obecný (vše v kategorii ohrožený druh). Ostatní druhy tudy pouze přeletují, 

příležitostně tu mohou hledat potravu.  

Kapitola dále uvádí souhrn odborným podkladem navrhovaných opatření k vyloučení vlivů, opatření 

ke zmírnění vlivů a kompenzační opatření.  

Vlastní hodnocení vlivu zásahu pak v kapitole Opatření k vyloučení vlivů uvádí, že úplné vyloučení 

všech vlivů by představovala nerealizace záměru, tedy nulová varianta, která není předmětem záměru. 

Dílčí vyloučení vliv je spatřováno v řešení sanace a rekultivace v podobě převažující zemědělské 

rekultivace s novými prvky vodní plochy a doprovodné zeleně, ve vymezení vhodných období pro kácení 

a odstranění bylinných prvků, ponechání strmé části ploch. Dále také již v realizovaném ochranném 
valu s ozeleněním západně od obce Vrbičany. 

V kapitole Opatření ke zmírnění vlivů uvádí např. 3 letý meliorační osevní postup na pozemcích 

navracených do ZPF, obnovu meliorací střídavě s výsadbou břehových porostů a pruhy bylinných 

společenstev s rozptýlenou skupinovou výsadbou dřevin, novou vodní plochu s vhodnými sklony břehů 

a litorálním pásmem a jeho vegetací včetně doplnění o tůně, zatravnění jako protierozní a ekologicky 

stabilizující opatření s výsadbou solitérních stromů, obnovu travnaté polní cesty.  

V kapitole Kompenzační opatření uvádí doporučené druhové složení vysazovaných dřevin a travin, 

provedení výsadby biopásů a cca 20 berliček pro dravce na lemu již realizovaného valu západně od 

obce Vrbičany. Tyto pak také na nově vzniklé plochy zeleně v rámci postupné rekultivace území.  

Souhrnně lze vliv na zvláště chráněné druhy živočichů hodnotit jako nevýznamný, ve fázi po sanaci 

a rekultivaci potenciálně příznivý. 

Dále v rámci kapitoly hodnocen jako nepříznivý vliv na mimolesní dřeviny, a to s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o jeden z mála ostrůvků zeleně v plošně agronomicky využívané krajině. 

Zároveň jde o vliv kompenzovatelný navrhovanou výsadbou 488 485 kusů dřevin vhodného druhového 

složení. V období po sanaci a rekultivaci je vliv na mimolesní zeleň možné hodnotit příznivě. 

Vliv záměru na lesní porosty s ohledem na jejich absenci označen za nulový. 

Vliv na ÚSES a VKP souhrnně je ve fázi těžby hodnocen jako nevýznamný. Záměr nezasahuje do 

funkčních prvků ÚSES, zařazení občasné bezejmenné vodoteče mezi vodní toky, a tedy mezi VKP „ze 

zákona“ označeno jako diskutabilní. Ve fázi po ukončení záměru je vliv hodnocen jako příznivý. Nová 
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vodní plocha bude splňovat definici významného krajinného prvku a bude naplňovat i jeho funkce 

v krajině. 

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je hodnocen jako nulový, mimo jiné s odkazem 
na vyloučení významného vlivu v rámci vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, přiloženého 

v rámci části H. dokumentace EIA. 

Vliv na biotopy je vzhledem k běžnému rozšíření dvou zastoupených biotopů (tvrdé luhy nížinných 

řek a pobřežní vegetace potoků) i jejich degradaci hodnocen jako nevýznamný. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Ve vztahu k deklarovaným zastiženým zvláště chráněným druhům lze hodnocení vlivu 
považovat za poměrně zevrubné a adekvátní. V případě vlastního hodnocení vlivu zásahu je 
zjevná snaha o důkladný popis všech možností, zejména pak o četné návrhy a hodnocení 

každého druhu opatření zvlášť (k vyloučení vlivů, ke zmírnění vlivů, kompenzační). Tyto samotné 

návrhy lze v souhrnu hodnotit jako nadstandardní. V celkovém součtu dokonce mohou působit 
dokonce až přehnaně ambiciózně ve prospěch biologické rozmanitosti, v porovnání se 

současným téměř 99 % zemědělským využitím a poměrně nízkým biologickým významem 
dotčených ploch. V tomto smyslu by přitom mohl nastat konflikt vážených zájmů ochrany ZPF a 
ochrany přírody. Lze však usuzovat, že logický deficit odtěžených ploch nelze natolik dostatečně 

kompenzovat, aby bylo možné navrácení veškerých původních ploch do ZPF, navíc s takovým 

tvarováním reliéfu, který by umožnil jejich plnohodnotné zemědělské využívání. Předmětné 
hodnocení tak z velké části vychází již z toho, jak je řešen návrh sanace a rekultivace území po 

těžbě, tento pak z dostupných technicko-ekonomických možností záměru. Zvýšení poměru 

ploch určených pro podporu biologické rozmanitosti na úkor ZPF lze tak z uvedených důvodů 

považovat za odůvodněný. Po stránce odborného přístupu nicméně lze předmětné hodnocení 

v této kapitole a zejména v podkladovém hodnocení vlivu zásahu hodnotit jako proaktivní. Ve 
vztahu k navrhovaným opatřením lze rovněž souhlasit. Předchozí uplatněné výhrady 

zpracovatele posudku zůstávají v platnosti, týkají se však spíše formálního plnění, viz předchozí 

hodnocení úplnosti podkladu. 

Z hlediska ostatních uvedených vlivů nejsou připomínky a se závěry hodnocení lze souhlasit.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

8. VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE 

V rámci kapitoly vycházeno ze souhrnných závěrů podkladového posouzení vlivů záměru na 
krajinný ráz (Klouda, L., 12/2020), který je přílohou č. 7 dokumentace EIA. V rámci úvodu kapitoly 

konstatováno, že jestliže vlivy těžby na krajinný ráz v plošně rozsáhlejším území (dle oznámení, resp. 

zjišťovacího řízení) byly vyhodnoceny jako nevýznamné, pak vlivy těžby na krajinný ráz v plošně 

redukovaném území budou též minimálně nevýznamné.  

V rámci kapitoly dále uvedeny základní charakteristiky dotčeného krajinného rázu a posuzovaného 

záměru, s vyhodnoceným nejvýznamnějšího dopadu záměru v podobě zásahu do morfologie terénu. 
Po ukončení těžby a realizaci kompenzačních opatření budou negativní důsledky předchozího dobývání 

ve značné míře sníženy. Příznivý aspekt představuje vstup vegetačních prvků – tvarově i druhově 

rozmanité mimolesní zeleně. Ponechání vodní plochy v nejnižší části území včetně navazujících partií 

s lučními společenstvy obohatí krajinnou strukturu o specifický (deficitní) segment. Dle závěrů 

hodnocení nedosáhne snížení hodnot krajinného rázu takové velikosti, která by vylučovala uskutečnění 

záměru. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném 

krajinném prostoru. Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako nevýznamné. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu lze považovat za standardní způsob řešení dané problematiky. Skutečnost, 

že podkladová studie nebyla aktualizována z hlediska zmenšení rozsahu těžby je plně 

akceptovatelná, neboť tím nemohly být pominuty žádné vlivy záměru, navíc jsou případné změny 

v hodnocení vlivů dostatečným způsobem okomentovány v rámci této kapitoly dokumentace 
EIA. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A ARCHEOLOGICKÝCH 

ASPEKTŮ 

V rámci kapitoly konstatováno, že vlivem realizace záměru nedojde k likvidaci či narušení žádných 

kulturních památek. Odkázáno na území archeologických nálezů a meliorační zařízení v ploše záměru. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky je souhrnně hodnocen jako nevýznamný. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu lze považovat za standardní způsob řešení dané problematiky.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 

nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích 

V rámci kapitoly vycházeno ze zkušeností se stávající těžební činností v lomu a zavedeným 

systémem omezování rizik a havarijní připravenosti dle interního dokumentu „Červená kniha“, členěným 

do čtyř základních částí (Pracovní úrazy, Požáry, Ekologické havárie, Krizová situace a postup řešení 

krizových situací). Odkázáno na zahrnutí tohoto také do integrovaného systému environmentálního 

managementu a systému jakosti dle příslušných ISO norem, s výčtem prostředků k předcházení těchto 

rizik. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. poukázáno na nevztahování se povinností na daný provoz.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Hodnocení vlivu lze považovat za standardní způsob řešení dané problematiky. Výhodou 

hodnocení je podobně jako v předchozích oblastech praktická zkušenost se stávajícím 

provozem.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou. S uvedenými závěry hodnocení vlivu je možné 

souhlasit.  

III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a 
významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních 

vlivů 

V rámci kapitoly uveden souhrn vyhodnocení jednotlivých vlivů z hlediska velikosti a celkové 

významnosti z předchozích kapitol, s vyhodnocením dle uvedených kritérií. Dále uveden tabelární 

přehled hodnocených vlivů s významností vlivu dle fáze těžby a fáze po rekultivace. Konstatováno, že 

žádné vlivy nebyly ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu, reverzibility, 

možných kompenzačních opatření a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 
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Nepřízniví vlivy jsou spojeny se záborem ZPF, s možným ovlivněním hladiny podzemních vod a 

změnami ve vydatnosti zdrojů, se smýcením nelesní zeleně v centrální části území určeného k dotěžení. 
Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné. Jako příznivé byly vyhodnoceny sociální a 

ekonomické vlivy. Jako potenciálně příznivé ve fázi po sanaci a rekultivaci byly vyhodnoceny vlivy 

na zvláště chráněné druhy živočichů, mimolesní zeleň a VKP. Žádné vlivy nebudou přeshraniční. 

Komentář zpracovatele posudku:  

V rámci kapitoly vycházeno z předchozích kapitol, u nichž některých (zejm. vlivy na 
obyvatelstvo, vlivy na ovzduší a klima, vlivy na přírodní zdroje) již v předchozích kapitolách 

zpracovatel posudku uplatnil své připomínky či výhrady k hodnocení. V rámci tabelárního 

přehledu jsou tyto vlivy podrobněji rozepsány dle fází záměru, což je vhodné a poměrně 

přehledné, byť u některých z vlivů je takto členěné hodnocení k nalezení až teprve v této 
kapitole. S ohledem na uplatněné připomínky zpracovatele posudku lze tedy konstatovat, že 

zejména v případě vlivů na obyvatelstvo a vlivů na ovzduší a klima bylo možné např. více 

zohlednit stav po rekultivaci záměru, kde výsadbou dřevin a dalších opatření k podpoře 

biodiverzity lze předpokládat zlepšení oproti stávajícímu stavu. V případě vlivu na přírodní zdroje 

lze pak diskutovat o významném příznivém vlivu při odtěžení ojedinělého ložiska suroviny. 
Jedná se však o drobné nuance v subjektivním pohledu na hodnocení jednotlivými odborníky, 
které však nevedou k rozdílnému celkovému závěru. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou, s odkazem na připomínky k jednotlivým 

hodnocením vlivů dle předchozích kapitol. S celkovými uvedenými závěry hodnocení vlivu je 

možné souhlasit. 

IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, 

pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních 

vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření 

týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně 

S odkazem na metodické sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, doporučující zapracování opatření již do 

vlastního řešení záměru, uvedeno celkem 22 jednotlivých opatření, členěných do fází přípravy, realizace 

a ukončení záměru. Pod každým opatřením uveden jeho předpokládaný účinek. S dovětkem o 

vynechání opatření, vycházející ze standardního plnění legislativních požadavků.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku považuje zpracování kapitoly za přehledné, opatření jsou vesměs 

správně převzata z odborných závěrů hodnocení. Hodnocení jednotlivých opatření je 

předmětem samostatné kapitoly, dále v textu posudku. Předpokládaný účinek opatření je jednak 
zákonem přímo požadován (což však ne vždy zpracovatelé respektují), jednak je zpracován 

v adekvátním rozsahu a vhodným způsobem, umožňujícím okamžitou orientaci v důvodech. Pro 
aplikaci v rámci podmínek závazného stanoviska, resp. pro převzetí do závazných podmínek 

jsou pouze některé z podmínek poměrně podrobné a vhodné k zobecnění či k odkázání na 

zdrojové podklady. Správně byly vynechány požadavky vyplývající ze standardních zákonných 

požadavků. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou, s odkazem na zhodnocení jednotlivých opatření 

v rámci samostatné kapitoly, dále v textu posudku. 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění 

a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

V rámci kapitoly uveden souhrn použitých metodických postupů, v případě vlastního hodnocení EIA 
vycházející ze zákona EIA, poznatků, rešerší a dalších podkladů. 

