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Zkratky a symboly použité v textu
BPEJ
CO
ČHMÚ
ČOV
CHLU
D
dB
DP
HCl
CHKO
CHOPAV
KN
k.ú.
km
l
MěÚ
MZe
MŽP
NO2
NOX
NP
NPP
NPR
ORP
PM10
PP
PR
PUPFL
PU
RBC
RBK
ŘSD
SO
SO2
STK
TOC
TZL
ÚP
ÚSES
VKP
VOC
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZÚ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Oxid uhelnatý
Český hydrometeorologický ústav
Čistička odpadních vod
Chráněné ložiskové území
Průměr
Decibel
Dobývací prostor
Kyselina chlorovodíková
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přírodní akumulace vod
Katastr nemovitostí
Katastrální území
Kilometr
Litr
Městský úřad
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Obec s rozšířenou působností
Suspendované částice frakce PM10
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Polyuretan
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Ředitelství silnic a dálnic
Stavební objekt
Oxid siřičitý
Státní technická kontrola
Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík
Tuhé znečišťující látky
Územní plán
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Těkavé organické látky celkem
World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
Zvláště chráněná území
Zemědělský půdní fond
Zdravotní ústav

Jedná se pouze o základní soupis zkratek. V dokumentaci se mohou objevit další, které jsou
vysvětleny přímo v textu.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
České štěrkopísky spol. s r.o.

A.II. IČ
27584534

A.III. Sídlo (bydliště)
Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:
České štěrkopísky spol. s r.o.
Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9
IČ: 27584534
ve věcech technických:
Ing. Petr Moravčík, Horova 824/17, 500 02 Hradec Králové,
telefon: 724107815
ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Mužík, zástupce společnosti
e-mail: ing.muzik@gmail.com

Oprávněným zástupcem oznamovatele je na základě zmocnění, EMPLA AG spol. s r.o.
zastoupená Ing. Vladimírem Plachým.
Kontaktní údaje na oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Vladimír Plachý
EMPLA AG spol. s r.o.
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
telefon: 495 218 875
e-mail: plachy@empla.cz, eia@empla.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
Úvodní informace o lokalitě
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Výhradním ložiskem je na základě vydaného Rozhodnutí o výhradním ložisku, které bylo vydáno
dne 24. 1. 1968, „patrně“ Ministerstvem průmyslu ČR Praha, popřípadě příslušným ústředním
orgánem k zajištění ochrany výhradního ložiska TAZUS Praha (žadatel bohužel nemá tento
dokument k dispozici a ani v rámci vydaných rozhodnutí o stanovení, popřípadě změně CHLÚ,
není tento dokument (kromě data vydání) citován).
Chráněné ložiskové území (jeho poslední platný stav) je stanoveno rozhodnutím MŽP ČR, pod
čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008.
Obrázek č. 1: Zákres ve vztahu k CHLÚ a hranice ložiska

Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase.
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Vlastní těžební činnost bude rozdělena na etapy. Etapu I. těžebních prací, která řešena
touto dokumentací je plocha o rozloze cca 62 ha (viz. zákres v rámci obrázku č. 2).
Obrázek č. 2: Zákres plánované plochy DP Lohenice IV a plochy I.

Ve vztahu k územnímu plánu je k tomuto dokumentu přiloženo Vyjádření MěÚ Přelouč, odboru
stavební č.j. MUPC 14719/2018. Z tohoto vyjádření plyne, že za stávajícího stavu není realizace
záměru v souladu s Územním plánem Přelouč.
Z tohoto důvodu je NUTNÉ před samotnou realizací záměru vyřešit a ustanovit soulad
územního plánu a plánovaného záměru.
Obrázek č. 3: DP Lohenice IV a plochy I. – širší vztahy
Umístění záměru

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

-9-

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě.
Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1
Podle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění je záměr zařazen pod 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). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného
limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného
limitu (c)“.
a) 25 ha

b) 1 mil. t/rok

c) 150 ha

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Rozsah záměru
Roční těžba a úprava štěrkopísku ve výši maximálně 170 000 m 3/rok (cca 290 000 tun/rok).
Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Lohenice IV se plánuje s maximální roční
těžbou 290 000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré
parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit
a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu, lze předpokládat,
že maximální roční těžba bude naplňována z cca 80 - 85 % uvedeného ekvivalentu – tj.
v úrovni cca 250 000 t/rok.
Sumarizace základních parametrů posuzovaného záměru je tedy následující:
 vymezená plocha části DP pro I. etapu:
cca 62 ha
 celková plocha plánovaného DP Lohenice IV.:
127,18655 ha
dle zajištění vlastnických vztahů –
 plocha pro POPD (započetí těžby cca 2020):
max. 62 ha
z toho:
plocha závěrných svahů:
cca 5 ha
plocha sociálně-technického zázemí:
cca 2 ha
roční zábor PUPFL (max. dle postupů těžby):
cca 2,5 – 3 ha
 mocnost ložiska:
v průměru 6 m
 objem zásob (hrubá kubatura) na 1 ha plochy:
cca 60 000 m3 = cca 96 000 tun
 zábor plochy při maximální roční těžbě 290 000 tun: 3 ha/rok = 30 000 m2/rok
 maximální roční těžba:
290 000 tun/rok (z plochy cca 3 ha)
 maximální uvažovaná těžba:
18 let
 max. vytěžená kubatura v rámci I. etapy:
3.240 000 m3 = cca 5.184 000 tun
(při max. roční těžbě 290 000 tun)
 plocha těžby v objemu maximální uvažované těžby: max. 60 ha
Na základě výše uvedeného se dá konstatovat, že plánovaná plocha I. etapy v limitní hodnotě
20 let je dodržena.
K těžební činnosti při dosažení maximální hodnoty kapacity záměru, tj.. 290 000 tun/rok
je plánovaná plocha 62 ha, obsahující i plochu sociálně-technického zázemí, plochu roztěžení
ložiska i plochy provozních komunikací, závěrných svahů i napojení na státní silniční síť,
dostačující a zákonu vyhovující.
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Předpokládaný počet zaměstnanců a pracovní doba:





6 zaměstnanců
Provoz je předpokládán jednosměnný (pouze v době denní) od 7,00 - 16,00 hod. Pracovní
doba muže být prodloužena do 20,00 hod. V době noční se provoz prozatím neuvažuje.
V případě, potřeby provozu v nočních hodinách, budou provedena v rámci provozu
potřebná měření (měření hluku v mimopracovním prostředí) a zajištěno povolení těchto
prací.
V rámci této pracovní doby lze počítat maximální využití strojů v délce 5 hodin v chodu.
Tato doba je vypozorovaná jako údaj z obdobných těžeben.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Umístění záměru – pohled na celou lokalitu je znázorněn na obrázku č. 1 a 2.
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

Pozemky:

Výčet pozemků je poměrně rozsáhlý, proto bylo provedeno procentuální rozložení
kultur v celém DP a následně v I. etapě, které vychází následovně (viz. níže
provedený členění).
Kompletní soupis předpokládaných pozemků a jejich vlastnici jsou pro potřeby
této dokumentace dokladovány jako příloha č. 3

V rámci celkového záměru se jedná o následující kultury pozemků a jejich procentuální
zastoupení plochy vůči ploše navrhovaného DP Lohenice IV, tj. k ploše 127,18655 ha (výpočet
je proveden ze souřadnic, stejně tak plochy jsou určena ze souřadnic v porovnání s údaji v KN):
Lesní pozemky (PUPFL):
116,00275 ha
91,21 %
Ostatní plocha:
7,40240 ha
5,82 %
Orná půda (ZPF):
2,58730 ha
2,03 %
BPEJ 3.21.10 (IV. třída)
Vodní plocha:
1,19410 ha
0,94 %
DP Lohenice IV
127,18655 ha
100,00 %
Pozn.: Záležitost vynětí orné půdy v plošné výměře 2,587 ha, které přináleží BPEJ 3.21.10 (IV.
třída), bude řešeno v rámci posuzování dalších etap tohoto celkového záměru (těžby).
V rámci uvažovaného a tímto dokumentem posuzovaného záměru stanovení DP Lohenice
IV a následné těžební činnosti v ploše I. etapy v hranicích bloků zásob se bude jednat
o postupný zábor cca 62 ha lesních pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné
provozní etapy nebude zábor větší (tím je na mysli provozní etapa jednoho roku), než 3 ha.
Celková plocha I. etapy (i s netěženými pozemky) je v hodnotě 63,5825, jedná se tedy
o 62,38 ha lesních pozemků a zbylé pozemky jsou ostatní plocha, převážně cesty.
Plošně a procentuálně je I. etapa složená z:
Lesní pozemky (PUPFL):
62,3816 ha
Ostatní plocha:
1,2009 ha
Orná půda (ZPF):
0,0 ha
Vodní plocha:
0,0 ha
DP Lohenice IV
63,5825 ha

98,11 %
1,89 %
0,00 %
0,00 %
100,00%

Realizace I. etapy záměru není vázána na potřebu vynětí ze ZPF.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem je stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu výhradního ložiska
štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II a vydaným
Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192,
ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Charakterem záměru je aktuální provedení ochrany celého státního výhradního ložiska
štěrkopísků Lohenice, č. ložiska 3005300 nově stanoveným dobývacím prostorem Lohenice IV
v ploše 127,18655 ha, na základě vydaného předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího
prostoru, příslušným MŽP a následně provedení těžby štěrkopísků v plánované a posuzované
I. etapě těžby výhradního ložiska, představující hodnotu cca 62 ha celkové plochy dobývacího
prostoru.
Oznamovatel je organizací, která má pověření k ochraně a využití státního ložiska štěrkopísků
Lohenice čl. 3 005300 v ploše plánovaného DP Lohenice IV.. Toto pověření získala organizace
právě zajištěním rozhodnutí o předchozím souhlase ke stanovení dobývacího prostoru,
vydaným příslušným MŽP ČR.
Vlastní Oprávnění k provádění hornické činnosti, vydané Obvodním báňským úřadem pro území
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského pod čj. SBS 40066/2016/OBÚ-02 ze dne 12. 12.
2016.
V rámci ložiska bylo provedeno několik průzkumných prací, z kterých byly poslední KKZ z roku
1981, schváleny vypočtené zásoby pod čj. 1021-05/58-81 z 30. 12. 1981.
Po provedení zrušení původních dobývacích prostorů (DP Lohenice, Lohenice II a Lohenice III,
dobývání bylo ukončeno v 70-80 letech minulého století a dobývací prostory byly zrušeny v roce
1989 a po provedení průzkumných prací, zakončených Závěrečnou zprávou FZ05815 (úkol
č. 53931146129, s ukončením 1999) s operativním výpočtem zásob, schválilo MŽP ČR pod
čj. 25/630/2000 ze dne 4. 1. 2000, množství zásob k 31. 10. 1999.
V rámci tohoto schválení zásob bylo evidováno:
Tabulka č. 1: Tabulka geologických zásob na ložisku Lohenice 3005300 k 31. 10. 1999
Zásoby

Stav zásob

Měrná jednotka

k 1. 1. 1999 těžba ztráty odpisy průzkum, otvírka, přehodnocení předání, k 31. 12.
příprava
převzetí
1999

v…
v tis.m3

1

bilanční volné
prozk.