Dále uvedeny podrobné informace o uplatněných metodických postupech a podkladech v rámci 

jednotlivých podkladových odborných hodnocení (hluk, vibrace, ovzduší, HIA, hydrogeologie, fauna a 
flora, dendrologie, krajinný ráz). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola vesměs uvádí podrobný výčet uplatněných metodických postupů a činností v rámci 

jednotlivých podkladových odborných hodnocení, které jsou zároveň samostatnými přílohami 

dokumentace EIA (mimo vibrace, které byly přímo zapracovány). Tento výčet je tedy shodný 

s těmito podklady a mimo připomínek k některým z těchto vlastních podkladů (viz připomínky 

k těmto vlastním podkladům v rámci příslušných částí posudku), nejsou jinak k této kapitole 

připomínky. Uvedený rozsah informací je nadstandardní, nicméně z hlediska přehlednosti a 

účelu vhodný, byť jej bylo možné vypořádat ve většině případů pouhým odkazem na popis 

uplatněných metod přímo v rámci jednotlivých příloh dokumentace EIA. Z uvedeného výčtu lze 
tedy vyzdvihnout zejména již zmíněný podrobný popis rešerše dosavadních měření seismických 

účinků trhacích prací v lomu, které je na tomto místě více než vhodná, vzhledem k tomu, že 

nebyla přiložena samostatně. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se 

vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

V rámci kapitoly zmíněno využití dostupných údajů o současném stavu dotčeného životního 

prostředí a poznatků o dosavadním způsobu dobývání ložiska Úpohlavy – Chotěšov, včetně jeho vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále z tohoto pohledu komentovány jednotlivé problematiky 

hodnocení (hluk, seismika, ovzduší, HIA, hydrogeologie, fauna a flora, krajinný ráz), mimo jiné 

s poukázáním na přesnosti užitých modelů, dosud neprovedené pasportizace, termínem provedených 

průzkumů, zpracované 3D vizualizace, aj. Většina uvedených informací je rovněž uvedena ve 
zpracovaných odborných přílohách dokumentace EIA.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracování kapitoly obsahově koresponduje s předchozími kapitolami dokumentace EIA. 
Připomínky k absenci některých dostupných informací zpracovatel posudku uplatnil 

v předchozích komentářích. Z hlediska zpracování vlastní kapitoly nemá zpracovatel posudku 
výhrady. Jedinou připomínkou pouze je, že z textace není zřejmé, zda samotní zpracovatelé 

dokumentace EIA vycházejí z osobních šetření na místě, byť to z uplatněných textací 

dokumentace a zejména z jednotlivých podkladů v různém rozsahu vyplývá. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

ČÁST E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) 

V rámci kapitoly uvedeno, že záměr je řešen pouze v jedné aktivní variantě (tj. v podobě 

posuzovaného záměru), mimo jiné s odkazem na nepřemístitelnost ložiska suroviny. Porovnání 

provedeno vůči referenční (srovnávací), tzv. nulové variantě, kdy by nebyl záměr povolen a došlo by 

k ukončení těžby na předmětném ložisku. Odkázáno také na respektování požadavku MŽP na 
hodnocení záměrů těžeb max. ve výhledu 20 let. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Kapitola vesměs pouze konstatuje užití varianty projektové a nulové, které jsou předmětem 

zkoumání provedeného hodnocení. Uvedený popis tak odpovídá předchozím kapitolám 

dokumentace EIA a v rámci předmětného hodnocení je tento přístup možný, s ohledem na 
dosavadní způsob těžby oznamovatele i logický, pakliže varianty záměru nebyly jinak 

vyžadovány např. dotčenými orgány státní správy. Omezení MŽP na hodnocení záměrů těžby na 
maximálně 20 let je stále platné, v daném případě nicméně větší rozsah vytěžitelných surovin 
nad tento limit (při dané kapacitě těžby) ani není k dispozici, jak vyplývá z dokumentace EIA.  

Správné je také nezařazení původní tzv. maximální varianty (dosahující až na vzdálenost cca 

100 m od zástavby obce Vrbičan), z důvodu, že kapitolou je porovnání vyžadováno pro varianty, 

které byly předloženy do procesu posouzení vlivů na životní prostředí. To se však zahajuje a 

provádí až na podkladu dokumentace vlivů na životní prostředí. Do procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí však již byla předložena pouze projektová varianta dle dokumentace EIA, tj. 
s odstupem cca 550 m. Pouze tato pak byla zkoumána v celém rozsahu hodnocení vlivů na 

životní prostředí. S tímto je však zároveň spojen aspekt absentovaných podkladů pro případné 

odepsání této části ložiska z bilančních zásob, viz příslušná kapitola k vlivům na přírodní zdroje. 

Dílčí modelové varianty, uvažované v rámci modelových výpočtů hlukové a rozptylové studie, 

nejsou variantami záměru, ale spíše variacemi možných a z hlediska zájmů sledovaných těmito 

studiemi tzv. nejhorších rozmístění mechanizace, které v praxi mohou nastat. Nelze je tedy 
považovat za varianty záměru.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

ČÁST F  ZÁVĚR  

V rámci kapitoly uveden souhrn základních parametrů záměru, souvisejících legislativních 

požadavků, přehledu dosavadního procesu včetně požadavků závěru zjišťovacího řízení a provedených 

zjištění. S odkazem na vyhodnocené nepříznivé vlivy na ZPF, vody a nelesní dřeviny a ostatní závěry 

hodnocení, včetně odkazu na navržená opatření. Závěrem konstatováno, že vlivy spojené se záměrem 

významně nezhorší stávající zatížení území a záměr lze z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví považovat za přijatelný, s odkazem na navržená a další opatření, která budou 

zohledněna v rámci následného povolení hornické činnosti, jakožto navazujícího řízení. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracování kapitoly obsahově koresponduje s předchozími kapitolami dokumentace EIA, 
z nichž k některým zpracovatel posudku uplatnil připomínky v předchozích komentářích (zejm. 
významnost vlivu na přírodní zdroje). Z hlediska zpracování vlastní kapitoly jinak nemá 

zpracovatel posudku větší výhrady. Pouze v případě navazujícího řízení dospěl zpracovatel 

posudku k přesvědčení, mimo jiné na základě oznamovatelem doložených podkladů 

dokumentace EIA, že navazujícím řízení by mělo být také změnové řízení (zejm. z důvodu změny 

v umístění stacionárního zdroje zneč. ovzduší, nakládání s odpady v rámci rekultivace a příp. 

dalších) k vydanému integrovanému povolení, jehož je lom Úpohlavy součástí. Relevantní 

závazné podmínky by měly být zohledněny také v tomto povolení, které by mělo být vydáno 

nejpozději před hornickou činností. Pakliže lze na povolení hornické činnosti nahlížet jako na 

analogii stavebního povolení, přičemž v současnosti platí, že bez integrovaného povolení nelze 

stavební povolení vydat, lze předpokládat potřebu integrovaného povolení před vydáním 

povolení o hornické činnosti. Jedná se nicméně pouze o formální záležitost, která jednak nemá 

vliv na závěry prováděného hodnocení a jednak vyplývá ze zákonných povinností, bez ohledu 

na tyto závěry.  
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Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

ČÁST G  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

V rámci kapitoly uveden stručný souhrn informací o záměru v průřezu předchozích kapitol 

dokumentace EIA.  

Závěrem konstatováno, že vzhledem k významnosti a rozsahu souvisejících vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví, a za předpokladu monitoringem potvrzených predikcí vlivů, je realizace 

záměru přijatelná. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracování kapitoly obsahově koresponduje s předchozími kapitolami dokumentace EIA, 
z nichž k některým zpracovatel posudku uplatnil připomínky v předchozích komentářích. 

Z hlediska zpracování vlastní kapitoly jinak nemá zpracovatel posudku větší výhrady. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

ČÁST H  PŘÍLOHY 

Kapitola obsahuje obrazovou kopii (výřez) vyjádření Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního 

úřadu a územního plánování ze dne 26. 11. 2020, č.j. OST 273/2020 KD z hlediska územně plánovací 
dokumentace a stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

ze dne 6. 11. 2020, č.j. KUUK/166065/2020 podle § 45i odst. 1 ZOPK. Dále uvádí referenční seznam 
použitých zdrojů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

K uvedenému rozsahu vlastních příloh nemá zpracovatel výhrady. Ve vyjádření příslušného 

úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace – Městského 

úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 26.11.2020, č.j. OST 

273/2020 KD, není pouze komentován soulad s územním plánem obce Úpohlavy, resp. není 

zřejmé, zda se uvedený úřad tímto vyjadřoval i k územnímu plánu této obce. Oznamovatel byl 

proto požádán o poskytnutí podkladů k uvedenému vyjádření.    

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, byly 
dne 17. 2. 2022 doručeny následující podklady s vyjádřením k dané věci:  

- Žádost o vyjádření k záměru z hlediska souladu s platným územním plánem spol. G E T 

s.r.o. (vyřizuje Zemancová), zn. 17_104 ze dne 3. 11. 2020 (1 strana) 

- Hlavní vstupní informace k záměru “HORNICKÁ ČINNOST V JIŽNÍ ČÁSTI LOŽISKA 

ÚPOHLAVY - CHOTĚŠOV” (Zemancová M., Vicena J. – G E T s.r.o., 11/2020) (Příloha 

žádosti, 29 stran) 

Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že příslušný úřad územního plánování obdržel 

k vyjádření celou úvodní část oznámení záměru, s jednoznačně specifikovaným umístěním 

záměru také na území obce Úpohlavy a stejnojmenném katastru. Vlastní ověření souladu 

s územním plánem této obce ze strany zpracovatele posudku nebylo úspěšné, dosavadní a již 

neplatný územní plán se k datu zpracování posudku nepodařilo dohledat a z dohledaných dílčích 

výkresů k dosud neschválené rozpracované podoby nového územního plánu nebyly zřejmé 

potřebné koordinační detaily. Lze nicméně připomenout, že posuzovaná plocha těžby je řešena 

uvnitř již stanovených dobývacích prostorů a CHLÚ a tyto musí být jednoznačně územními plány 

respektovány. Těžba v těchto prostorech nemůže být jinak než v souladu s tímto využitím. Jedná 



 

Strana 58 z 83  Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov 

se nicméně pouze o zákonem požadovanou náležitost, která po obsahové stránce nemá vliv na 

závěry prováděného hodnocení. Lze tedy konstatovat, že formální nedostatek přiloženého 

vyjádření nemá vliv na správnost, úplnost ani závěry hodnocení dokumentace EIA.   

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze správnost informací uvedených 

v této kapitole hodnotit jako akceptovatelnou.  

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na 

životní prostředí 

Záměr je řešen pouze v jedné projektové variantě, a to z hlediska technického řešení i umístění, 

které vychází z polohy ložiska vyhrazeného nerostu (jílovitého vápence). To je z podstaty 
nepřemístitelné. Dílčí varianty postupů těžby, hodnocené v rámci akustické a rozptylové studie 

představují pouze variace postupů těžby v rámci modelových výpočtů, nikoliv vlastní varianty řešení 

záměru.  

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu 

k výchozí variantě (tj. stávající stav s těžbou ve stávajícím povoleném prostoru lomu, příp. stav k jejímu 

ukončení), která tak představuje zároveň variantu referenční (nulovou).  