2

3

4

Změny zásob

5

6

Stav zásob

7

8

27

4 972

4 972

vázané 28

818

818

29

5 698

5 698

vázané 30

1 967

1 967

13 455

13 455

bilanční volné
vyhled.

Úbytek zásob

Bilanční celkem

31

V roce 2008 byl schválen a proveden částečný odpis zásob ložiska Lohenice a to v hodnotě
122 100 m 3 zásob bilančních vyhledaných vázaných s ohledem na územní plán a výstavbu v
části k.ú. Lohenice u Přelouče.
Tento odpis znamenal opravu kontur ložiska a následně i opravu kontur CHLÚ.
Odpis zásob byl schválen MPO pod čj. 13872/2008/05400 ze dne 28. 4.2008.
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Ve výkaze GeO V3-01 za rok 2008 pak byl proveden zápis a k 31. 12. 2008, resp. 1. 1. 2009,
tj. k tomuto datu byl na ložisku Lohenice čl. 3005300, které je zcela pokryté stanoveným CHLÚ
Lohenice II., stanovené rozhodnutím MŽP ČR OVSS VI HK o změně - zmenšení chráněného
ložiskového území (dále CHLÚ) Lohenice II, pod čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008,
s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008, evidován níže uvedený stav zásob.
Stav zásob, uvedený v rámci evidence v GeO V3-01 za rok 2008, je doposud platný, tj. i k
31.12.2016, resp. k 1.1.2017. (viz tabulka č.2)
Tabulka č. 2: Tabulka geologických zásob na ložisku Lohenice 3005300 k 31. 12. 2008,
resp. k 31. 12. 2016
Zásoby

Stav zásob

Měrná jednotka
v…

k 1. 1. 2008

těžba

1

2

v tis.m3

Úbytek zásob

Změny zásob

ztráty odpisy
3

4

Stav zásob

průzkum, otvírka,
příprava

přehodnocení

předání,
převzetí

k 31. 12.
2008

5

6

7

8

bilanční

volné

27

4 972

4 972

prozk.

vázané

28

818

818

bilanční

volné

29

5 698

5 698

vyhled.