Oproti původně předložené, tzv. maximální variantě těžby, která byla předmětem zjišťovacího řízení, 

byla v rámci dokumentace vlivů na životní prostředí předložena již pouze projektová varianta 

v omezeném plošném rozsahu, u níž hranice těžby od zástavby Vrbičan probíhá ve vzdálenosti 550 m 

(namísto původních cca 100 m). Tím došlo také k dílčí redukci záměrem vytěžitelných zásob a ke 

snížení celkové životnosti lomu o cca 1 rok. Maximální varianta těžby však byla tímto způsobem ze 

záměru vypuštěna a nebyla proto předmětem posouzení vlivů záměru dle zákona. Pořadí variant 

s ohledem na jednovariantní projektové řešení záměru tak není stanoveno. 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

přesahujících státní hranice  

Hodnocený záměr není spojen s vlivy tohoto typu. Předpokládané vlivy záměru na životní prostředí 

a veřejné zdraví nepřesáhnou státní hranice ČR v míře, která je měřitelná, hodnotitelná či relevantní 

z hlediska tohoto hodnocení. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Technické řešení záměru, ve všech jeho fázích, bylo v dokumentaci EIA specifikováno dostatečným 

způsobem pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí. Popsaná technologie těžby vychází ze 

současného způsobu provádění těžební činnosti oznamovatelem. Prakticky tak dochází pouze ke 

změně polohy aktivní těžebny (jejímu postupnému posouvání v rámci lokality) oproti stávajícímu stavu, 

nikoli ke změně vlastní technologie těžby. Zachováno bude technické řešení úpravy suroviny, její 

expedice i ostatní obslužné a provozní činnosti. Navrhovaný postup odpovídá obvyklým postupům, 

jedná se o ověřenou a dlouhodobě průmyslově využívanou technologii, nevyžadující speciální 

neprověřené technologické prvky či postupy. Lze tedy konstatovat, že technické řešení odpovídá také 

dosaženému stupni poznání. 

Potenciální nejistoty ohledně technického řešení vyplynuly pouze v případě realizace opatření k 

průběžnému monitoringu a vyhodnocování vlivů seismických účinků trhacích prací a vlivu na jímací 

objekty (studny). Dopady těchto vlivů jsou obecně obtížně predikovatelné. V tomto smyslu jsou součástí 

dokumentace EIA požadavky na rozšíření a aktualizovanou evidenci a pasportizaci těchto objektů. 

Zároveň budou stávající monitorované objekty nadále sledovány a tyto budou rozšířeny o nově 

sledované objekty, potenciálně dotčené těžební činností v nové ploše těžby. Uplatněný přístup vychází 

z toho, že úkolem těchto opatření je především rozlišit vlivy vlastního záměru od běžných vlivů prostředí, 

mimo jiné pro účely prokazování důlních škod dle horního zákona. Z hlediska dosaženého stupně 

poznání však nebylo možné jednoznačně prokázat, zda k významnějším takovým negativním vlivům na 

všechny tyto objekty skutečně dojde ani zda v předpokládaném maximálním rozsahu.  Přesto se 

zejména s ohledem na dlouhodobé znalosti působení těžební činnosti v lokalitě, jedná o hodnocení 

založené na racionálně nejvýše dosažitelného stupně poznání, pokud jde o znečišťování životního 

prostředí.  

V následných fázích přípravy projektu může dojít k dalšímu upřesnění technických parametrů 

projektu, a to i na základě podmínek stanovených v rámci závazného stanoviska EIA. Vzhledem 
k aktuální fázi rozpracování podkladů pro navazující řízení stejně jako vzhledem k roztěžení 

navazujícího území, se však již výraznější změny neočekávají. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ 

Posouzení vychází z návrhu opatření, uvedených v dokumentaci EIA v části D, kapitola IV. 

(Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 

významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou 

vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní 

prostředí, které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti 

na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně).  

Zpracovatel posudku v dokumentaci EIA navržená opatření dále komentuje, případně upřesňuje a 

doplňuje, a to na základě posouzení úplnosti a správnosti předložené dokumentace EIA, s přihlédnutím 

k připomínkám obsaženým v obdržených vyjádřeních a na základě dalších podkladů uvedených 

v posudku. Takto upravená či doplněná opatření jsou ve formě podmínek zapracována do přiloženého 

návrhu stanoviska pro příslušný úřad. 

Ve výše odkazované kapitole D.IV dokumentace EIA je uvedeno celkem 22 jednotlivých opatření 
s popisy předpokládaných účinků, členěných do fází přípravy, realizace a ukončení záměru. Jedná se 

o následující.  

Ve fázi přípravy 

1) bude provedena komplexní pasportizace interiérů a exteriérů vybraných objektů v obcích 

Vrbičany a Černiv grafickou formou, pasportizovány budou všechny stěny jednotlivých 

místností, strop i podlaha. U každé trhliny bude zaznamenaná její šířka, stupeň závažnosti 

a graficky délka. Pasportizace bude doplněna fotodokumentací nebo videozáznamem, 

u objektu bude stanovena třída jeho odolnosti. S pasportizací bude seznámen majitel objektu 

nebo jeho zástupce, který pasportizaci odsouhlasí a stvrdí souhlas podpisem.  

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování seismických účinků TPVR na 
nemovitosti v blízkých obcích. Navržená pasportizace vybraných objektů před zahájením 

záměru přináší při následných repasportizacích v průběhu provádění záměru kompletní 

informace o vývoji trhlin na objektu případného poškození v čase.  

2) Vybrané trhliny budou osazeny sádrovými značkami (terčíky), které budou v průběhu 

dotěžování ložiska pravidelně kontrolovány.  

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování seismických účinků TPVR na 
nemovitosti v blízkých obcích. Výsledky měření kontrol sádrových značek jsou v podstatě 

okamžitým průkazem, zda při TPVR došlo či nedošlo k rozvoji kritických trhlin.  

Komentář zpracovatele posudku:  

Obě opatření směrují k monitoringu vlivů seismických účinků a lze je v návrhu podmínek 

stanoviska EIA sloučit. V rámci závazných podmínek navazujících rozhodnutí přitom není 

nutné přebírat detailní postupy, na jejichž popis v dokumentaci EIA lze pouze odkázat.  

Z pohledu členění opatření na ty, jejichž deklarované splnění má být přiloženo spolu 

s projektovou dokumentací k žádosti o navazující řízení (myšleno fáze přípravy záměru) a na 

ty, které mají být převzaty do závazných podmínek rozhodnutí vydaných v rámci navazujících 

řízení (myšleno fáze realizace záměru), lze obě podmínky směrovat spíše do druhé 

z uvedených fází. Již z důvodu, že mezi vydáním rozhodnutí a realizací záměru lze 
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předpokládat časovou prodlevu, během které může docházet ke změnám a vzniku nových 

trhlin, bez souvislosti s posuzovaným záměrem. Nemá proto opodstatnění, požadovat 

deklaraci plnění těchto podmínek již s projektovou dokumentací k podání žádosti o 

navazující řízení. K tomu může dojít již do několika měsíců od vydání stanoviska EIA, zatímco 

dotěžování stávajících povolených zásob bude probíhat dalších cca 5 let. Tímto zároveň není 

bráněno oznamovateli v případném dobrovolnému plnění již ve vztahu ke stávající těžební 

činností.  

Opatření jinak odpovídají závěrům provedeného hodnocení, popisy předpokládaných 

účinků jsou odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze 

navrhovaná opatření hodnotit jako akceptovatelná a lze je po úpravě zohlednit v rámci 

podmínek stanoviska EIA.  

3) Před zahájením postupu těžby podle posuzovaného záměru bude provedena aktualizovaná 

evidence a pasportizace studní v přilehlé části obce Vrbičany, s návrhem stanovení minimální 

hladiny podzemní vody pro jednotlivé studny tak, aby bylo možné definovat vlivy na jednotlivé 

objekty. Zjištěný stav bude 2x ročně porovnáván s aktualizovanou pasportizací a souhrnně 

vyhodnocován v rámci ročních zpráv. Případné vlivy na konkrétní studny budou řešeny a 

vypořádány individuálně. 

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování vlivu provádění hornické činnosti 

v jižní části ložiska Úpohlavy – Chotěšov na vydatnost zdrojů podzemních vod v obci Vrbičany. 

Vzhledem k množství studní a nejednoznačnosti míry vlivů na jednotlivé jímací objekty nebyl 

v rámci dokumentace EIA stanoven přesný procedurální postup. Ten bude záviset na případech 

zjištění případných podstatných vlivů na konkrétní studny. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Z hlediska zařazení do fází je směrování obdobné jako u předchozího opatření, tj. směruje 

spíše do fáze realizace. Opatření je zároveň obdobné s opatřením č. 4 z následující fáze, obě 

lze sloučit do jednoho.  

Opatření jinak odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popisy předpokládaných 

účinků jsou odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze 

navrhované opatření hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě zohlednit v rámci 

podmínek stanoviska EIA. Navrhovanou četnost porovnávání lze vyčlenit zvlášť do 

podmínek pro monitoring. 

Ve fázi realizace 

4) Vybrané trhliny na nemovitostech v obcích Vrbičany a Černiv, osazené sádrovými terčíky, 

budou pravidelně monitorovány. V případě, že je prokázána vazba mezi TPVR a rozvojem trhlin 
na objektech, doporučuje se provést repasportizaci objektů. Jinak se provádí repasportizace po 

uplynutí 3 – 5 let. V případě, že v jednom dni je prováděno několik odstřelů, prohlídka značek 

se provádí před prvním odstřelem a cca 0,5 – 1 hod. po provedení posledního odstřelu. Každou 

kontrolu sádrových značek stvrdí svým podpisem vlastník objektu nebo jeho zástupce. 

V případě extrémních klimatických podmínek (období dlouhodobého sucha, období 

dlouhodobých mrazů, extrémní srážkové činnosti a jarního tání – až do rozmrznutí země) se 

doporučuje provádět nahodilé kontroly i mimo dni, kdy se provádí trhací práce. 

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování seismických účinků TPVR na 
nemovitosti v blízkých obcích. Na základě pasportizací a repasportizací objektů a výsledků 

měření na sádrových značkách lze objektivně posoudit, zda existuje vazba mezi poškozením 

objektů a TPVR. Pokud je tato vazba prokázána přistupuje se k vyplacení odškodnění, a to buď 

na základě vzájemné dohody nebo na základě znaleckého posudku. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření vhodné převzít do podmínek pro monitorování a rozbor vlivů záměru. V rámci 

závazných podmínek navazujících rozhodnutí přitom není nutné přebírat detailní postupy, na 

jejichž popis v dokumentaci EIA lze pouze odkázat.  

Opatření jinak odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných 

účinků je odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované 

opatření hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě zohlednit v rámci podmínek 

stanoviska EIA. 

5) Bude prováděno pravidelné monitorování vybraných vrtů a studní, včetně nově 

pasportizovaných studní ve Vrbičanech. Získané údaje o měřených vrtech a studnách budou 

vyhodnocovány v pololetních informativních vyjádřeních, komplexně pak změny vodního 

režimu budou hodnoceny v ročních zprávách. 

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování vlivu hornické činnosti na režim a 

vydatnost zdrojů podzemních vod. Výsledky monitoringu slouží jako nástroj k prokázání 

případných důlních škod, kdy těžební organizace je na své náklady povinna realizovat 

kompenzační opatření - prohloubení studní prokazatelně postižených ztrátou vody nebo 

podstatným snížením vydatnosti vlivem těžby nebo zajištění jiné adekvátní náhrady (veřejný 

vodovod, nová studna). 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření směruje spíše do podmínek pro monitorování a rozbor vlivů záměru. V rámci 

závazných podmínek navazujících rozhodnutí přitom není nutné přebírat detailní postupy, na 

jejichž popis v dokumentaci EIA lze pouze odkázat.  

Opatření jinak odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných 

účinků je odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované 

opatření hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě zohlednit v rámci podmínek 

stanoviska EIA. 

6) I nadále bude prováděno pravidelné sledování množství a jakosti čerpaných důlních vod. 

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování vlivu vypouštěných důlních vod 

do recipientu toku Modly. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření směruje spíše do podmínek pro monitorování a rozbor vlivů záměru. Opatření 

odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných účinků je odpovídající. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované opatření hodnotit jako 

akceptovatelné a lze jej po úpravě a sloučení s následujícím zohlednit v rámci podmínek 

stanoviska EIA.  

7) I nadále bude prováděno pravidelné vzorkování jakosti podzemních a povrchových vod. 