vázané

30

1 967

31

13 455

Bilanční celkem

- 122

1 845
13 333

Tímto záměrem v předstihu těžební organizace naplňuje § 10 Horního zákona a po provedeném
zákonném pokrytí všech bloků zásob výhradního ložiska Lohenice 3005300 plánovaným DP
Lohenice IV., zajistí následnou exploataci ložiska.
Státní ložisko pod názvem Lohenice číslo ložiska 3005300 i hranice a plocha Chráněného
ložiskového území je zakresleno a je součástí platné územně plánovací dokumentace města
Přelouče a obce Lohenice, pro katastrální území Lohenice u Přelouče.
V rámci plochy výhradního ložiska a plochy stanovovaného dobývacího prostoru se nenacházejí
zásadní střety zájmů, které by svým vlivem znemožnily realizaci tohoto záměru, tj. stanovit
dobývací prostor Lohenice IV v ploše stanoveného Chráněného ložiskového území Lohenice II
a v této ploše pak realizovat těžební činnost v rámci plochy I. etapy těžebních prací v plánované
ploše cca 62 ha, která je obsahem tohoto posuzování vlivu na ŽP. Ostatní střety zájmů
(nespadající pod životní prostředí), budou řešeny v následných řízeních, jako například
stanovení dobývacího prostoru, vyjmutí pozemků z lesního půdního fondu, vypracování
a projednání vlastního Plánu otvírky, přípravy a dobývání atd.
S ohledem na naplňování Horního zákona je celé území jasně deklarované jako ložisko výhradní
s provedenou ochranou proti znemožnění, či ztížení pozdějšího vydobytí a to výše popsaným
stanoveným Chráněným ložiskovým územím. Tento předkládaný záměr je zákonným
pokračováním procesu ochrany ložiska, vyúsťující v realizaci těžby a exploataci ložiska,
s následnou sanací a rekultivací území na vodní plochu .
Kumulace záměrů
V bezprostředním okolí se nenachází záměr obdobného typu, který by mohl být považován svým
provozem s předkládaným záměrem jako kumulativní.
V rámci možnosti případné kumulace s předkládaným záměrem lze v širších územích vztazích
(okolí Přelouče) jako kumulativní považovat aglomeraci v k.ú. Stéblová – Čeperka (ve
vzdálenosti cca 20 – 25 km), kde se v současné době nacházejí čtyři těžební pracoviště, z nichž:
 jedno, bude dotěženo v horizontu 1-2 let (DP Čeperka, organizace MIROS Dopravní
stavby, a.s.),
 druhé za cca 6-7 let (plocha DP ČEPERKA I, organizace CEMEX Czech Reublic, s.r.o.),
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 třetí v horizontu cca 5 - 6 let (plocha k dotěžení v ploše DP Stéblová V., organizace
CEMEX Czech Reublic, s.r.o.),
 čtvrté Realma - pískovna Dolany s.r.o., jako těžebna nevýhradní, s výhledem 8 let.
Co se týká nové akvizice, t.j. stanovení DP Lohenice IV. pro možnost dobývání, tj. vlastní
vypracování POPD, je to otázka projekční přípravy v horizontu cca 3 - 4 let. Přestože samotné
zahájení těžby se předpokládá v horizontu čtyř - pěti let, tj. od roku 2022 - 2023 (po provedení
všech projekčních a povolovacích činností) je předkládaný záměr posuzován v kumulaci s výše
uvedenými těžebními činnostmi, tudíž posouzení zohhledňuje nejhorší možný stav.
S ohledem na řešené střety zájmů, nejsou známé další žádné kumulace s jinými záměry, což
potvrzuje i výše popsaný zákres ložiska i CHLÚ do územně plánovací dokumentace příslušného
území (viz. obrázek č. 2).
V současné době nejsou oznamovateli známy žádné další záměry v dotčené lokalitě, které
by bylo nutné posuzovat jako kumulativní. Zpracovateli nejsou známy jiné záměry, které by byly
v předmětné lokalitě projednávány.
Ochranná pásma
Realizací záměru budou respektována veškerá ochranná pásma.
Případný střet s ochrannými pásmy technické infrastruktury, bude řešen v rámci řízení při
stanovování hranice dobývacího prostoru.
Vazba na územní plán
Státní ložisko pod názvem Lohenice číslo ložiska 3005300 i hranice a plocha Chráněného
ložiskového území je zakresleno a je součástí platné územně plánovací dokumentace Přelouč.
Ve vztahu k územnímu plánu je k tomuto dokumentu přiloženo Vyjádření MěÚ Přelouč, odboru
stavební č.j. MUPC 14719/2018. Z tohoto vyjádření plyne, že za stávajícího stavu není realizace
záměru v souladu s Územním plánem Přelouč.
Z tohoto důvodu je NUTNÉ před samotnou realizací záměru vyřešit a ustanovit soulad územního
plánu a plánovaného záměru.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Primárním důvodem a tím i záměrem těžební organizace, je provést celkovou konečnou ochranu
ložiska Lohenice, čl. 3005300 a to stanovením dobývacího prostoru dle platné legislativy a
zajistit v něm i povolení dobývání, tj. rozhodnutí o povolení hornické činnosti.
Tímto záměrem v předstihu těžební organizace naplňuje § 10 Horního zákona a po provedeném
zákonném pokrytí všech bloků zásob výhradního ložiska Lohenice 3005300 plánovaným DP
Lohenice IV., zajistí následnou exploataci ložiska.
Státní ložisko pod názvem Lohenice číslo ložiska 3005300 i hranice a plocha Chráněného
ložiskového území je zakresleno a je součástí platné územně plánovací dokumentace města
Přelouče a obce Lohenice, pro katastrální území Lohenice u Přelouče
K tomuto kroku má předpoklady, neboť již v dnešní době je plocha CHLÚ Lohenice II a kontury
státního ložiska Lohenice čl. 3005300 zakreslena v územně-plánovacích dokumentacích
příslušné obce Přelouč.
Další důvodem a tím i záměrem organizace, tj. dobývat ložisko, je záměr dlouhodobější.
V současné době není v rámci ložiska Lohenice (z důvodů absence dobývacího prostoru), čl.
3005300 povolena žádná hornická činnost.
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Dobývání štěrkopísku v této lokalitě, tj. v původních DP Lohenice, Lohenice II a Lohenice III,
bylo ukončeno v 70-80 letech minulého století a dobývací prostory byly zrušeny v roce 1989.
Co se týká nové akvizice, t.j. stanovení DP Lohenice IV. pro možnost dobývání, tj. vlastní
vypracování POPD, je to otázka projekční přípravy v horizontu cca 3 - 4 let (je nutné upravit
územní plán na plochy pro těžební činnost, projednat dokumentaci pro vlastní těžbu dle zákona
č. 100/2001 Sb., vyřešit všechny střety zájmů, dokončit zajištění plochy k těžbě z hlediska
vlastnických vztahů atd.).
Potřeba oznamovaného záměru vyplývá ze snahy ohlašovatele zajistit zdroj těžby, zpracování
a prodeje tříděných štěrkopískových komponent v této oblasti. Dále pak využití stanoveného
státního zdroje štěrkopísku, který je zanesen do nerostného bohatství ČR a veden v bilanci
zásob ČR.
Plocha plánovaného DP bude jako surovinový zdroj deklarovaný vydaným rozhodnutím
o výhradním ložisku i provedenou ochranou stanovením Chráněného ložiskového území.
Dané ložisko, jehož součástí je zájmové území, je evidováno jako výhradní ložisko. Jak již bylo
zmíněno, těžební organizace dodržuje všechny zákonem dané povinnosti vztahující se k dané
problematice (§ 10 Horního zákona).
Oznamovaný záměr je dalším legislativním zákonným postupem dle Horního zákona hospodárným a ekonomickým vytěžením předmětných zásob ložiska a to s ohledem na
dodržení vztahu k životnímu prostředí a následně zajištěním I. etapy těžby výhradního ložiska.
Nulová varianta (zachování současného stavu) představuje zachování lesních pozemků, jejich
obhospodařování a současně nezajištění již předem státem určeného zdroje štěrkopísku.
Nulová varianta tak neumožňuje další využití geologických zásob vyhrazených nerostů
(štěrkopísky) v CHLÚ (viz § 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
/horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Nulová varianta neumožňuje zachování kontinuity
potřeby stavebních materiálů v dané oblasti.
Uvažovaná varianta (aktivní varianta) – těžba štěrkopísků z vody s roční těžební kapacitou cca
290 000 tun/rok, je v zájmovém území akceptovatelná, a to s ohledem na stávající vymezení
lokality.
Následná rekultivace (vytvoření vodní plochy s břehovými partiemi) poskytne oznamovateli
možnost zvýšit diverzitu prostředí tvarováním a sklonem břehů a vytvářením nových biotopů
a nik vhodných pro cenné skupiny rostlin a živočichů (pískomilná společenstva a mokřady).
Závěrné svahy nebudou tvořeny tzv. „na kolmo“ ale již při dotěžování bude tvořen závěrný svah
podle daného sklonu, který po přehrnutí vrchní vrstvy nedotěžené suroviny, bude mít těleso
z rostlého materiálu a nebude „dovážen a navážen“, jak se to děje u některých těžeben. Závěrný
svah bude obsahovat stromové a keřové patro, které zajistí ještě výraznější zpevnění břehové
linie a z hlediska biologického a zoologického se stane vítaným stanovištěm pro různé druhy
zvířat a rostlin.
Co se týká hlediska nutnosti provádění těžby, tak se dá konstatovat, že nulová varianta
znemožní zajištění kvalitních stavebních materiálů v dané oblasti, neboť z dosahovaných
výsledků prodeje oznamovatelem sledované činnosti v rámci štěrkopískové aglomerace v okolí
Přelouče se jeví nejbližší štěrkopísková aglomerace v k.ú. Stéblová - Čeperka, kde jsou
v dnešní době v končící činnosti čtyři těžební pracoviště, z něhož:
 jedno, bude dotěženo v horizontu 1-2 let (DP Čeperka, organizace MIROS Dopravní
stavby, a.s.),
 druhé za cca 6-7 let (plocha DP ČEPERKA I, organizace CEMEX Czech Reublic, s.r.o.),
 třetí v horizontu cca 3 - 4 let (plocha k dotěžení v ploše DP Stéblová V., organizace
CEMEX Czech Republic, s.r.o.. v případě, že nedojde k vyřešení další možné těžby
v rámci ložisek v ploše k.ú. Čeperka),
 čtvrté Realma - pískovna Dolany s.r.o., jako těžebna nevýhradní, s výhledem 8 let.
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Právě realizace tohoto nového zdroje (záměru), by zlepšila dopravní zatížení v okolí k.ú.
Stéblová, Čeperka, Dolany, Staré Ždánice, Lázně Bohdaneč, protože by část nutných převozů
do destinací Čáslavska a Kutnohorska, byla zajištěna z bližšího zdroje - DP Lohenice IV.
Dalším odůvodněním realizace záměru a tím volby aktivní varianty je předpokládaný nárůst
spotřeby této suroviny v rámci zmíněné aglomerace Stéblová - Čeperka - Staré Ždánice –
Dolany. S ohledem na velkou podobnost těžených štěrkopísků v dané aglomeraci se dá
předpokládat přechod zákazníků z ukončovaných těžeben (viz. odstavec výše) do těžeben
nových a kontinuální pokrčování zabezpečování trhu.
V neposlední řadě je potřeba realizace záměru a tím volby aktivní varianty je zajištění dalšího
velkého zdroje potřeby štěrkopísku, který bude dodavatelem při realizaci všech betonových
konstrukcí a staveb R35 a D11 i následně dokončení rozšíření železničních koridorů.
Právě zvýšený požadavek zajištění zdrojů pro tyto liniové stavby, bude znamenat zmenšení
dodávek na další běžnou stavební a betonářskou činnost v daných oblastech. Již v dnešní době
se realizují závozy finálních výrobků z lokalit Čeperky a Stéblové na opravy dálničních úseků D1
a to hlavně z důvodů velké kvality těchto štěrkopísků. Umístění plánovaného staronového zdroje
suroviny, tj. plánovaný DP Lohenice IV., bude v podstatě obnovení dřívější struktury zdrojů, která
byla ukončena v této lokalitě v 70-80 letech minulého století.
Oznamovatel dále deklaruje, že s ohledem na nemožnost změny umístění ložiska nerostného
bohatství i s ohledem na prováděnou činnost a velikost, může navrhovaná činnost, tj. těžba
z vody, přinášet i určité následující klady:
 pomalejší zábor PUPFL než u těžby za sucha (větší mocnost suroviny)
 lepší a racionálnější zhodnocení nerostného bohatství
 menší vliv na životní prostředí v okolí (hluk, prach, doprava)
 výhledový vznik bioprvku vodní plochy
 prodloužení životnosti ložiska a tím nevyhledávání další lokality
 kvalitnější technologie - kvalitnější produkty
Z pohledu umístění záměru bylo oznamovatelem velice pečlivě zvažován rozsah (kapacita)
i povaha využití lokality pro potřeby těžby, v dané lokalitě a to s ohledem a přihlédnutím ke
stávajícímu krajinnému rázu, nutným zásahem do krajiny, souladu s územně plánovací
dokumentací a respektování ochrany zdraví a pohody obyvatel sídlících v bezprostřední
blízkosti plánovaného záměru.
Vzhledem ke skutečnosti, že je území k předmětné činnosti předurčeno, nebyly zvažovány jiné
varianty. A to jak z pohledu umístění, tak z pohledu plošného záboru. Jedná tedy o
monovariantní řešení.
Záměr bude realizován tak, aby z hlediska pohledového bylo řešení šetrné ve vztahu ke
konceptu stávajícího areálu a krajiny.
Předkládané a posuzované výsledné řešení záměru (monovariantní) má návaznost zejména na:
- respektování stávajícího krajinného rázu s potřebným zásahem do krajiny, souladu
s územně plánovací dokumentací a respektování ochrany zdraví a pohody obyvatel,
- stávající infrastrukturu,
- ekonomickou stránku věci realizace a samotného záměru,
- využití synergií, které usnadní bezproblémový chod činnosti a splnění příslušných norem
pro zařízení tohoto typu.
Z tohoto pohledu nemá smysl vyžadovat variantní řešení záměru za každou cenu (a zákon toto
ani takto neukládá), i když by se jednalo pouze o teoretické cvičení pro investora s nepřijatelným
řešením, které by nikdy nerealizoval.
Z výše uvedených důvodů je předkládáno a posuzováno monovariantní řešení. Záměr bude
takto posuzován a hodnocen.

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

- 16 -

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

Za základní referenční srovnání lze považovat variantu bez realizace záměru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta však neznamená vyřešení zadání oznamovatele.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v dokumentu hodnocen
stávající stav (nulová varianta) a monovariantní záměr předkládaný oznamovatelem (aktivní
varianta). Popis stávajícího stavu životního prostředí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C
dokumentu, popis záměru (aktivní varianty) je v kapitole B dokumentu a hodnocení vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví v kapitole D dokumentu.

B.I.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)
Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě“,
nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci.

B.I.6.1. Popis konceptu těžebných prací
Prvním logickým a zákonným krokem je zajištění stanovení dobývacího prostoru na ložisku
Lohenice. Poté bude vypracována veškerá nutná projektová dokumentace, která povede ke
kroku vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti. Tomu všemu ale předchází krok současný
a tím je kvalitní studie a následného posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
V rámci případného projektovaného POPD bude přesně určena metoda těžby, ale obecně se
dá konstatovat, že v každém případě půjde o strojní metodu těžby z vody. Bude prováděna buď
pomocí těžebního stroje umístěného na vodě (plovoucí korečkový bagr) nebo pomocí stroje
umístěného na břehu (korečkový bagr na pásovém podvozku, házecí koreček, popř. rypadlo s
podkopovou lžící pro roztěžení). Po oddělení suroviny z těžebního řezu bude surovina pomocí
vynášecího pásu vynesena na břeh, kde dojde k další úpravě tak, aby finální výrobek splňoval
veškeré parametry požadované zákazníkem.
Tomu všemu bude samozřejmě předcházet skrývková činnost, kdy dojde ke skrývání lesní
hrabanky, neboť ložisko se nachází pod lesními pozemky. Hrabanka a ostatní skrývky budou
prováděny po smýcení lesních porostů, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Kubatura skrývek
bude využita dle projektové dokumentace předkládané povolovacímu orgánu, který bude
povolovat odnětí z PUPFL v rámci úpravy závěrných svahů vzniklého vodního jezera. Pro
realizaci těžební činnosti bude vybudováno kvalitní sociální a technické zázemí a příjezdová
komunikace i s napojením na státní silniční síť.
Pozemkově se celá plánovaná plocha plánuje v ploše, která je v dnešní době již z cca 65% ve
vlastnictví oznamovatele, popřípadě některé z jeho dceřiných společností. Zbylé pozemky
budou postupně zajišťovány.
V současnosti se dá konstatovat, že 95% těžby bude, stejně, jako těžby prováděné v okolí,
prováděna strojem umístěným na vodě a 5% (dotěžování břehových partií pro možnost
kvalitního závěrného svahu) je prováděna strojem umístěným na břehu. Po oddělení suroviny
z těžebního řezu bude surovina pomocí vynášecího pásu vynesena na břeh, kde dojde k další
úpravě tak, aby finální výrobek splňoval veškeré parametry požadované zákazníkem.
Úprava suroviny bude spočívat v jejím vytěžení, praní a třídění na požadované frakce. Tyto
budou uloženy na jednotlivých kypách dle frakce. Odtud budou expedovány zákazníkovi.
Technologická linka bude vybavena pračkou, dehydrátorem a příslušným počtem třídičů
a vynášecích pásů.
Plánované frakce po úpravě pro expedici zákazníkům budou: 0/2 mm; 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 11/22 mm a výše.
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Všechny výrobky budou vlastnit příslušný atest a certifikát státní zkušebny. Pro každého
zákazníka bude k dispozici příslušný certifikát pro expedovanou frakci štěrkopísku.
Pro dodržení kvality bude zpracována příslušná provozní dokumentace, prováděny pravidelné
odběry vzorky a kontroly kvality. Zároveň bude v pravidelných zákonných intervalech prováděna
kontrola obsahu radionuklidů, s ohledem na možnost použití finálních výrobků těžebny, jako
suroviny pro stavby či vybavení pobytových prostor. V případě potřeby bude prováděn
i pravidelný monitoring podzemních vod, včetně sledování úrovně hladiny podzemní vody
v nejbližších studních v okolních obcích.
Vybudování sociálně technického zázemí a zajištění těžebního zařízení a úpravárenského
zařízení bude provedeno v rámci přípravných prací po povolení hornické činnosti podle
schváleného POPD. Předpokládá se využití stejného technického zázemí i technologických
prvků, jako jsou používány v již provozovaných těžebnách žadatele. Skladba a vybavení
sociálně technického zázemí bude dle klasického vzoru - sociální zázemí (kanceláře, šatny,
jídelna, denní místnost), které bude tvořeno sestavou stavebních buněk a technické zázemí
(garážová stání, mostová váha, oplocení, olejové hospodářství, mobilní čerpací stanice nafty,
sklady náhradních dílů atd.). Zázemí je kvalitně oploceno, zajištěno proti vstupu nepovolaných
osob, ve všech případech se smluvním partnerem pro ostrahu v době mimopracovní.
Předpokládaná doba výstavby sociálně - technického zázemí, spolu s instalací techniky těžební
i technologické je v horizontu měsíců, maximálně jednoho roku. Vše na základě vydaných
stavebních povolení a řádné kolaudace.
Následná sanace, technická i biologická rekultivace bude spočívat ve vytvoření vodní plochy
s kvalitními závěrnými svahy, které nebudou tvořeny tzv. „na kolmo“ ale již při dotěžování bude
tvořen závěrný svah podle daného sklonu, který po přehrnutí vrchní vrstvy nedotěžené suroviny,
bude mít těleso z rostlého materiálu a nebude „dovážen a navážen“, jak se to děje u některých
těžeben. Závěrný svah bude obsahovat stromové a keřové patro, které zajistí ještě výraznější
zpevnění břehové linie a z hlediska biologického a zoologického se stane vítaným stanovištěm
pro různé druhy zvířat a rostlin.
Poskytne to také možnost zvýšit diverzitu prostředí tvarováním a sklonem břehů a vytvářením
nových biotopů a nik vhodných pro cenné skupiny rostlin a živočichů (pískomilná společenstva,
mokřady a dočasné vodní plošky). Biologická rekultivace pak bude spočívat v osázení břehů
a jejich blízkého okolí vhodnými dřevinami s preferencí původních druhů. Rekultivace bude
realizována podle podrobného projektu rekultivačních prací po jeho schválení a tento projekt
bude zohledňovat nejen technické potřeby, ale i biologické hledisko (napojení na případné
biocentrum a zvyšování biodiverzity nových ploch).

Popis technologie těžby a úpravy štěrkopísku
Vlastní hornická činnost (po provedení projekčních prací a ostatních prací vedoucích k vydání
povolení těžebních prací) započne prováděním skrývkových a přípravných prací a bude
pokračovat naplňováním závěrů povolené těžební činnosti, úpravou a zušlechťováním vytěžené
suroviny.
Je navrhována v následujících krocích:
- přípravné práce
- skrývkové práce
Přípravné práce spočívají v přípravě ložiska na plnohodnotnou těžbu t.j. taková příprava území
z hlediska zemních prací, která by vedla k maximálně účinné vlastní těžební činnosti.
Organizace se chce co nejšetrněji chovat právě k plochám PUPFL. Proto se bude jednat
o postupný zábor PUPFL s takovou spoluprací s obhospodařovatelem pozemků, aby nedošlo k
nežádoucí ztrátě produkce a jiným ztrátám. Zábory budou v zákonných lhůtách hlášeny
obhospodařovateli a plochy budou před vlastní těžbou smýceny, zbaveny klestí, hroubí
a pařezů, následně skryty od lesní hrabanky a dalších skrývkových vrstev.
Poté bude předána plocha k provádění vlastní těžby.
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Přípravné a skrývkové práce budou prováděny pomocí následujících mechanizmů:
- zařízení pro těžbu dřeva
- dozery
- zemní stroje
- nákladní automobily
- pomocné mechanizmy
Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše schváleného Plánu otvírky, přípravy
a dobývání a v rámci tohoto plánu bude prováděn postupný roční zábor pozemků v hodnotě do
cca 3 ha/rok, tj. pro POPD bude řešeno podle zákona o lesích.
- těžba z vody
Jak již bylo výše řečeno, bude technologie a technika těžby použita strojní metoda dobývání
štěrkopísku z vody, pomocí stroje umístěného na vodě a pro dokončovací práce, pak strojem
umístěným na břehu. Dá se tedy konstatovat, že záměr těžby štěrkopísků uvažuje s exploatací
na plánovaných cca 62 ha jako první etapu těžebních prací v ploše DP Lohenice IV. Tato etapa
představuje plochu posuzování vlivu na ŽP, ale může být následně ještě rozdělena na menší
etapy v následných Plánech otvírky, přípravy a dobývání a to s ohledem na zajištění všech
potřebných pozemků k těžbě i případných střetů zájmů.
Při těžbě štěrkopísku z vody se počítá s možným využitím dostupných technologií těžby,
s ohledem na řešení střetů zájmů a odbytovou otázku a investiční situaci těžební organizace,
t.j.:
- plovoucí korečkové rypadlo (stroje umístěného na vodě)
- stroje typu dragline (jednokorečkové lopatové rypadlo)
- lopatové rypadlo (stroj umístěný na břehu s podkopovou lžící)
a k tomu využití odpovídajících způsobů dopravy elevované suroviny na břeh, t.j.:
- přímá doprava elevované suroviny pomocí výložníku těžebního stroje
- doprava pasy po vodě, popř. po břehu
Vytěžená surovina bude přímo dopravována na třídící zařízení bez využívání mezideponií.
Těžba v případě plovoucího stroje umístěného na vodě, bude prováděna bez vodní skládky,
tj. plovoucí stroj bude spojen s břehem plovoucími pasy (uvažují se 2 – 3 sekce po cca 35 m,
pro možnost co největší variability pohybu těžebního stroje), tj. vytěžená surovina půjde
z těžebního stroje pomocí plovoucích dopravníkových sekcí na břeh a zde opět pomocí pásové
dopravy přímo do úpravárenské linky. Vlastní třídící zařízení bude mobilní, tj. bude neustále v
komplexu celé technologie, tj. těžba, přeprava na břeh, plnění linky a třídění s nakládkou k
expedici.
Použití těžby strojem umístěným na břehu, se předpokládá pouze při roztěžování ložiska, před
umístěním plovoucího stroje, pro který je nutné vyhloubit potřebnou vodní plochu pro spuštění
stroje na vodu, odpadá tak sekce dopravy plovoucími dopravníky a surovina bude ihned strojem
ukládána na mezideponii. Z té potom pomocí nakladače převezena do násypky třídící linky.
Další proces je identický. Jedná se ale o percentuálně k celku o malé množství suroviny tímto
způsobem přepravené.
Finální úprava a zušlechťování vytěžené suroviny bude spočívat v separaci jednotlivých frakcí
na schválených úpravárenských strojních zařízeních. Tato metoda zaručuje na jedné straně
dosažení kvalitativních požadavků na finální produkty a na druhé straně značnou minimalizaci
zátěže životního prostředí s ohledem na prašnost. Finální produkty z třídícího zařízení, který je
vybudován jako stacionární, budou pomocí pasových dopravníků ukládány na deponie a odsud
expedovány zákazníkům.
Třídící strojní zařízení určené v rámci technologie těžby:
Třídící strojní zařízení je mobilní, tj. postupuje přímo s těžbou. Mobilita úpravárenského zařízení
umožňuje co největší zkrácení přepravních vzdáleností suroviny dopravníky a také stejný posun
těžby s úpravou, s ohledem na potřebné plošné rozměry pro činnost. Posun technologického
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centra pro úpravu suroviny se provádí po odtěžení cca 25 – 30 m porubní fronty, což v tomto
případě dosažitelnosti těžebního stroje, spolu s plovoucími dopravními pásy, znamená posun
ve 2 – 3 cyklech za rok. Dá se říci, že třídící linka je stěhována cca ve 2 - 3 cyklech za rok a to
tak, aby byla co nejdostupnější k těžbě a zároveň byl prostor na manipulaci.
Vlastní třídící linka je sestavena z:
 násypky,
 dvoj nebo třísítného třídič (jeden, popř. dva kusy),
 pračky písku a potřebném spojení pomocí dopravníků.
Plánované frakce po úpravě pro expedici zákazníkům budou: 0/2 mm; 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16
mm; 11/22 mm a výše.
Do pračky bude voda čerpána z těžebního jezera, jako důlní voda (§40 horního zákona),
tj. ze zákona jí má organizace zdarma k využití. Z pračky poté bude kalová voda svedena
do jímky a odtud bude odtékat zpět do jezera do vytěženého prostoru.
S využitím drtiče pro drcení nadsítného, se neuvažuje.
- rekultivace a sanace po těžbě z vody
Je navrhována v provedení rekultivace závěrných svahů vodní plochy, které jsou uvažovány
v poměru 1:3 - 1:4. Závěrné svahy budoucího písníku budou biologicky rekultivovány výsadbou
keřového a stromového patra z dřevin místně příslušných, popřípadě volnou sukcesí. K tomu
bude na základě dlouholetých zkušeností vypracován kvalitní plán sanace a rekultivace
dotčeného území.
Pro výše popsané činnosti bude zajištěno odpovídající technické a sociální zázemí, závislé
na způsobu použité technologie, mechanizace a počtu pracovníků. Oznamovatel deklaruje,
že sanace a rekultivace břehových závěrných svahů budou probíhat kontinuálně s těžbou,
t.j. při dokončení těžebních prací v rámci délky závěrného svahu cca 100 m, bude provedena
následná rekultivace a osázení břehových partií dle schváleného Plánu rekultivace tak, jak tomu
probíhá již při dosavadní činnosti.
- umístění úpravárenského zařízení
Jak bylo výše popsáno, bude úprava a zušlechťování prováděno na technologické lince, která
je mobilní. Mobilita technologického zařízení znamená, že technologická linka bude postupně
přemísťována spolu s postupem těžby. Její plošné zajištění se pohybuje v ploše cca 2,5 – 3 ha
s tím, že zde bude i umístění expedičních hald pro zákazníky, spolu se zajištěním nakládky
hotových výrobků.
Dá se konstatovat, že s ohledem na fakt, že linka bude od místa těžby vzdálená do cca 100 m
(spojení místa těžby a těžebního stroje s linkou bude, jak bylo výše popsáno buď dopravními
pásy, nebo převozem vytěžené suroviny pomocí čelního kolového nakladače), nebude její
přiblížení k hranici plánovaného těžebního prostoru blíže, než na 200 – 220 m od hranice těžby.
Vlastní těžební plocha, představovaná plovoucím korečkovým bagrem s napojením pomocí cca
tří sekcí plovoucích dopravních pásů, představuje délku cca 120 m dosahu od hranice povolené
těžby a k tomu je nutné připočíst ještě cca 100 m vzdálenosti k technologické lince. Dá se tedy
konstatovat, že hlukové přiblížení se k hranici plánované těžby nebude blíže než 200 – 220 m
směrem dovnitř plochy těžby.
- doprava finálních výrobků
Popis dopravního napojení je podrobně popsán v kapitole B.II.6. této dokumentace.
Obslužná doprava v rámci těžebny bude prováděna pomocí provozních zpevněných komunikací
v ploše dobývacího prostoru, které budou v systému staveb souvisejících s dobýváním. Vlastní
areál těžebny s mobilním technologickým zařízením spolu se zázemím sociálním a technickým,
se plánuje napojit na státní silniční sítí vybudovanou zpevněnou betonovou komunikací
a sjezdem/výjezdem na komunikaci Mělice – Lázně Bohdaneč, obsahující několik výhyben pro
možnost vyhnutí vozidel jedoucích v protisměru. Komunikace je tak obousměrná.
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Komunikace vnitřní (související s dobýváním) bude spojovat areál technického a sociálního
zázemí s místem těžby. Od tohoto zázemí se plánují budovat (vždy dle aktuální potřeby umístění
těžebního místa) provozní komunikace v ploše dobývacího prostoru částečně zpevněné
kamenivem se zdrojem z těžby, popřípadě komunikace ke skrývkovým pracím na uježděném
terénu.
Umístění sociálního a technického zázemí se uvažuje ve východním prostoru plánované plochy
těžby, kdy přesné umístění bude řešeno projektovou dokumentací v rámci provádění
schvalování Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Skladba a vybavení sociálně technického
zázemí bude dle klasického vzoru - sociální zázemí (kancelář, šatny, jídelna, denní místnost),
které bude tvořeno sestavou stavebních buněk a technické zázemí (garážová stání, mostová
váha, oplocení, olejové hospodářství, mobilní čerpací stanice nafty, sklady náhradních dílů atd.).
Zázemí je kvalitně oploceno, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, ve všech případech se
smluvním partnerem pro ostrahu v době mimopracovní.
Umístění výjezdu/sjezdu do/z těžebny bude samostatným sjezdem na státní komunikaci III.
Třídy Mělice – Lázně Bohdaneč také v prostoru východním plánované plochy v rozmezí vrcholů
plánovaného DP č. 4, 3, 2, 1 a 25. Odtud je již doprava prováděna po státní silniční síti.
Obrázek č. 4: Dopravní situace