Předpokládaný účinek opatření: monitoring a vyhodnocování vlivu hornické činnosti na jakost 

podzemních a povrchových vod 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření směruje spíše do podmínek pro monitorování a rozbor vlivů záměru. Opatření 

odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných účinků je odpovídající. 

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované opatření hodnotit jako 
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akceptovatelné a lze jej po úpravě a sloučení s předchozím zohlednit v rámci podmínek 

stanoviska EIA.  

8) S ohledem na ochranu ptáků (§5a zák. č. 114/1992 Sb.) bude nutné provádět odstranění dřevin 

pouze v mimo hnízdním období tj. od konce září do konce února, aby nedocházelo k rušení 

během námluv, hnízdění a vyvádění mláďat. 

Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivů na flóru, faunu a biodiverzitu, zejména 

zamezování usmrcování, zranění a rušení konkrétních jedinců a k minimalizaci vlivu na jejich 

reprodukční cyklus. Podpora biodiverzity v rekultivovaných plochách a okolí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných účinků je 

odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované opatření 

hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě a sloučení s následujícím zohlednit v rámci 

podmínek stanoviska EIA.  

9) Zahájení skrývkových prací, resp. odstranění bylinných vegetačních prvků by mělo proběhnout 

až na jaře, kdy již čmeláčí královny opustily místa v půdě kde zimovaly, a zároveň ještě nemají 

založené hnízdo. Opatření bude prospěšné obecně pro hmyz zimující v půdním povrchu.  

Předpokládaný účinek opatření: Minimalizace vlivů na flóru, faunu a biodiverzitu, zejména 

zamezování usmrcování, zranění a rušení konkrétních jedinců a k minimalizaci vlivu na jejich 
reprodukční cyklus. Podpora biodiverzity v rekultivovaných plochách a okolí. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných účinků je 

odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované opatření 

hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě a sloučení s následujícím zohlednit v rámci 

podmínek stanoviska EIA.  

10) Na lemu ochranného valu u Vrbičan bude provedena výsadba biopásů a umístěno cca 20 

berliček pro dravce. Biopásy o šířce alespoň 1,5 m a berličky pro dravce budou umisťovány 

rovněž na nově vzniklé plochy zeleně, realizované v rámci postupné rekultivace území. 

Předpokládaný účinek opatření: podpora sýčka obecného a sovy pálené, jejichž výskyt byl 

v okolí lomu v minulosti zaznamenán. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Opatření odpovídá závěrům provedeného hodnocení, popis předpokládaných účinků je 

odpovídající. Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze navrhované opatření 

hodnotit jako akceptovatelné a lze jej po úpravě a sloučení s předchozími zohlednit v rámci 

podmínek stanoviska EIA.  

11) V období déletrvajícího sucha a zvýšených rychlostech větru, kdy může docházet k nárůstu 

polétavé prašnosti z prostoru těžebny, budou zdroje polétavého prachu (např. lomové 

komunikace) pravidelně skrápěny pomocí kropicích vozů. V období od května do září bude tato 

činnost prováděna denně s výjimkou dní s dešťovými srážkami. 

Předpokládaný účinek opatření: snížení emisní vydatnosti zdrojů tuhých znečišťujících látek 

v rámci resuspenzí prachu. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Požadované denní kropení v letních měsících je poměrně přísné opatření. Není přitom 

specifikováno, zda se jedná alespoň o pracovní dny, byť to lze předpokládat. V opačném 

případě by musel být prakticky každý den v pracovní pohotovosti skrápěcí vůz (s čímž 

rozptylová studie neuvažuje), a to i ve dnech klidu, kdy opětovné víření prachu bez vazby na 

průjezdy vozidel obvykle nenastává. To přitom s otazníkem, zda vlastním provozem vozu 

nebudou zbytečně do ovzduší emitovány škodliviny, které by jinak mimo provozní dobu ani 

nenastaly. Dokumentace EIA důvody návrhu tohoto opatření blíže nerozvádí, z rozptylové 

studie toto nevyplývá. Jediným spatřovaným důvodem zůstává odkaz na uplatňování tohoto 

opatření již při současné těžební činnosti v lomu, což by vzhledem k tomu, že je tedy také 

součástí posouzené imisní situace, mělo být záměrem zachováno.  Vymáhání tohoto opatření 

mimo pracovní dobu letních měsíců však lze z uvedených důvodů hodnotit jako 

kontraproduktivní a není proto zpracovatelem posudku dále uplatněno.  

Pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí, lze opatření po úpravě zohlednit 
v rámci podmínek stanoviska EIA. 

Ve fázi ukončení 

12) Na pozemcích určených k navrácení zemědělskému půdnímu fondu dojde k 3letému 

melioračnímu osevnímu postupu.  

13) Dalším melioračním opatřením v rekultivovaném terénu bude obnova vodotečí, které mají funkci 

melioračních zařízení pro odvodnění území ve směru od Vrbičan. Ty mají a budou mít 

pravděpodobně charakter jen občasných vodních toků. Jejich úkolem bude svádět bezpečně 

povrchové vody nebo vody vyvěrající na povrch do nejníže položené části území, kde bude 

vytvořená vodní plocha. Koryta vodotečí budou provedena bez technického opevnění, pouze 

dno bude zpevněno kamenným či štěrkovým záhozem. V rámci biologické rekultivace bude 

podél těchto toků provedena výsadba břehových porostů, jež jsou považovány za cenné 

krajinné prvky a mimo jiné také stabilizují jejich břehy a plní protierozní funkci v krajině. Podél 

toků budou vytvořeny pruhy bylinných společenstev s rozptýlenou skupinovou výsadbou dřevin. 

Obnova občasných vodotečí bude provedena s občasně zvlněným průběhem toku a alespoň 

části toku bude ponechána bez osázení dřevinami. V osluněných částech se lépe rozvíjí litorální 

vegetace. Tyto části toku pak budou atraktivní pro živočichy.   

14) Pro co nejvyšší využití biologického potenciálu nové vodní plochy je doporučeno, aby břehy 

nebyly příliš strmé, minimální sklon je 1:3, lépe ještě pozvolnější. Důležitá je přítomnost mělkých 

partií s hloubkou vody do 50 cm, které by měly tvořit optimálně třetinu plochy. Mělká voda se 

prohřívá a je vhodná pro vývoj larev obojživelníků. Umožňuje rovněž vývoj litorálního pásma 

vegetace. Plochu dna a břehů je vhodné příliš neupravovat/neuhlazovat, nerovnosti jsou 

žádoucí, diferencují prostředí. Z biologického pohledu je lepší vodní plochu neosazovat 

dřevinami, aby zůstala plně osluněná. Také se prodlouží její životnost, pokud nebude docházet 

k opadu listí a tím zrychlenému procesu zatemnění. Důležitá je přítomnost různých hloubek 

vodní plochy – hlubší části (kolem 1,5 m) zajistí nezamrzající biotop pro zimování některých 

druhů a v době sucha dostatek vody, mělčí části zase odpovídají požadavkům druhů na 

rozmnožování a pobyt během sezóny. Litorální pásmo velmi doporučujeme ponechat 

přirozenému procesu uchycení vodních rostlin, bez vysazování. Dočasně zamokřené 

plochy/mokřad o rozloze 7,5 ha by bylo vhodné ponechat přirozené sukcesi. Pokud je nutné 

plochu osít, tak opět s využitím směsi osiv stanovištně a fytogeograficky vhodných druhů travin 

a bylin, bez příměsi kříženců a hybridů. 

15) Je-li to možné, optimální je doplnit jednu či dvě drobnější vodní plochy - tůně o rozloze max. do 

100 m2. 
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16) Z důvodu zamezení splachů ze zemědělské půdy do vzniklé vodní plochy budou svažité partie 

břehů využívány jako plocha trvalého travního porostu okamžitě po technické rekultivaci. Plocha 

bude oseta vhodnou travino-bylinnou směskou tak, aby se minimalizoval vliv nitrofilních druhů 

a vznikl zde co nejrychleji prosperující pestrý porost.  

17) Zatravnění v podobě lučního společenstva se skupinovými porosty stromů a keřů je též 

navrženo na svažitých pozemcích na „mezích“ členících terén rekultivovaného území. 

Výsledkem této rekultivace by měly být porosty přírodě blízké, s přirozenou druhovou skladbou, 

různověké, se zastoupením keřového a bylinného patra. Tyto porosty budou plnit protierozní 

funkci, zpevňovat a chránit relativně příkré svahy, dále funkci ekologicky stabilizující. 

18) Jedním z dalších protierozních opatřeních bude zatravnění údolnice ve východní části 

zájmového území vedoucí od obce Vrbičany, která bude sloužit k umožnění pomalého 

vsakování a k případnému odvádění povrchových vod ze zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků do vytvořené vodní plochy. Pro stabilizaci a trvalou fixaci okrajů zatravněné údolnice 

je navrhována též výsadba solitérních stromů. 

19) Travnatá polní cesta bude v rámci sanace a rekultivace obnovena. Krom rozdělení půdních 

bloků a snížení eroze bývají takové cesty důležitým zdrojem potravy pro některé druhy ptáků 

zemědělské krajiny, např. koroptev polní, strnady apod. 

20) Alespoň část ploch, které nejsou pro svou strmost využitelné pro zemědělskou rekultivaci, je 

vhodné ponechat přirozené sukcesi. Další strmé plochy v území ponechat pro možnost 

zahnízdění břehule říční. 

21) V rámci sanace a rekultivace jižní části ložiska Úpohlavy – Chotěšov dojde dle schváleného 

Plánu sanace a rekultivace k vysazení 488 485 kusů dřevin. Doporučené druhové složení 

vysazovaných dřevin pro liniové výsadby: řešetlák počistivý, růže šípková, bez černý, hrušeň 

(vysokokmen), jabloň (vysokokmen), třešeň ptačí, hloh, kalina obecná, brslen evropský, líska 

obecná; na vlhčí místa krušina olšová, vrba jíva, vrba bílá, keřové druhy vrb, jasan ztepilý a olše 

lepkavá. Doporučené druhové složení vysazovaných dřevin pro plošné výsadby, ideálně 

věkově rozrůzněné (budou mít charakter lesního porostu): podle mapy potenciální přirozené 

vegetace (Neuhäuslová et al. 1997) by bylo zájmové území bez zásahu člověka porostlé 

černýšový dubohabřinami Melampyro nemorosi-Carpinetum s dominantním habrem obecným, 

dubem zimním a letním, s příměsí lípy srdčité, v keřovém patře s lískou obecnou a zimolezem 
obecným. Na vlhčí místa lze doporučit dřeviny tvrdého luhu - jasan ztepilý, dub letní, jilm vaz, 

jilm habrolistý, střemcha obecná, lípa malolistá, olše lepkavá, topol černý, javor babyka, habr 
obecný.  

22) Při zatravňování bude použita směs osiv stanovištně a fytogeograficky vhodných druhů travin 

a bylin, bez příměsi kříženců a hybridů. Současné pásy travinné vegetace je žádoucí při 

rekultivaci obnovit. Pokud bude zatravňována údolnice je vhodné rovněž některou z těchto 

směsí použít.  

Předpokládaný účinek opatření: Jedná se o odborné upřesnění požadavků na budoucí sanaci 

a rekultivaci dle biologického hodnocení podle §67 zákona č. 114/1992 Sb., a tedy zvýšení 

účinnosti kompenzačních opatření spočívajících ve vhodně provedené sanaci a rekultivaci. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Jedná se o poměrně podrobný výčet opatření, který z velké části vychází z předloženého 

řešení sanace a rekultivace území. Tato opatření jsou tak již součástí vlastního záměru, ve 

smyslu dokumentací EIA odkazovaného metodického sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, č.j. 

18130/ENV/15. Zbylá opatření tyto doplňují či upřesňují, přičemž vychází z doporučení 

podkladového hodnocení vlivu zásahu dle přílohy č. 5 dokumentace EIA. Zpracovatel posudku 
během jeho zpracování konzultoval vhodné znění návrhu podmínek stanoviska EIA se 
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zástupci příslušného orgánu ochrany přírody (Krajským úřadem Ústeckého kraje). Z této 

konzultace vyplynulo, že podmínky pro sanaci a rekultivaci z hlediska biodiverzity budou 
podrobně řešeny v povolení výjimek, přičemž ve stanovisku EIA by neměly být naformulovány 

natolik konkrétně a závazně, aby to mohlo vést k tomu, že se dostanou posléze s tímto 

povolením do rozporu. Zároveň má pro biodiverzitu zásadní význam takový způsob sanace a 

rekultivace, který ponechává prostor pro nestabilitu, členitost mikroreliéfu, přirozené 

disturbance a opakované narušování půdního povrchu. Právě tato dynamika a nestabilita 

prostředí je pro biodiverzitu těžebních území to hlavní. Z hlediska opatření pro druh břehule říční 

pak bylo konstatováno, že související podmínky sanace nejsou až tak důležité, protože tento 

druh v opuštěných těžebnách dlouhodobě nehnízdí (ostatně jako žádný z uvedených důlních 

ptáků). 

Vzhledem k výše uvedenému a zejména na základě provedených konzultací s příslušným 

orgánem ochrany přírody, bylo v rámci posudku vyhodnoceno jako nadbytečné trvání na 

výslovném znění výše uvedených podmínek. Podrobné navrhované technické opatření jsou 

předmětem vlastního záměru a z doporučení podkladového hodnocení vlivu zásahu je vhodné 

vycházet spíše rámcově, s tím, že podrobněji toto bude předmětem podmínek souvisejícího 

rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. Vzhledem k tomu a k vhodnosti ponechání 

možnosti případných dílčích změn v rámci podrobného řešení sanace a rekultivace za účelem 
lepší podpory biodiverzity, je v rámci návrhu podmínek zpracovatele posudku považováno za 

dostačující pouhé odkázání na podrobnější řešení této problematiky v dokumentaci EIA a v 
příloze č. 5, s dovětkem o přípustnosti těchto změn v důsledku rozhodnutí příslušného orgánu 

ochrany přírody. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K 

DOKUMENTACI 

Zpracovatel posudku dne 3. 1. 2022 obdržel od příslušného úřadu vyjádření celkem 6 subjektů, 
které příslušný úřad obdržel v zákonem stanovené lhůtě k dokumentaci EIA. Jedná se o následující: 

1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16. 11. 2021 a 
11. 11. 2021 

2) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 10. 11. 2021 

3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 18. 11. 2021 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 10. 11. 2021 

5) Obec Siřejovice, ze dne 9. 11. 2021 

6) Občané obce Vrbičany – anonymizováno, vč. přílohy, ze dne 10. 11. 2021 

VYPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍ 

Výše uvedená vyjádření jsou vypořádána pouze v rozsahu textací, které uvádí relevantní 

připomínky či požadavky. Tj. mimo např. průvodní informace, popisy záměru, interpretace či shrnutí 

jeho vlivů, apod. - tyto textace jsou souhrnně vypořádány jako bez potřeby vypořádání, jsou proto z níže 

uvedených citací vynechány. Vypořádání relevantních připomínek a požadavků je následující: 

1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

- ze dne 16. 11. 2021 

… . Jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dotčený z hlediska zájmů ochrany přírody a v 

souladu s § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 

jen „ZOPK"), sdělujeme, že dokumentace naprosto nerespektuje naše předchozí vyjádření k 

oznámení záměru, ve kterém jsme požadovali: 

1. Zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., které se bude opírat o podrobnější 

biologický průzkum dotčeného území, a jehož předmětem bude rovněž vliv dosavadní hornické 

činnosti na ložisku (zejména dosavadního způsobu sanace a rekultivace) na zájmy ochrany 

přírody. 
2. Doplnit dokumentaci tak, aby byla navržená zmírňující a kompenzační opatření zaměřena na 

zajištění kontinuálního výskytu biotopů vhodných pro významné a zvláště chráněné druhy po 

celou dobu dobývání ložiska (což je pro zájmy ochrany přírody při povrchovém dobývání nerostů 

zcela podstatné a - s výjimkou dobývání ložiska Úpohlavy - Chotěšov - je již dávno uplatňováno 

při hornické činnosti všude v Ústeckém kraji). 
3. Zaměřit hodnocení záměru mimo jiné na ovlivnění druhů břehule říční a sýček obecný a na druhy 

obojživelníků, jejich výskyt v činné těžebně se dá předpokládat. 
4. Zapracovat do návrhových částí dokumentace zásadu systematického využití mokřadů a 

sukcesních ploch spontánně vzniklých na narušených substrátech při dobývání ložiska, a to 

včetně již existujících, nebo na aktuálně rozpracovaných plochách právě vznikajících. 

Musíme konstatovat, že nic z toho předložená dokumentace nesplňuje. Doplněné biologické 

hodnocení je zcela formální a z podstatné části je založeno na nepůvodním obsahu již dříve 

prezentovaných dokumentů nebo dokonce jednotlivých částí dokumentace, pro niž přitom mělo být 

podkladem. Pokud jsme požadovali doplnění podrobnějšího biologického průzkumu, rozhodně jsme 

tím autora biologického hodnocení nechtěli přimět, aby v letních měsících podnikal opakované 
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exkurze na pole dotčená v budoucnu záměrem a pátral tam po obojživelnících, jak vyplývá z popisu 

metodiky na str. 59. 

Požadavek, aby předkladatel záměru přistoupil ke zmírnění jeho vlivu na zájmy ochrany přírody bez 

zbytečných odkladů již při aktuálně probíhajícím dobývání ložiska, je zcela legitimní, protože bez 

ohledu na formální etapizaci jeho hornické činnosti jsou její vlivy na zájmy ochrany přírody v čase i v 

prostoru kontinuální, a protože je zároveň až dosud zcela ignoroval (aniž by přitom bylo možno 

předpokládat, že k nim nedochází úplně stejně jako ve všech ostatních lokalitách dlouhodobého 

povrchového dobývání nerostů v Ústeckém kraji). Tento oprávněný požadavek však biologické 

hodnocení i dokumentace zcela ignoruje. Biologické hodnocení záměru se z tohoto důvodu musí 

nutně opírat rovněž o hodnocení aktuálně probíhající hornické činnosti, bez něhož nemůže být nikdy 

úplné a korektní. 

Lze přitom mimochodem očekávat, že z takového hodnocení vyplyne rovněž potřeba projednat pro 

probíhající hornickou činnost povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů, které je při 

povrchovém dobývání nerostů srovnatelného rozsahu a životnosti v Ústeckém kraji dávno 

standardem. Výsledky takového hodnocení by rovněž měly být zohledněny v plánu sanace a 
rekultivace, který až dosud v otázce zmírňování dopadů záměru na zájmy ochrany přírody nevychází 

z konkrétních poznatků o biotě území dotčeného těžbou, ale pouze z obecných předpokladů. Trváme 

proto na tom, aby obsah dokumentace naplnil požadavky uvedené výše pod body č. 1 - 4. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Zpracovatel posudku při kontrole úplnosti dokumentace EIA, včetně plnění požadavků 

zjišťovacího řízení v úvodních kapitolách posudku, musel i přes dílčí výhrady ke způsobu 

zpracování konstatovat, že předložené hodnocení vlivu zásahu (tj. samostatná příloha č. 5 

dokumentace EIA) lze považovat za úplné z pohledu formálního plnění doslovného znění 
požadavku č. 1 závěru zjišťovacího řízení (tj. „Zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 

především na bezobratlé, batrachologii, herpetologii a ornitologii“). Rozklíčovat dostatečnost 

plnění požadavků z výše uvedeného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, 
zejména pak oprávněnost na jejich uplatnitelnost v rámci procesu EIA, je však trochu složitější. 
Problematika má minimálně dvě roviny. Tou první je tvrzení jednoho odborníka proti druhému, 
tedy řekněme odlišné odborné přesvědčení. Druhou rovinou může být odlišný právní výklad.  

Výše uvedené požadavky jsou prakticky všechny závislé na výsledcích prvního z těchto 

požadavků. Z jeho specifikace přitom skutečně není až tak jednoznačné, že naprosto klíčové je 

provedení podrobného biologického průzkumu v rámci stávající těžebny. Ve 
zpracovaném podkladu se však navzdory tomu na str. 59 uvádí, že (cit.): „Orientačně byl 

navštíven i prostor stávající těžebny. Výsledky průzkumu jsou vztaženy pouze k zájmovému 

území, tedy ploše, kde má dojít k postupu těžby, nikoli k prostoru stávající těžebny“. Tato 
informace vedla zpracovatele posudku k tomu, aby od oznamovatele vyžádal „Podklady či 

informace, ze kterých bude zřejmé, v jakých termínech byla provedena orientační návštěva 

prostoru stávající těžebny, na kterou je odkazováno v předloženém hodnocení zásahu dle § 67 

ZOPK. To spolu s informací, jakým způsobem, v jakém rozsahu a co bylo předmětem sledování 

a zda byly zjištěny předpokládané nálezy, příp. z jakého důvodu nebyly tyto informaci uvedeny 

již v tomto podkladu, dle komentáře na str. 59“. 

Na základě žádosti zpracovatele posudku dle § 9 odst. 6 zákona EIA ze dne 13. 2. 2022, bylo 
dne 17. 2. 2022 obdrženo následující vyjádření, označené jako vyjádření zpracovatelky 

biologického hodnocení (Ing. Lagner Zímová): „Orientační návštěva byla provedena ve dnech 

23.7 a 15.8. Jednalo se o prohlídku za účelem zorientovat se v technologii a podobě záměru pro 

efektivní zhodnocení jeho vlivu. Dále bylo prověřováno, zda druhy, které jsou předmětem 

průzkumu v lokalitě záměru (tedy mimo stávající prostor těžby) mají vazbu na stávající prostor 
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těžebny. Stávající prostor těžby není předmětem záměru a nebyly zjištěny ani zásadní biotopové 

vazby zjištěných druhů“. Pakliže tedy zpracovatelka hodnocení vlivu zásahu navštívila také 

plochu činného lomu, přičemž, jak uvádí, neshledala zásadní biotopové vazby jinak již zjištěných 

druhů a zároveň byla přesvědčena, že podklady pro její hodnocení jsou dostatečné, jak uvádí 

v podkladu, odpadnul jí také důvod k zabývání se dalšími požadavky směrem ke stávající 

těžebně. Že se dále věnovala těmto požadavkům již pouze z hlediska nově navrhované plochy, 

tak již nemohlo představy příslušného orgánu logicky naplnit. Rozporovat však tyto informace 

v dané chvíli a na základě dostupných informací nelze. Lze pouze konstatovat, že mohlo být toto 

provedeno a zdokumentováno lépe. Jako vadu dokumentace EIA či pochybení ze strany 

jednotlivých zpracovatelů si to však zpracovatel posudku nedovoluje označit. Zároveň 

nespatřuje důvody k tomu vracet dokumentaci EIA k doplnění o tuto záležitost (vyžadující 

opakování postupu s předložením dokumentace a dalších po téměř roční odmlce), když není 

dostatečně zřejmé, zda ve výsledku vůbec ovlivní závěry provedeného hodnocení (dodatečně 

provedené podrobné průzkumy mohou např. prokázat i to, že ve stávající těžebně skutečně 

nejsou žádné jiné vazby na zvláště chráněné druhy a že závěry zpracovatelky podkladového 

hodnocení byly dostatečné, stejně jako že mohou být dostatečná i již navržená opatření) a když 

je možné uplatnit jiný vhodný zákonný postup v podobě přenesení do podmínek stanoviska EIA. 