B.I.7. Předpokl. termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení těžby se s ohledem na nutné dlouhodobé projekční činnosti (dokončení procesu EIA,
stanovení dobývacího prostoru, zajištění povolení hornické činnosti atd.), se zatím plánuje na
roky 2022 - 2023 a ukončení 2040 – 2041 s tím, že vlastní těžba by měla být v rámci plochy I.
etapy, která je posuzována touto dokumentací, by měla být ukončena v rozmezí let 2039 - 2040.
To při předpokladu maximální těžby za rok, t.j. do 290 000 tun/rok.
S ohledem na známý fakt, že objem těžby za rok v průměru nepřesáhne 85% plánované
maximální roční těžby, se dá konstatovat, že se doba exploatace ložiska protáhne o dalších cca
2 – 3 roky, t.j. max. do 2041 - 2043.

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Před dokončením těžebních prací v rámci I. Etapy, která je obsahem tohoto posouzení vlivů na
životní prostředí, bude zajištěna projekce a příslušné podklady pro možnost provádění
II. Etapy těžebních prací v následné ploše dobývacího prostoru a to dle intencí v té době platných
zákonných norem.
Vlastní započetí je tedy odvislé od data zajištění všech povolovacích rozhodnutí. Vlastní
realizace poté nepřesáhne v I. etapě těžby 20 let.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:
Předpokládaný termín dokončení záměru:

rok: 2022 / 2023
rok: 2040 / 2041 nebo 2041 / 2043

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Pardubický kraj
 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Obec Přelouč
 Městský úřad Přelouč (jehož částí je i městská část Lohenice), Československé armády
1665, 535 33 Přelouč
Dotčeným územím bude katastrální území Lohenice u Přelouče [686409].

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Z hlediska minulosti bylo v rámci ložiska Lohenice čl. 3005300 vydáno několik rozhodnutí
s ohledem na ochranu nerostného bohatství a konečné rozhodnutí provedené ochrany
systémem Chráněného ložiskového území je:
Chráněné ložiskové území (jeho poslední platný stav) je stanoveno rozhodnutím MŽP ČR, pod
čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008.
-

CHLÚ Lohenice II, Rozhodnutí vydalo MŽP ČR, pod čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008
s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008

-

Předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru:
Vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192 ze dne 7. 12. 2017
s nabytím právní moci ze dne 30. 12. 2017.

V této kapitole dále je uveden základní soupis předpokládaných rozhodnutí a správních úřadů,
které budou příslušné dotčené orgány vydávat, potřebu zabezpečení legitimity provozu. Níže
uvedený seznam může být rozšířen o další správní úkony, které budou pro potřebu zabezpečení
legitimity provozu a vyvstanou v průběhu projednávání na dotčených orgánech.
Následně k možnosti realizace záměru je nutné zajistit:
-

Rozhodnutí o stanovení DP Lohenice IV,
Dotčeným úřadem je:
Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje v samostat.
správním řízení dle Horního zákona §24 – 27.

-

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti, spočívající v těžbě štěrkopísků v ploše I.
etapy,
Dotčeným úřadem je:
Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického kraje v samostat.
správním řízení dle Horního zákona a prováděcí vyhlášku č.104/1992 Sb., v platném
znění.
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-

Rozhodnutí o trvalém odnětí lesních pozemků – dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb.,
v platném znění.
Dotčeným úřadem je:
Krajský úřad Pardubického Kraje Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 S ohledem na výměru plochy PUPFL, která je v ploše plánovaného DP, bude
orgánem, který vydá souhlas, Krajský úřad Pardubického Kraje v samostatném
správním řízení.
 Městský úřad Přelouč - v případě plochy do 1 ha,
 Krajský úřad Pardubického Kraje - v případě plochy nad 1 ha,

-

Souhlas o dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění.
Dotčeným úřadem je:
Ministerstvo životního prostředí

-

Rozhodnutí o činnosti v 50 m ochranném pásmu lesa – dle platné legislativy zákona
o lesích, zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění
Dotčeným úřadem je:
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

-

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – ke kácení je dle § 8 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody. Orgán ochrany přírody může takové povolení vydat na základě žádosti
vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste. Kácení dřevin rostoucích mimo les se
provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
Dotčeným úřadem je:
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

-

Rozhodnutí o souhlasu dle §6 zákona č. 334/1992 Sb. (pro potřeby celkového záměru)
Dotčeným úřadem je:
Krajský úřad Pardubického Kraje Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 S ohledem na výměru plochy ZPF, která je v ploše plánovaného DP, bude orgánem,
který vydá souhlas o stanovení dobývacího prostoru dle §6 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, Krajský úřad Pardubického Kraje v samostatném
správním řízení.
Vlastní řízení o vydání souhlasu s odnětím dle §9 téhož zákona bude obsahem jiné,
než posuzované etapy č.I..