Z hlediska možných právních výkladů je v rámci dokumentace EIA i její přílohy č. 5 

odkazováno na to, že stávající činný lom má platná povolení, která jsou na realizaci 

posuzovaného záměru nezávislá. Bez ohledu na to, zda tedy bude posuzovaný záměr úspěšně 

posouzen a realizován, může být v povolených konturách pokračováno v těžbě až do vytěžení 

povolených zásob. Celá záležitost předmětného vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody 

a krajiny přitom směruje především k předmětu povolení výjimky z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů dle ZOPK. Nutnost získání výjimek, resp. nepřípustnost případných 

škodlivých zásahů a dalších negativních vlivů na tyto druhy však platí také od chvíle, kdy je 
faktická přítomnost těchto druhů takovýmto způsobem ovlivněna, bez ohledu na to, kdy byla 
povolena jeho realizace. Pokud se tedy činný lom stane biotopem některých takových druhů 

teprve v průběhu těžby (např. z důvodu, že právě touto těžbou vznikne pro něj atraktivní biotop), 

aniž by tato situace byla známa v době povolování lomu, není jeho provozovatel povinnosti 
získání výjimky nijak zproštěn. V praxi však může nastat problém v tom, že provozovateli nemusí 

být dostatečně známo, že se v těžebně takové druhy vůbec vyskytují a že se na ně vztahuje 

takováto povinnost. Je to poměrně odborná záležitost, vyžadující určité postupy a znalosti 
specialistů na danou problematiku, které ani ty nemusí být vždy dostačující, jak dokládá tento 

případ. Pokud by přitom byla na stole situace, že posuzovaný záměr nebyl vůbec předložen a ve 

stávajícím činném lomu by byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů, s prokazatelnou vazbou 
na tamní biotopy, pak by mělo být požádáno o povolení výjimky z ochranných podmínek 

takového druhu. Součástí žádosti by pak měl být také návrh opatření pro vyloučení, snížení a 

kompenzaci vlivu na tento druh, který by mohl obsahovat také návrh na vytvoření náhradního 

biotopu, výměnou za rušený stávající biotop. Toto opatření je jedno z nejvhodnějších a mohlo 

by být navrženo na nejbližší charakterem odpovídající lokalitě, dle možností provozovatele lomu. 
Tedy i kdekoliv jinde než v ploše posuzovaného záměru. Takové řízení by tedy proběhlo zcela 
bez potřeby a vazby na posuzovaný záměr. Jakmile však byl předložen posuzovaný záměr, tak 

se vhodnost spojení těchto postupů doslova nabízí, a to včetně ideálního způsobu, jak provést 

zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů v rámci stávající těžebny. To však také vede 
k možným rozdílným výkladům ze strany zpracovatelů podkladů a příslušného orgánu. 
Zpracovatel posudku se v tomto necítí být vhodným arbitrem a byť je spíše názoru, že nově 

navrhovanými záměry by principiálně neměla být suplována absence jiných kontrolních 

mechanismů a zákonných postupů, uznává zároveň, že spojení obou postupů může být efektivní 
a ku prospěchu sledované biodiverzity. Určité riziko spatřuje pouze v tom, pokud by záměr 

nakonec povolen či realizován nebyl a byla by s ním svázána opatření spojená s výskyty zvláště 



 

Strana 70 z 83  Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov 

chráněných druhů v rámci stávající těžebny. To je však s ohledem na zjevně vážné a dostatečně 

odůvodněné úmysly oznamovatele poměrně nízké. 

Zpracovatel posudku proto konzultoval výše uvedené požadavky s RNDr. Burianem z 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Na základě vzájemné 

výměny názorů dospěli k závěrům, že uplatněné požadavky lze dostatečně zohlednit v rámci 

návrhu podmínek závazného stanoviska EIA, a to zejména ve znění následujících: 

• Podkladem žádosti o hornickou činnost bude pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky 

ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., vydané na 

základě aktualizovaného hodnocení vlivu zásahu dle § 67 cit. zákona. Hodnocení bude 

vycházet z podrobného celosezónního průzkumu činné části těžebny a rekultivovaných 

ploch, se zaměřením především na chráněné druhy obratlovců (ptáci, plazi, 

obojživelníci). 

• V rámci sanace a rekultivace území bude postupováno dle návrhu dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí (Zemancová, M. a kol. – G E T s.r.o., 10/2021), včetně 

doplňujících opatření dle její samostatné přílohy č. 5 (Lagner Zímová, K., 09/2021), 
nebude-li z vedlejších ustanovení povolení vydaného podle podmínky č. 1 vyplývat 

vhodnější řešení.  

Výsledkem vypořádání výše uvedených požadavků příslušného orgánu ochrany přírody a 

krajiny je tedy návrh výše uvedených podmínek závazného stanoviska EIA. 

- ze dne 11. 11. 2021 

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v dalším následujícím kroku 

zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob plnění všech vznesených požadavků a na 

relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále pak musí být 

navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce Černiv, Chotěšov, Siřejovice, 

Úpohlavy a Vrbičany přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vyjádření bráno na vědomí, zpracovatel posudku se zaměřil mimo jiné také na výše uvedené. 
Vzhledem k předloženému jednovariantnímu řešení záměru nebyla předmětem hodnocení žádná 

jiná varianta. Z obdržených vyjádření ostatních dotčených samosprávných obcí, tj. pouze obce 
Siřejovice, nevyplývá její nepřijatelnost, a to ani z hlediska vyhodnocených vlivů na životní 

prostředí. Navržené podmínky pro vyloučení, snížení a kompenzaci případných vlivů záměru 

budou převzaty do závazných podmínek rozhodnutí navazujících řízení a budou vymahatelné a 
kontrolovatelné.  

2) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ze dne 10. 11. 
2021 

… . Z výše citovaného lze předpokládat, že posuzovaný záměr, za podmínky realizace navržených 

opatření, by neměl vyvolat významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Vyjádření bráno na vědomí, bez potřeby vypořádání. 
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3) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 18. 11. 
2021 

Vyjádření z hlediska ochrany vod 

… . ČIŽP zastává z hlediska ochrany vod stanovisko, že v integrovaném povolení pro provoz 

předmětné těžebny, musí být stanovena povinnost monitorování množství a stavu podzemních vod 

vč. povinnosti vyhodnocení měření v ročních zprávách. Dále by měla být uvedena podmínka 

povinnosti kompenzace při těžbou vyvolaném poklesu hladiny podzemní vody ve studnách pod 

minimální hladinu (která bude, jak je výše uvedeno, stanovena). 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny 

Podle předložené dokumentace dojde ke kácení dřevin, rostoucích mimo les a zapojených porostů 

dřevin. ČIŽP upozorňuje, že nezbytné kácení dřevin v souvislosti s realizací záměru je nutné provádět 

v mimohnízdním období, tj. v období vegetačního klidu. Dále ČIŽP upozorňuje, že ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les dle velikosti a charakteristiky stanovené vyhláškou č. 189/2013 sb., o ochraně 

dřevin a jejich povolování, v platném znění, je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání 

povolení, aby nedošlo ke střetu s příslušným stanovením zákona č. 114/1992 Sb. 

ČIŽP upozorňuje, že z předložených podkladů je zřejmé, že realizací záměru k zásahu do 

přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. ČIŽP upozorňuje proto, že vzhledem k této 

skutečnosti je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání výjimky ze zákazů zvláště 

chráněných živočichů dle ust. § 56 zákona, vydaná příslušným orgánem ochrany přírody. ČIŽP 
upozorňuje, že dle judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 1 AS 37/2005 - 154 ze dne 
14.2.2008) je nezbytné, aby rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle ust. § 56 zákona bylo jedním 

z podkladů pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 

Podle předloženého oznámení bude mít realizace záměru vliv na krajinný ráz. ČIŽP upozorňuje, že 

podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným 

činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Požadavky na pokračování ve stávajícím monitoringu a vyhodnocování množství a stavu 

povrchových vod a stavu podzemních vod dle platného integrovaného povolení je součástí 

navrhovaných podmínek stanoviska EIA. Požadavky na obdobný monitoring a vyhodnocování 

také hladiny podzemní vody v jímacích objektech (studních), včetně stanovení minimální hladiny 
je do návrhu doplněn a bude převzat do závazných podmínek rozhodnutí navazujícího řízení – 
dle zpracovatele posudku by mělo být první v řadě změnové řízení k integrovanému povolení, 
které by mělo předcházet povolení hornické činnosti.    

Upozornění na termín kácení zohledněno rovněž v návrhu podmínek stanoviska EIA. Ostatní 

upozornění na zákonné povinnosti bez potřeby vypořádání (jakož i bez možnosti převzetí do 
závazných podmínek stanoviska EIA). 

4) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne 10. 11. 2021 

… . Navzdory výše uvedenému lze však doporučit, aby investor zvážil ohraničení místa těžby 

vegetací, aby nedocházelo k obtěžování přilehlých vesnic krátkodobějšími epizodami prašnosti při 
vyšších rychlostech větru, které by sice nezhoršily imisní situací, mohly by však vyvolat subjektivní 

pocity nepohody některých obyvatel a vyústit ve stížnosti. 
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Komentář zpracovatele posudku:  

Přímá výsadba zeleně na hranici záměru není přímo navržena. Ze severní strany bude 

nicméně plynule navazovat rekultivace již vytěžených prostor, včetně ozelenění. Tímto budou 

vůči obcím Úpohlavy a Siřejovice prvky zeleně uplatňovány. Ze strany obce Vrbičany 

dokumentace EIA odkazuje na to, že směrem k navrhovanému záměru již byl realizován 

ochranný val včetně ozelenění, jakožto opatření, které již v předstihu přineslo do území další 

prvky zeleně. V rámci dokumentace EIA je předpokládáno doplnění lemu valu o „biopásy“. 

Zároveň se směrem k této obci nachází prvek ÚSES (LBC 2 "Káčov"), představující „izolovaný 

lesík v poli“, s předpokládaným dalším rozvojem zeleně. Směrem k obcím Černiv a Chotěšov 

jsou pak prvky liniové či soustředěné lokální zeleně s terénním převýšením zastoupeny rovněž. 
Mezi hranicí záměru a obcemi tak je s prvky zeleně buďto uvažováno, nebo se zde již vyskytují. 
Přímo na vlastní hranici těžby však není výsadba dřevin vhodná. Dle dokumentace EIA bude při 

okraji nové hranice těžby vybudován 2 m vysoký dočasný ochranný val ze shrnuté ornice. Tento 
val bude následně v rámci provádění sanačních a rekultivačních prací zpětně rozhrnut. Jedná se 

o standardní postup ekonomicky výhodného využití ornice na bariéru a ochranu hrany těžby. 
Tento lem v průběhu trvání těžby nepochybně přirozeně ozelenění, nicméně cílená výsadba 
dřevin by neměla vzhledem k dočasnému trvání význam, navíc by mohlo dojít ke střetu 

s požadavky na ochranu kvalitní půdy v ZPF. Navazující pozemky jinak nejsou předmětem 

záměru, aby tam mohla být směrována doporučení směrování výsadeb a takto cílená 

kompenzační opatření nevzešla ani z rozptylové studie, aby je bylo možné převzít. Z hlediska 
zpracovatele posudku proto ponecháno na dobrovolnosti oznamovatele, bez převzetí do návrhu 

podmínek stanoviska.  

5) Obec Siřejovice, ze dne 9. 11. 2021 

1) Požadujeme, aby byl i nadále pravidelně sledován vliv těžby mezi lomem a obcí Siřejovice 

ve stávajících pozorovacích vrtech, případně studnách. 
2) Zajistit i nadále pravidelné vzorkování jakosti podzemních a povrchových vod. 
3) V případě ztráty vody začlenit do režimního sledování studny v obci Siřejovice. 
4) Požadujeme, aby byl i nadále zachován dosavadní postup provádění sanačních a 

rekultivačních prací. K případnému navážení rekultivačního materiálu (podomičí, omice) do 

vytěžené části lomu, nebude využívána stávající účelová komunikace vedoucí přímo z obce 

Siřejovice a navazující na prostory lomu a skládky odpadů. Užívání této komunikace bylo 

povoleno odborem dopravy v Litoměřicích v roce 1987. Na současný a stále se zvyšující 

nápor dopravy není tato komunikace dimenzována. Je úzká, množství výhyben je 

nedostačující. Nákladní auta se vyhýbají tak, že vjíždí na sousedící, zemědělsky 

obhospodařované pozemky. Krajnice, ale i vlastní asfaltové těleso komunikace je poničené, 

drolí se. Z hlediska bezpečnosti bude nutné její další provoz projednat s odborem dopravy a 

zajistit adekvátní kroky. Obec je sice správcem a vlastníkem této komunikace, ale finance na 

její kompletní rekonstrukci nemá. 