-

Případný vodoprávní souhlas – dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění
Dotčeným úřadem je:
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

-

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů:
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, a je proto nutné
požádat o výjimku z ochranných podmínek podle § 56 zákona č. 114/92 Sb. v platném
znění.
Dotčeným úřadem je:
Krajský úřad Pardubického Kraje Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

-

Povolení vlivu na krajinný ráz – k činnostem, které změní krajinný ráz dle §12 zákona
č. 114/1992 Sb., je nutný souhlas orgánu ochrany přírody.
Dotčeným úřadem je:
Krajský úřad Pardubického Kraje Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

pozemky:

viz. kapitola B.I.3,

V rámci uvažovaného a tímto dokumentem posuzovaného záměru stanovení DP Lohenice
IV a následné těžební činnosti v ploše I. etapy v hranicích bloků zásob se bude jednat
o postupný zábor cca 62 ha lesních pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné
provozní etapy nebude zábor větší (tím je na mysli provozní etapa jednoho roku), než 3 ha.
Celková plocha I. etapy (i s netěženými pozemky) je v hodnotě 63,5825, jedná se tedy o 62,28
ha lesních pozemků a zbylé pozemky jsou ostatní plocha, převážně cesty.
Plošně a procentuálně je I. etapa složená z:
Lesní pozemky (PUPFL):

62,3816 ha

98,11 %

Ostatní plocha:

1,2009 ha

1,89 %

Orná půda (ZPF):

0,0 ha

0,00 %

Vodní plocha:

0,0 ha

0,00 %

DP Lohenice IV

63,5825 ha

100,00%

Pro vlastní roztěžení ložiska, vybudování technického a sociálního zázemí a dopravního
napojení se počítá z cca 3 ha plochy.
V rámci sanačních a rekultivačních prací pak bude provedena rekultivace na vodní plochu
v ploše vzniklého jezera cca 55 ha a rekultivovaných závěrných svahů ozeleněním řízenou
výsadbou, popřípadě vlastní sukcesí v ploše cca 5 ha.
V rámci projekční přípravy je nejprve nutné zajistit souhlas dle §14 lesního zákona ke stanovení
dobývacího prostoru.
Následně po stanovení dobývacího prostoru, budou prováděny jednotlivé provozní zábory
v ploše max. 3 ha na základě vydaných jednotlivých rozhodnutí o trvalém odnětí lesních
pozemků. Trvalé odnětí bude provedeno a úhrady z něho plynoucí z provedených výpočtu
plateb za trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa, dále pak z plateb za předčasné smýcení,
náhradu vlastníkovi, atd.
Realizace I. etapy není vázána na potřebu vynětí ze ZPF.
V rámci celkového záměru se jedná o následující kultury pozemků a jejich procentuální
zastoupení plochy vůči ploše navrhovaného DP Lohenice IV, tj. k ploše 127,18655 ha (výpočet
je proveden ze souřadnic, stejně tak plochy jsou určena ze souřadnic v porovnání s údaji v KN):
Lesní pozemky (PUPFL):

116,00275 ha

91,21 %

Ostatní plocha:

7,40240 ha

5,82 %

Orná půda (ZPF):

2,58730 ha

2,03 %

Vodní plocha:

1,19410 ha

0,94 %

127,18655 ha

100,00 %

DP Lohenice IV
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Přestože předmětem I. etapy nejsou pozemky vázány na potřebu vynětí ze ZPF jsou pro
ucelenost níže uvedeny obecné informace k BPEJ 3.21.10 (IV. třída).
Záležitost vynětí orné půdy v plošné výměře 2,587 ha, které přináleží BPEJ 3.21.10 (IV. třída),
bude řešeno v rámci posuzování dalších etap tohoto celkového záměru (těžby).
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O prováděné skrývce, jejím přemístění a zpětném využití bude veden protokol (pracovní deník)
dle § 10 odst. 2, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF, který bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek
souhlasu. Oznamovatel zajistí ochranu ornice na deponii před znehodnocením a ztrátami a její
řádné ošetřování až do doby jejího využití.

B.II.2. Voda
Etapa výstavby (přípravy těžby)
V rámci plánovaného sociálního a technického zázemí bude používána užitková voda
z vystrojeného hydrogeologického pozorovacího vrtu v ploše tohoto zázemí, sloužící zároveň
jako zdroj užitkové vody.
Voda pitná se plánuje dovážet balená
Její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti prací spojených s výstavbou.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pití:
5 l/osoba/směna
mytí:
50 l/osoba/směna (čistý provoz)
120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz)
Podle údajů od oznamovatele budou práce spojené fází výstavby (přípravy těžby) probíhat
po dobu cca 8-12 měsíců. Fází výstavby (přípravy těžby) je myšlena výstavba sociálního
a technického zázemí, napojení na státní silniční síť, příprava těžebního prostoru – roztěžení
vodní plochy a instalace úpravárenské linky.
Počet zaměstnanců z různých dodavatelských firem nelze v současné době objektivně určit.
Z tohoto důvodu i množství spotřeby vody pro tuto fázi je v současné době těžko vyčíslitelné.
Pracovníci budou po dobu výstavby používat sociální zázemí vybudované v rámci výstavby.

Etapa provozu
Technologická voda
Vzhledem k tomu, že se jedná o strojní metodu těžby z pod vodní hladiny, tj. tzv. těžbu z vody,
kdy podstatná část těžené suroviny je pod vodní hladinou, tak se jedná jednoznačně o mokrý
proces s využití tzv. důlních vod.
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Technologická voda, je získávána čerpáním z vytěžené vodní nádrže, jako voda důlní, podle
zákona č. 44/1988 Sb., §40 a toto jako využití důlních vod při činnosti související s dobýváním.
S ohledem na fakt, že se voda čerpá a vypouští do stejného zdroje, není potřeba povolení
k čerpání a nakládání s vodami. Nakládá se pouze s důlní vodou a to v takovémto případě
povoluje OBÚ v rámci POPD. Technologická voda bude používána k zušlechťování vytěžené
suroviny (tj. pro separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních,
s možností využití praní a zkrápění upravované suroviny).
Spotřeba technologické vody je v odhadovaném množství 150 000 m 3/rok v případě použití
pračky. Technologická voda z mokrého procesu je odváděna zpět do vodní nádrže.
Pitná a užitková voda
Předpokladem je, že v rámci provádění těžby bude v areálu zaměstnáno 6 stálých pracovníků.
V rámci sociálního zázemí jsou plánovány pánské i dámské - WC, sprchy, šatny, kuchyňka
s jídelnou a místem pro ohřev stravy.
V rámci plánovaného sociálního a technického zázemí bude používána užitková voda
z vystrojeného hydrogeologického pozorovacího vrtu v ploše tohoto zázemí, sloužící zároveň
jako zdroj užitkové vody.
Voda pitná se plánuje dovážet balená.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
Etapa výstavby záměru
Surovinové zdroje
Množství a určení zdrojů surovin bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace.
Bude se jednat o běžné stavební hmoty a materiály na vybudování zázemí pro těžební činnost
(např. betony, panely, plechy, izolace, rozvody, atp.).
Etapa provozu záměru
Surovinové zdroje
Nafta a oleje pro potřeby použití mechanizace s naftovými motory, tj. práce nakladače a dozeru
s čelní radlicí použitých během skrývkových prací, provozu technologické linky, přesuny,
manipulace, nakládky finálních výrobků a rekultivačních prací. Ve většině těchto činností se
bude jednat o časově krátkodobé činnosti (zčásti nepůjde o pravidelný denní provoz během
těžební činnosti s výjimkou nakladače).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že se bude jednat o proměnlivou činnost s vazbou
na konkrétní pracovní úkon, je bilance spotřeby nafty a olejů objektivně těžko kvantifikovatelná.
Nafta bude skladovaná ve schválených skladech (mobilní čerpací stanici) v rámci technického
zázemí.
Oleje budou skladovány v rámci technického zázemí a to konkrétně v místnosti olejového
hospodářství.