Komentář zpracovatele posudku:  

Požadavek č. 1 je sice zohledněn v návrhu podmínek stanoviska EIA, nicméně je třeba 

upozornit, že toto není odůvodněno předpokládanými vlivy záměru na obec Siřejovice. 
Navrhovaný záměr se oproti poloze stávající těžebny bude od obce vzdalovat, čímž bude klesat 
i dopad těžby na tuto obec. Důvodem tohoto opatření je spíše zachování kontinuity dat z ucelené 
sítě sledovaných objektů, tak, aby mohl být postupně upřesňován (kalibrován) matematický 

model úrovně podzemní vody. 

Požadavek č. 2 je v rámci návrhu podmínek stanoviska EIA rovněž zohledněn. 



 

Strana 73 z 83  Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov 

Požadavek č. 3 má přímou vazbu na požadavek č. 1 a dle přílohové mapy podkladové 

hydrogeologické studie (přílohy č. 4 dokumentace EIA) je již na nejbližším okraji obce Siřejovice 

situován pozorovací objekt (studna) s označením S-15. Tento rozsah sledování je považován za 

dostačující, zejména pak s ohledem na výše uvedený komentář k požadavku č. 1. 

Požadavek č. 4 byl již v dokumentaci EIA (v rámci vypořádání shodných připomínek 

k oznámení záměru) vypořádán tak, že „I nadále bude zachován dosavadní postup provádění 

sanačních a rekultivačních prací, k zavážce vytěžených prostor budou využívány výhradně 

vnitřní lomové komunikace. Předmětná komunikace z obce Siřejovice ke skládce odpadů 

nebude lomovou dopravou využívána“. V tomto vypořádání nejsou ze strany posudku potřeba 

žádné změny. Z hodnocené dokumentace EIA změny postupu ani využití komunikace rovněž 

nevyplynuly. 

6) Občané obce Vrbičany – anonymizováno, vč. přílohy, ze dne 10. 11. 2021 

Jako občané obce Vrbičany nesouhlasíme s nově stanoveným odstupem hranice provádění hornické 

činnosti od zástavby obce Vrbičany 550 metrů, neboť již několik let poukazujeme na to, co dosavadní 

důlní činnost způsobuje na zdejších nemovitostech. Tyto problémy začaly zhruba před 5 lety, kdy se 

mimo jiné těžba přiblížila více k obci. Nyní je hornická činnost v dosahu zhruba 750-800 metrů od 

zástavby obce (v minulosti to bylo dokonce ještě blíže), a již to dosud mělo a má zásadní vliv na 

nemovitosti občanů. V rámci trhacích prací v tomto dosahu dochází k velkým otřesům, které poškozují 

a znehodnocují nemovitosti. Těžbou dochází ke zhoršení kvality bydlení, neboť jsme obtěžováni 

hlukem ze strojů, kdy těžba je mnohokrát prováděna i v nočních hodinách, a dále množstvím 

prachových částic uvolněných do ovzduší především při poryvech větru, které mají zajisté dopad na 

naše zdraví a zdraví našich dětí. 

S argumentací, vyjádřenou na schůzi vybraných občanů s Lafarge cementárnou, že ke vzniku trhlin 

na domech a uvnitř domů nedochází v souvislosti s hornickou činností, ale proto, že domy mají špatné 

základy apod., rozhodně nesouhlasíme. Nejedná se pouze o staré domy, u kterých došlo ke vzniku 

trhlin, ale i o pár let staré domy (např. 8 let), které mají hluboké a pevné základy. Dle našeho názoru, 

pokud dochází jednou týdně (v minulosti to bylo dokonce 2x týdně — ve středu a v pátek) k minimálně 

5 otřesům z odstřelů a takto se to děje po dobu minimálně 5 let, pak to zajisté vliv na nemovitosti či 

statiku domů má. V tomto ohledu bychom byli rádi informováni o tom, zda bylo někdy zjišťováno, jaké 

je vůbec podloží celé zástavby obce Vrbičany, neboť i podloží dle našeho názoru může hrát roh při 

přenosech seismických účinků na nemovitosti. 

Dále nesouhlasíme s argumentací, že měřené seismické účinky jsou v normě. Již před dvěma lety 

bylo ze strany občanů při schůzi s Lafarge cementárnou upozorňováno na velké otřesy a problémy s 

trhlinami vně i uvnitř domů, kdy bylo navrženo, aby bylo prováděno měření hladiny otřesů v dotčených 

nemovitostech. Na toto bylo zpočátku reagováno tak, že bude vyhověno a měření se bude provádět, 

s tím, že současně budou ve vybraných nemovitostech trhliny osazeny terčíky a bude prováděna 

kontrola. Ze strany Lafarge došlo však jen k tomu, že měření bylo prováděno pouze na jednom místě, 

což dle našeho názoru není dostatečné a nemá vypovídající hodnotu. Pokud pan metrolog 

argumentuje tím, že v daný den, kdy v obci obcházeli domy, zrovna nikdo nebyl doma, pak k tomu je 

třeba uvést, že pokud tento záměr byl plánován, měli být obyvatelé o tomto včas předem vyrozuměni, 

aby si případně zajistili volno např. z práce apod. Domníváme se, že prováděné měření seismických 

účinků pouze na „základ“ domu, není dostatečné a měly by být zohledněny i následné vibrace, které 

se po otřesu hnou celým domem, kdy občané si stěžují na takové otřesy, že se jim v domácnosti 

„klepou skleničky“. 

Obec Vrbičany jako taková má velmi malé katastrální území, přesto je těžbou nejvíce dotčena, neboť 

stojí „uprostřed“ veškerého dění. Tím, že má tak malé katastrální území, z důlní činnosti společnosti 

Lafarge nemá žádné finanční výhody. Naopak zde dochází k znehodnocování nemovitostí občanů, 
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kdy mnozí z nich mají hypotéky, své domy si zrekonstruovali a již nyní, zhruba po pěti letech, musí 

řešit nově vzniklá poškození domů a jsou nad rámec hypotéky nuceni vynakládat další finanční 

prostředky na jejich opravy. Vlivem těžby dochází k výraznému snížení hodnoty cen nemovitostí a 

velmi těžko jsou nemovitosti a pozemky prodejné, neboť je ničena i krajina v okolí obce a tudíž zájem 

o takovou nemovitost či pozemek není. 

Co se týče zmíněné krajiny, těžba má na ni velký negativní dopad, neboť došlo a následně dojde k 

dalšímu vykácení stromů a tím i k vyhnání zvěře, která se už nyní v důsledku nedostatku potravy 

stahuje do zahrad občanů obce, kdy okusuje ovocné stromy a vypěstované plodiny. 

Dále poukazujeme na to, že u některých občanů obce došlo ke snížení hladiny vody ve studních, což 

rovněž přičítáme vlivu těžby. 

S ohledem na veškeré shora uvedené skutečnosti tímto požadujeme, aby těžba byla ustoupena do 

vzdálenosti minimálně 1 000 metrů od zástavby obce Vrbičany. Dále, aby bylo prováděno dlouhodobé 

kontinuální měření seismických účinků minimálně ve 3 vybraných dotčených nemovitostech, aby bylo 

možné srovnání intenzity otřesů u více nemovitostí, a bylo tak sledováno, jaké negativní dopady na 

nemovitosti důlní činnost má a byly vyvozovány patřičné důsledky. Dále navrhujeme, aby bylo 

prováděno pravidelné měření hladiny vody ve studních a v případě úbytku toto bylo společností 

Lafarge řešeno. 

Přílohy:  

Fotografie prasklin v dotčených nemovitostech  

Statický posudek 

Komentář zpracovatele posudku:  

K dožadování se většího odstupu od obce není spatřován žádný relevantní důvod, resp. 
z provedeného hodnocení takový důvod nevzešel. Z hlediska vlivu hluku a znečištění ovzduší 

včetně zdravotních rizik bylo v rámci hodnocení dospěno k závěru, že tyto vlivy jsou zcela 
minimální a akceptovatelné. Pro minimalizaci prašnosti je již v současné době prováděno 

kropení, které je požadováno také v rámci záměru. V případě ostatních hodnocených 

znečišťujících látek jsou „poryvy“ v ovzduší naopak příznivější, neboť napomáhají většímu 

rozptylu provětrání. Noční doba je například dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, definována jako doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, 
přičemž pro tuto dobu stanovuje samostatné hlukové limity. Dle předložených informací záměr 

v této době není a nebude provozován.   

Namítané vlivy seismických účinků trhacích prací nelze stoprocentně predikovat. Lze je 
pouze předběžně odhadnout, ideálně na základě stávajících zkušeností (což bylo provedeno) a 
lze je pouze průběžně monitorovat a případně vhodnými způsoby usměrňovat do směrných 

hodnot (což bylo navrženo). Teprve pokud jsou veškeré možnosti k vyloučení a minimalizaci 

vlivu vyčerpány, a přesto k plnění směrných hodnot nedochází, lze to považovat za dostatečné 

důvody k zastavení těžby a odepsání zásob. V rámci tohoto hodnocení však toto dovozeno 
nebylo. V tomto smyslu bylo na veřejném projednání dne 20. 1. 2022 na obdobné námitky 

veřejnosti zpracovatelem posudku navíc uvedeno, že jedním z velmi efektivních způsobů, jak 

snižovat seismické účinky trhacích prací, je např. použití rozbušek umožňující odčasování, resp. 

zpoždění jednotlivých odstřelů, namísto odpálení všech náloží najednou. Tento systém se 
samostatným odpálením každého vrtu značně redukuje seismické účinky odstřelu. Mezi další 

aplikovatelné opatření pak patří například snižování velikosti dílčích a celkových náloží, se 
stanovením mezní velikosti nálože či rozdělení na více odstřelů do více dnů apod. Na otázku 

možné aplikace takových opatření v rámci stávající těžby a posuzovaného záměru však bylo 

přítomným znalcem sděleno, že toto nebylo dosud prováděno především z důvodu, že dosud 
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prováděnými měřeními byly deklarovány pouze zcela minimální seismické účinky prováděných 

trhacích prací. Nebyl tedy ani relevantní důvod, zabývat se opatřeními na snižování takových 

účinků a z této a další škály využitelných nástrojů nebyl ze strany provozovatele lomu dosud 
žádný ani aplikován. Tuto argumentaci potvrzují informace uvedené v dokumentaci EIA, kde je 
konstatováno, že ve vztahu ke všem objektům, jejichž majitelé si stěžovali na jejich poškozování, 
činila dosud maximální naměřená hodnota pouze 17,54 % hodnoty, které pro objekty tohoto typu 

a zařazení připouští příslušná norma ČSN 730040. Znalec proto považoval za nepravděpodobné, 

že by tato seismicita mohla způsobit poškození takových objektů. Z hlediska připuštění tzv. 

únavového režimu pak konstatoval, že nedochází k naplnění potřebných podmínek 
dlouhodobého, opakovaného (denně) a trvalého namáhání seismicitou v hodnotách blížících se 

normou stanovené úrovně.  

Na tomto místě zpracovatel posudku považuje za vhodné poukázat na vlastní příklad. 

Zpracovatel posudku je prvním vlastníkem bytu v posledním pátém patře novostavby z roku 
2017. Tato je situována v blízkosti parku, v klidné části města. Není zde žádná známá příčina 

vnějších seismických vlivů. Přesto se na stěnách bytu vyskytují trhliny (0,5 až 2 mm), které se 
postupem času rozšiřují. Pro představu viz následující aktuální fotografie.  
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V problematice trhlin stavebních konstrukcí je tak třeba se v první řadě oprostit od představy, 

že v objektech nemohou být trhliny také z jiných než vnějších příčin a že i takové trhliny nemohou 
dále pracovat. Příčinami konkrétních trhlin na objektech je proto potřeba se zabývat mnohem 
důkladněji a nelze jednoduše označovat za viníka pouze toho původce jevu, který je nejvíce 

známý. Pokud budou sledovány vlivy posuzovaného záměru na tyto nemovitosti, jak je 
posudkem navrženo v rámci podmínek stanoviska, předpokládá se měření především u toho 
objektu, který bude zároveň před a po trhacích pracích zkontrolován z hlediska stavu 
sledovaných trhlin. Vlastní sledování trhlin je však spíše dokladováním stavu pro účely 

následného dokazování příčin, resp. pro účely přiznání či odmítnutí nároku na kompenzaci 

způsobených důlních škod ze strany oznamovatele. Z hlediska hodnocení je smysl tohoto 

opatření především ve sledování a vyhodnocování vývoje seismických účinků při trhacích 

pracích ve vztahu k doporučeným limitním hodnotám. S ohledem na dosavadní měření a 
organizační i ekonomickou náročnost však není adekvátní, aby po celou dobu realizace záměru 

probíhal kontinuální monitoring, navíc u vícero objektů současně.  

Z hlediska dotazovaných informací o podloží staveb je na str. 106 dokumentace EIA ze strany 
znalce uvedeno následující (cit.): „Předpokládá se, že je u všech objektů nejméně vhodná 

kategorie základové půdy, tj. kategorie a, i když z pochůzky provedené v obci Vrbičany vyplývá, 

že se zde nalézají především kategorie základové půdy b. Důvodem tohoto postupu je 

skutečnost, že dosud nebyla oficiálně stanovena kategorie základové půdy všech zájmových 

objektů. Tímto postupem se veškeré výstupy posouvají na stranu vyšší bezpečnosti.“ 

 Finanční výhody jsou rovněž v dokumentaci EIA (str. 95 a 96) rozepsány, včetně podílu 

úhrad plynoucí dotčeným obcím, což nenastavuje oznamovatel ani příslušný úřad. Toto již stejně 

jako příp. snížení cen nemovitostí není předmětem procesu hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí, resp. dle některých výkladů evropské judikatury (např. Jutta Leth v. Republik 

Österreich a Land Niederösterreich, rozsudek ESD ze dne 14. 3. 2013 ve věci C-420/11 – Zahrnutí 

ochrany jednotlivců před majetkovými újmami) je již i toto nepřímo zahrnuto v hodnoceném 

dotčení životního prostředí, přičemž vlivy posuzovaného záměru byly vyhodnoceny jako 

přijatelné. 

Kácení dřevin a stav stávající bioty jsou rovněž v hodnocení zohledněny, a to včetně 

následné fáze rekultivace s kompenzační výsadbou a vznikem nových biotopů.  
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Opatření k monitoringu a vyhodnocování vlivu na jímací objekty je součástí hodnocení a 
z něj dovozeného návrhu podmínek stanoviska EIA. Rovněž na tyto případy lze vymáhat 

kompenzace za důlní škody, obdobně jako u vlivu seismických účinků. Způsob kompenzace 

bude závislý zejména na způsobu a účelu využívání konkrétních studní, spolu s rozsahem jejich 
ovlivnění ze strany záměru.   

Výše uvedené požadavky jsou s ohledem na závěry provedeného hodnocení akceptovány 

pouze částečně. Návrh souvisejících podmínek pro monitoring a vyhodnocování vlivu záměru 

z hlediska seismických účinků a vlivu na jímací objekty vychází zejména z podoby doporučené 

podkladovými hodnoceními dokumentace EIA.   

Z hlediska příloh uplatněného vyjádření lze nad rámec již uvedeného okomentovat pouze 
„Statický posudek“. Směrem k tomuto materiálu bylo zástupci veřejnosti na veřejném projednání 

dne 20. 1. 2022 naznačeno, že se jedná spíše o vyjádření názoru osloveného odborníka. 
Maximálně takto by jej ohodnotil také zpracovatel posudku. Důkazní hodnota tohoto materiálu 

je minimální. Zcela například absentují nezbytné informace o způsobu zjištění informací o 
podloží, provedeném měření otřesů (vč. použité techniky a oprávněném subjektu), způsobu 

provedení šetření a dalších. Konstrukční provedení staveb nekomentuje vůbec. Výčet možných 

příčin dokladovaných trhlin je pak naprosto obecný a široký, nijak neprokazující původ 

v seismických účincích trhacích prací. Přesto se v závěru odkazuje pouze na tuto příčinu, od 
které bez jakýchkoliv relevantních důkazů dovozuje budoucí zhoršení poruch nad přípustnou 
mez, aniž by tuto jakkoliv blíže specifikoval. Zpracovatel posudku se závěry a způsobem 

zpracování tohoto materiálu nemůže souhlasit a pro účely prováděného hodnocení i nárokování 

případných škod jej považuje za nevyužitelný.  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z 

HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ  

Předmětem záměru je pokračování hornické činnosti v jižní části výhradního ložiska jílovitých 

vápenců s názvem Úpohlavy – Chotěšov (B3 063 700). Jedná se o jediné těžené ložisko tohoto typu 
vápenců v České republice a zároveň největší ložisko v oblasti. Toto ložisko tvoří surovinovou rezervu 

cementářského závodu v Čížkovicích. Ložisko je pokryto dobývacími prostory Úpohlavy, Úpohlavy I a 

Chotěšov. Dobývací prostory na sebe plošně přímo navazují a pokrývají celou plochu výhradního 

ložiska vápenců. V severozápadní části ložiska jsou zásoby vápence vytěženy a tato část ložiska je 

z větší části zemědělsky rekultivována. V severovýchodní části ložiska, na katastrálním území 

Siřejovice a Vrbičany u Lovosic jsou rovněž zásoby suroviny vytěženy a probíhají rekultivační práce. 

V rámci záměru je dobývání navrhováno jako pokračování stávající těžby. Je uplatněna těžba 

povrchovým způsobem lopatovými rypadly (skrývka, surovina na odsiřování a část cementářské 

suroviny), přičemž pevné polohy cementářské suroviny jsou rozrušovány pomocí trhacích prací. 

Těžební postupy jsou rozčleněny do 4 etap, přičemž bude docházet dle jednotlivých etap těžby 

k přesunům semimobilní úpravárenské linky a s tím souvisejícím prodlužováním dopravníkových pasů, 

dojde též k přesunu pomocné čerpací stanice do nové polohy. Skrývkové a výklizové materiály z 

jednotlivých těžebních řezů jsou dopravovány na vnitřní výsypky nákladními automobily po účelových 

nezpevněných lomových cestách. Stejně je dopravována natěžená surovina k násypce do drtírny 

úpravárenské linky, odtud je veškerá vytěžená a podrcená surovina dopravována pasovým 

dopravníkem ke zpracování do cementárny Čížkovice.  

Projektová varianta v mnoha aspektech popisuje současný stav zatížení lokality. Tento stav 
vychází ze zachování současné roční kapacity těžby (cca 1,5 mil. tun), současného způsobu těžby a 

úpravy natěženého materiálu i současného způsobu dopravy suroviny do zpracovatelského závodu 
pomocí dopravníkových pasů. Při této kapacitě je vystačí vytěžitelné kapacity v ploše záměru na cca 19 

let provozu. 

Způsob sanace a rekultivace území dotčeného těžbou vychází ze zpracovaného plánu sanace a 

rekultivace a předpokládá převážně zemědělskou rekultivaci (72 % z celkové plochy), při současném 

nárůstu ploch trvalých travních porostů a výsadbě vzrostlé zeleně v okolo vodní plochy, která má 

vzniknout v nejnižším místě zhruba v centrální části vytěžené plochy.  

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly předmětem hodnocení dokumentace vlivů záměru 

na životní prostředí a tohoto posudku. Na základě provedeného hodnocení bylo konstatováno, že žádné 

vlivy nejsou ve své významnosti (po zhodnocení velikosti vlivu, časového rozsahu, reverzibility, 

možných kompenzačních opatření a dalších atributů) vyhodnoceny jako významně nepříznivé. Zjištěné 

nepříznivé vlivy jsou spojeny zejména se záborem zemědělského půdního fondu, s možným ovlivněním 

hladiny podzemních vod a změnami ve vydatnosti zdrojů a se smýcením nelesní zeleně v centrální části 

území určeného k dotěžení. Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nulové či nevýznamné, a to i vlivy 

působící na obyvatele (veřejné zdraví, hluk, kvalita ovzduší, seismika a vliv na hmotný majetek). 

Realizace záměru zásadně nezmění stávající ovlivnění veřejného zdraví ani hmotného majetku. Jako 
příznivé byly vyhodnoceny sociální a ekonomické vlivy. Jako potenciálně příznivé ve fázi po sanaci a 

rekultivaci byly vyhodnoceny vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů, mimolesní zeleň a významné 

krajinné prvky. Toto hodnocení odráží fakt, že v rámci biologické rekultivace dojde k založení nových 

prvků zeleně, vodoteče a vodní plochy, které se mohou stát cenným prvkem ekologické stability v chudé 

zemědělské matrix krajiny a oblastí se zvýšenou biodiverzitou. Navrhovanou rekultivací bude umožněno 

navrácení převážné části řešeného území zpět do zemědělského půdního fondu. Vzájemné působení 

vlivů (kumulativní, synergické) bylo při hodnocení uvažováno a nezpůsobí posílení jejich významnosti. 
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Záměr nepředstavuje významné riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky životního 

prostředí. Jedná se o stávající provoz, který má nastaveny odpovídající preventivní a kontrolní 

mechanismy pro minimalizování rizik spojených s jakýmikoliv nestandardními stavy.  

Záměr nemá potenciál přeshraničních vlivů. 

 Z pohledu akceptovatelnosti záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 

nebyl nalezen natolik významný faktor, aby nebylo možné, za přijetí opatření k vyloučení, snížení a 

kompenzaci těchto vlivů, navržených na základě hodnocení zpracovatelů posudku a dokumentace EIA, 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, samospráv a veřejnosti, záměr realizovat.   

Zpracovatel posudku proto doporučuje Ministerstvu životního prostředí vydat souhlasné závazné 

stanovisko ve smyslu §9a zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k záměru „Hornická činnost v jižní 

části ložiska Úpohlavy – Chotěšov“, za dodržení podmínek pro navazující řízení specifikovaných v 

návrhu stanoviska EIA, který je součástí tohoto posudku. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA  

Návrh stanoviska následuje za textem posudku. 
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POVINNÉ ÚDAJE O ZPRACOVATELI POSUDKU 

DATUM ZPRACOVÁNÍ POSUDKU:  

V Praze dne: 9. 3. 2022 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON ZPRACOVATELE POSUDKU A OSOB, KTERÉ SE 

PODÍLELY NA ZPRACOVÁNÍ POSUDKU: 

Jméno a příjmení: 

Mario Petrů 

Bydliště: 

Olgy Havlové 2902/19 

130 00  Praha 3 

Telefon: 

(+420) 721 621 059 

Na zpracování posudku se mimo výše uvedeného zpracovatele nepodílely žádné další osoby.  

PODPIS ZPRACOVATELE POSUDKU: 

 

 

 

 

.......................................... 

  Ing. Mario Petrů 

 

AUTORIZACE KE ZPRACOVÁNÍ POSUDKU: 

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

rozhodnutí MŽP o udělení autorizace č. j. 58628/ENV/12 ze dne 11. 7. 2012, rozhodnutí MŽP 
o prodloužení autorizace č. j. 348/ENV/17 ze dne 2. 2. 2017 
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POUŽITÉ ZDROJE 

1. Hlavní využité legislativní a metodické podklady: 

LEGISLATIVA 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 

ochrany přírody a krajiny 

• Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 

METODICKÉ POSTUPY 

• Metodický výklad MŽP k aplikaci vybraných nových pojmů (biologická rozmanitost, změna 

klimatu) a požadavků zákona EIA z října 2017 

• Metodický pokyn MŽP, OOO pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

• Metodický pokyn MŽP k předcházení a snižování světelného znečištění, opatření související se 

světelným zářením z června 2020 

• Posouzení navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. 
Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004) 

2. Internetové zdroje 

https://drusop.nature.cz 
https://eur-lex.europa.eu 
https://geoportal.gov.cz. 
https://geoportal.npu.cz 
https://heis.vuv.cz 
https://mapy.vumop.cz 
http://portal.gov.cz 
https://portal.nature.cz 
www.cenia.cz 
www.chmi.cz 
www.geology.cz 
www.sekm.cz 
www.mzcr.cz 
www.meulovo.cz 

 www.upohlavy.cz 
www.vrbicany.cz 
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PŘÍLOHY POSUDKU 

K posudku jsou přiloženy následující samostatné přílohy: 

1) Návrh stanoviska EIA 

2) Kopie autorizace a prodloužení autorizace zpracovatele posudku 

3) Kopie obdržených vyjádření k dokumentaci EIA 

 