B.II.4. Energetické zdroje
Etapa výstavby záměru
Energetické zdroje
Potřeba elektrické energie během výstavby záměru bude souviset se zajištěním jednotlivých
stavebních prací. Celkovou spotřebu elektrické energie při výstavbě nelze v současné době
objektivně určit.
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Etapa provozu záměru
Energetické zdroje
Navrhovaná těžební technologie bude vyžadovat pouze dodávku elektrické energie a to
o celkovém hodinovém příkonu cca 200 kWh. El. energie bude zabezpečena z distribuční sítě
a to napojením přes vlastní trafostanici.
Jiné energie a média - zemní plyn, teplo, stlačený vzduch
Nebudou v rámci provozu záměru využívány.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Pro potřeby hodnocení vlivu předkládaného záměru bylo vypracováno biologické posouzení.
Posouzení je nedílnou součástí této dokumentace.
Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva rostlin a živočichů a posoudit
významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny. Důraz při terénních pochůzkách
byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
Pro potřeby této kapitoly jsou uvedeny pouze výstupy tohoto posouzení, resp. předpokládané
vlivy na rostliny, živočichy a zvláště chráněné části přírody
Přímé a nepřímé významné vlivy záměru na biologickou rozmanitost (zhodnocení vlivu
na flóru a vegetaci)
Zhodnocení vlivu na flóru a vegetaci
Realizace záměru si vyžádá vykácení lesních porostů na ploše o rozloze 62 ha a následnou
skrývku lesní hrabanky, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Většinu dotčených lesních porostů
tvoří borové lesy s příměsí dubů a břízy bělokoré. V keřovém patru se vyskytuje hojně krušina
olšová. Při lesnickém obhospodařování porostů se provádí holosečné hospodaření, paseky jsou
zalesňovány převážně borovicí lesní. Lesní porosty jsou protkány sítí účelových komunikací.
Většina ovlivněných lesních porostů nepředstavuje ochranářsky cenné biotopy. Jedná se
o borové monokultury různého stáří. Jen lokálně je do porostů přimíšen dub letní, v západní
části se nacházejí kotlíky dubu červeného. Dle vrstvy mapování biotopů (htttp://mapy.nature.cz)
se v území dotčeném záměrem nevyskytují žádné přírodní biotopy (Chytrý et al. 2010).
Při odlesnění podél Neratovského potoka je třeba zabezpečit, aby nedošlo k zásahu do jeho
koryta a k odstranění vzrostlých dřevin na jeho březích.
Dále je třeba dbát, aby při realizaci záměru nedošlo k ovlivnění kvality vody v Neratovském
potoce. Toto může být způsobeno např. při nevhodně zvoleném způsobu odlesnění a následnou
erozí.
Při realizaci záměru dojde k postupnému kácení lesních porostů, které se v současnosti
nacházejí na okraji rozsáhlejšího lesního komplexu, který pokračuje severním směrem k
Živanicím a dále na západ ke Kladrubům nad Labem. Dojde k úbytku rozlohy lesních porostů,
ovšem k jejich fragmentaci nedojde.
V území byl doložen výskyt vzácnějších druhů rostlin – potočníku vzpřímeného, krtičníku
křídlatého a snědku chocholičnatého. Při realizaci záměru nepředpokládáme přímé ovlivnění
koryta Neratovského potoka, ani jeho břehů, biotop potočníku vzpřímeného a krtičníku
křídlatého tedy nebude dotčen. Snědek chocholičnatý se v území vyskytuje na vhodných
stanovištích roztroušeně. Jeho výskyt byl zjištěn i v okolním navazujícím území. Ztráta jeho
biotopu nebude znamenat jeho vymizení v okolí lokality. Ztrátou jeho vhodného biotopu může
dojít ke snížení početnosti jeho populace
Zhodnocení vlivu na živočichy
K ovlivnění společenstva živočichů dojde působením přímých i nepřímých vlivů, které budou
spojeny s realizací záměru. Jedná se o ztrátu jimi užívaných biotopů, případně riziko přímého
ovlivnění jedinců při přípravě otevření ložiska, resp. při odlesňování a skrývkách nadložních
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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vrstev zeminy. Nepřímé ovlivnění bude spočívat v působení rušivých vlivů, které jsou spojeny s
realizací a provozem záměru. Jedná se o zvýšení hlukového zatížení v oblasti a rušivých vlivů
spojených se zvýšeným pohybem techniky a osob. Těžba bude probíhat postupně, takže každý
rok bude odstraněna plocha lesního porostu o rozloze cca 3 ha. Nedojde tedy k jednorázovému
odlesnění celé zájmové lokality, takže přítomné druhy živočichů budou moci před postupující
těžbou ustupovat do okolních lesů, které mají srovnatelnou kvalitu. V důsledku realizace
záměru, resp. úbytku biotopů však dojde k poklesu početnosti populací většiny živočišných
druhů vázaných na danou oblast. Z výsledků biologického průzkumu vyplývá, že dotčeny budou
vesměs široce rozšířené a hojné druhy, které osidlují celou okolní krajinu. Realizace záměru
tedy nebude znamenat ohrožení existence jejich populací v okolí záměrem ovlivněné plochy.
Z výsledků terénních šetření je také zřejmé, že celá řada živočišných druhů je v daném území
vázána na okraje lesů a vodní plochy, které v minulosti vznikly právě těžbou štěrkopísku. Dá se
tedy očekávat, že i v případě plánované těžebny dojde časem k jejímu osídlení těmito
organismy, a tedy i ke zvýšení početnosti jejich populací.
Uvedené vlivy se dotknou také několika zvláště chráněných druhů, které byly na zájmové lokalitě
zjištěny. V následující tabulce je uveden jejich seznam s uvedením typu a míry ovlivnění.
Tabulka č. 3: Seznam potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD)
s vyhodnocením míry ovlivnění jejich populací

Taxon

Kategorie
ohrožení

Početnost
v rámci
ovlivněné
plochy

čmeláci rodu
Bombus

O

desítky kolonií

-

mravenci rodu
Formica

O

desítky kolonií

-

O

desítky jedinců

+

ropucha obecná

O

desítky jedinců

skokan štíhlý

SO

skokan zelený

SO

stovky jedinců
mimo dotčenou
plochu

+

Vodní plocha vzniklá v místě budoucí těžebny se
může stát vhodným biotopem tohoto druhu.

užovka obojková

O

desítky jedinců

+

Vodní plocha vzniklá v místě budoucí těžebny se
může stát vhodným biotopem tohoto druhu.

stovky jedinců

Přechodně může dojít ke snížení početnosti její
populace přímým ovlivněním při těžební činnosti.
-/+ Ovšem na okrajích těžebny vzniknou biotopy,
které může následně kolonizovat. Realizace
projektu nebude znamenat její vymizení z lokality.

desítky jedinců

Realizací záměru dojde k zásahu do jeho biotopu,
může dojít i k přímé likvidaci některých jedinců.
Dojde ke snížení početnosti na dané lokalitě,
populace osidlující okolí záměru ale nebude
ohrožena.

svižník polní

ještěrka obecná

slepýš křehký

SO

SO

Vliv Komentář k předpokládanému ovlivnění

Realizací záměru dojde k zásahu do jejich
biotopu, případně budou ovlivněna jejich
podzemní hnízda. Vzhledem k dostatečné
početnosti druhů v navazujících biotopech
nebude realizace záměru znamenat ohrožení
jejich populací v daném území.
Odlesnění a vznik narušovaných ploch bez
vegetace bude znamenat rozšíření jeho biotopů.

Realizace záměru bude znamenat úbytek jejich
terestrických biotopů a může dojít i k přímému
-/+ ovlivnění jedinců. Vodní plocha vzniklá v místě
budoucí těžebny se může stát vhodným
desítky jedinců
reprodukčním biotopem.
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-

- 29 -

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

potápka roháč

O

1 pár

ťuhýk obecný

O

2 páry

břehule říční

O

neznámá

ledňáček říční

SO

1 pár

zrzohlávka
rudozobá

SO

1 pár

SO

k ovlivnění
užívaného
hnízdního
biotopu
nedojde

krahujec obecný

veverka obecná

O

do 10 jedinců

netopýr rezavý

SO

do 10 jedinců

netopýr večerní

SO

do 10 jedinců

netopýr řasnatý

SO

do 10 jedinců

netopýr vodní

SO

do 10 jedinců

netopýr
vousatý/Brandtův

SO

do 10 jedinců

0

Realizací záměru nebudou přímo dotčeny jejich
hnízdiště ani potravní biotopy. Rušení způsobené
těžební činností nebude významné a nezpůsobí
opuštění lokality. Nově vzniklá těžební jáma může
tomuto druhu poskytnout nové hnízdní příležitosti.

-

Ztrátou lesních porostů dojde k úbytku jejho
vhodných biotopů. Vzhledem k dostatečnému
rozsahu obdobných biotopů v okolí nebude
realizací záměru negativně ovlivněn stav jejeho
populace v dané oblasti.

-

Kácením lesních porostů dojde k zásahu do jejího
biotopu. Vzhledem k rozsahu a charakteru
navazujících ploch nebude odlesnění znamenat
významné snížení početnosti její populace v
okolí.

0

Druhy vyhledávající úkryty převážně v budovách,
lovící v otevřeném prostoru. Realizace záměru se
nedotkne jejich úkrytových ani potravních
stanovišť.

-

Druhy vyhledávající úkryty ve stromech, loví nad
vodou nebo okolí porostů dřevin. Kácení starších
listnatých stromů může vést k zániku jejich úkrytů,
odlesnění bude znamenat úbytek vhodných
stanovišť. Vzhledem k jejich výskytu i
v navazujících biotopech nebude realizace
záměru znamenat ohrožení existence jejich
populací v daném území.

Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vliv záměru na prvky ÚSES a VKP)
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí je vymezeno několik prvků Územního systému
ekologické stability (ÚSES). Na následujících obrázcích je uvedeno jejich umístění. Územní
systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich
vzájemných vazeb. Prvky nadregionálního ÚSES jsou rozlehlé ekologicky významné krajinné
celky a oblasti s plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence
charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého
biogeografického regionu.
Vymezení prvků ÚSES v okolí záměru je v kapitole 5.3. Biologického hodnocení.
Severozápadní část plochy záměru protíná osa nadregionálního biokoridoru NRBK K72
Polabský luh – Bohdaneč. Jedná se o nivní osu funkčního NRBK, který tvoří vazbu mezi nivou
Labe a Opatovickým kanálem. Pouze okrajově se zájmové území dotýká regionálního biocentra
RBC 1752. Jedná se o lesní biocentrum, které tvoří borový les s příměsí dubu, podél
Opatovického kanálu s fragmenty olšin.
V bezprostředním okolí záměru jsou také vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o lokální
biocentrum LBC V Lohenickém, které se nachází při východní hranici lokality. Na toto biocetrum
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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navazují lokální biokoridory. LBK 1752-3 tvoří funkční biokoridor v rámci hospodářského
borového lesa. LBK 1752-5 je vymezen převážně v zemědělské krajině podél Neratovského
potoka. Oba tyto biokoridory se nacházejí severovýchodně od zájmového území. Jejich poloha
je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek č. 5: Výřez ze stávajícího územního plánu Přelouče

Pozn.: Červeným obrysem je znázorněno zájmové území.

Funkce prvků ÚSES bude ovlivněna odlesněním plochy v rámci těžebního prostoru. Ovlivněny
budou hospodářsky využívané borové lesy. Důsledkem realizace záměru bude vznik nové vodní
plochy, která se stane vlivem přirozené sukcese a vhodně zvoleného způsobu rekultivace
vhodným biotopem řady vzácných druhů živočichů, i rostlin. Z těchto důvodů nebude odlesnění
představovat snížení funkce prvků ÚSES včetně nadregionálního biokoridoru jako celku.
Ovlivněným významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci zájmových
ploch 62 ha. Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí
navazujících rozsáhlých lesů. Plánované odlesnění bude postupné, celková plocha bude
vykácena v horizontu 20 let. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde
k významnému snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení
Obslužná doprava v rámci těžebny bude prováděna pomocí provozních částečně zpevněných
komunikací v ploše dobývacího prostoru, které budou v systému staveb souvisejících s
dobýváním. Vlastní areál těžebny s mobilním technologickým zařízením spolu se zázemím
sociálním a technickým, se plánuje napojit na státní silniční sítí vybudovanou zpevněnou
betonovou (popřípadě panelovou) komunikací a sjezdem/výjezdem na komunikaci Mělice –
Lázně Bohdaneč, obsahující několik výhyben pro možnost vyhnutí vozidel jedoucích v
protisměru. Komunikace je tak obousměrná.
Komunikace vnitřní (související s dobýváním) bude spojovat areál technického a sociálního
zázemí s místem těžby. Od tohoto zázemí se plánují budovat (vždy dle aktuální potřeby umístění
těžebního místa) provozní komunikace v ploše dobývacího prostoru částečně zpevněné
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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kamenivem se zdrojem z těžby, popřípadě komunikace ke skrývkovým pracím na uježděném
terénu.
Umístění výjezdu/sjezdu do/z těžebny bude samostatným sjezdem na státní komunikaci III.
Třídy Mělice – Lázně Bohdaneč v prostoru východní části plánované plochy těžby v rozmezí
vrcholů plánovaného DP č.4, 3, 2, 1 a 25.
Odtud je již doprava prováděna po státní silniční síti.
Dopravní vztahy
Nová těžebna štěrkopísku je umístěna u silnice III/32219 , která je spojnicí silnice I. třídy I/2
Přelouč – Pardubice a silnice II. třídy II/333 Přelouč – Lázně Bohdaneč.
Využívání silnice III/32219 pro nákladní dopravu ve směru Mělice – silnice I/2 je v současné
době vyloučené s ohledem na nevyhovující most přes Labe se zákazem jízd nákladních
automobilů.
Ve směru Mělice – Lohenice – Přelouč je rovněž nevhodné (nevyhovující průjezd Mělicemi,
kontakt s rekreačním územím) a pro jízdy těžkých nákladních automobilů nelze tento směr
doporučit (uvažovat).
Nákladní dopravu je proto nutné směrovat po silnici III/32219 ve směru na II/333 Přelouč - Lázně
Bohdaneč.
Předpokládá se následující směrovost dopravy:
-

Po výjezdu na státní silniční síť (silnice III. třídy č. 32219 Mělice - Lázně Bohdaneč)
pojede 100% ve směru na napojení na komunikaci II třídy č. 333 Lázně Bohdaneč –
Přelouč.
… 56 obousměrných jízd NS a 10 obousměrných jízd NA, 12 obousměrných jízd OA

-

Od křižovatky komunikace III/32219 a II/333 bude 50% dopravy situováno ve směru na
Lázně Bohdaneč a 50% ve směru na Přelouč.
… 28 obousměrných jízd NS a max. 6 obousměrných jízd NA, 6 obousměrných jízd OA

-

Následně ve směru na Přelouč, dojde na křižovatce silnic II/333 a II/323 na dělení na
25% směrem Vlčí Habřina a dále Rohovládova Bělá a následně na silnici I. třídy č. 36
Pardubice – Chlumec n. Cidlinou a D11 a ve směru na Přelouč zbylých 25%, tj. dále po
silnici II. třídy č. 333 Lázně Bohdaneč – Přelouč.
… 14 obousměrných jízd NS a max. 3 obousměrné jízdy NA, 3 obousměrné jízdy OA

Výhledový stav po zahájení těžby
Předpokládaná doprava vychází z těchto vstupních údajů:
- maximální roční přepravované množství
- pravděpodobná roční těžba cca 85% maxima
- počet dní expedice za rok
Skladba vozidel:
- návěsové soupravy 32 tun
- nákladní automobily do 10 tun

95% (cca 237 500 tun/rok)
5% (cca 12 500 tun/rok)

Nákladní automobilová doprava
- počet přeprav … návěsy nosnosti 32 t:
při 8 hodinovém expedičním intervalu:
-

290 000 tun
250 000 tun
270

počet přeprav … sólo vozy nosnosti 10 t:
při 8 hodinovém expedičním intervalu:

28 souprav/den, tzn. 56 pojezdů za den
cca 4 soupravy za hodinu
5 vozů /den, tzn. 10 pojezdů za den
cca 0,6 vozů za hodinu

Nákladní automobilová doprava bude z posuzovaného záměru realizována pouze v době denní.
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Osobní automobilová doprava je kvantifikovaná 6 osobními vozy za den, tzn. 12 průjezdů
za den. Osobní automobilová doprava bude spjata s dopravou zaměstnanců a bude realizována
také pouze v době denní.
Ve výpočtech je uvažováno, že veškerá výše uvedená doprava se bude v rámci plochy
dobývacího prostoru pohybovat v době nejhlučnějších 8 hodin jdoucích za sebou.
Obrázek č. 6: Umístění záměru ve vztahu k dopravnímu napojení

Zdroj: Mapový výstup z Geoportálu ŘSD

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných
znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících
látek)
B.III.1.1 Znečištění ovzduší
Pro potřeby této dokumentace byla zpracována rozptylová studie, která jej její nedílnou součástí.
Výběr znečišťujících látek
Při těžbě budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace s vytěženou
surovinou a zeminou. Zdrojem emisí bude také úprava štěrkopísku na požadovanou velikost.
V písníku bude provozována jedna třídička. Během úpravy budou emitovány zejména tuhé
znečišťující látky. Během celé těžby a manipulace se surovinou je surovina vlhká, proto se
předpokládají nízké hodnoty emisí znečišťujících látek. V rozptylové studii byly uvažovány emise
tuhých znečišťujících látek ze třídičky štěrkopísku a nakládání se surovinou.
Dalším zdrojem emisí bude provoz nakladače. Znečišťující látky vznikající spalováním
pohonných hmot v mechanismech jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Zdrojem emisí je a bude také přeprava surovin realizovaná automobilovou dopravou. Zdrojem
znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu
a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel
a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. Příjezdové
a odjezdové komunikace budou vedeny mimo obytnou zástavbu.
Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzo(a)pyren, benzen, NOx, PM10 a PM2,5.
Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly uvažovány emise z třídičky štěrkopísku, z nakladače, pohybu
nákladních vozidel v místě nakládky a emise z nakládky štěrkopísku. Vzhledem k tomu, že pro
těžbu štěrkopísku nejsou stanoveny emisní faktory, byly pro výpočet hmotnostního toku tuhých
znečišťujících látek z těžby štěrkopísku použity emisní faktory pro kamenolomy a zpracování
kamene. Emisní faktory jsou uvedeny ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, které bylo
vydáno ve Věstníku MŽP, částka 8.
Těžba štěrkopísku probíhá za mokra, materiál je po celou dobu vlhký.
EF pro nakládku je 0,1 g TZL/t a EF pro třídění je 8 g TZL/t.
Rozptylová studie byla uvažována pro tyto varianty:
- Varianta 1 – těžba a třídící linka umístěna u východní hranice pozemku
- Varianta 2 – těžba a třídící linka umístěna ve středu hranice pozemku
- Varianta 3 – těžba a třídící linka umístěna u západní hranice pozemku
Podíl částic PM10 a PM2,5 byl převzat z Věstníku MŽP, částka 8, kde podíl PM10 u mokrých
odlučovačů je 51 % a podíl PM2,5 je 15 %.
Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t) metodického
pokynu.
NOx
50 kg/t
TZL
1,0 kg/t
Tabulka č. 4: Parametry plošného zdroje
Zdroj

MBenzen[g/s]

MB(a)P[µg/s]

MNOX
[g/s]

MPM10
[g/s]

MPM2,5
[g/s]

α

Pd
[h/den]

Třídička

-

-

-

0,1473

0,04334

0,25

8

Nakládka

-

-

-

0,001842

0,0005417

0,25

8

Nakladače

-

-

0,1708

0,002836

0,002289

0,25

8

Nákladní vozidla

0,000143

0,0508

0,00812

0,0018

0,00142

0,25

8

Vysvětlivky:

Mx ........…hmotnostní tok škodliviny x

 ……..... .relativní roční využití maximálního výkonu
Pd …….....počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti

Liniové zdroje emisí
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem znečištění bude doprava po příjezdové komunikaci k areálu těžby
štěrkopísku a doprava v areálu těžby štěrkopísku (viz obr. Znázornění liniových zdrojů).
Celkem do areálu těžebny přijede 33 nákladních vozidel za den (28 souprav/den o nosnosti
32 t a 5 vozů /den o nosnosti 10 t), tj. 66 průjezdů nákladních vozidel za den a 6 osobních vozidel
za den, tj. 12 průjezdů osobních vozidel za den.
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Ve zpracované rozptylové studii je uvažováno, že veškerá vozidla se napojí na komunikaci III.
třídy ve směru Lázně Bohdaneč. Poté se vozidla napojí na komunikaci č. 333 v poměru 50 %
směr Lázně Bohdaneč a 50 % ve směru Přelouč.
Pro výpočet maximální hodinové intenzity se používá předpoklad, že v dopravní špičce jsou
emise 2,4-krát vyšší než v průměru (SYMOS 97, systém modelování stacionárních zdrojů,
Metodická příručka (strana 13) 2.
Emisní faktory nákladních vozidel byly spočítány pomocí výpočetního programu
MEFA-13, který je pro tyto účely určen. Tento program umožňuje výpočet emisních faktorů
v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpočtovém roce. Výpočet byl
proveden pro rok 2035 a emisní úroveň Euro 3 (tabulka č. 2 rozptylové studie).
Pro účely rozptylové studie a vyhodnocení liniových zdrojů emisí byla příjezdová komunikace
rozdělena do 2 úseků (viz obr. Znázornění liniových zdrojů).
Obrázek č. 7: Znázornění liniových zdrojů

Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.

Množství benzenu, B(a)P, NOx, PM10 a PM2,5 uvedených v tabulce č. 5 bylo vypočteno z tabelov.
emisních faktorů uvedených v tabulce č. 2 rozptylové studie.
Tabulka č. 5: Emise z navazující automobilové dopravy na příjezdových komunikacích a
v areálu těžby
Hmotnostní tok [g/m/s]

Počet
průjezdů
OV/h

Počet
průjezdů
NV/h

B(a)P
[µg/m/s]

Benzen

NOx

PM10

PM2,5

Úsek 1
(20 km/h)

4

20

5,5*10-5

1,2*10-7

7,5*10-6

1,6*10-6

1,2*10-6

Úsek 1
(50 km/h)

4

20

5,1*10-5

6,3*10-8

4,8*10-6

8,5*10-7

6,3*10-7

Úsek 1
(70 km/h)

4

20

5,2*10-5

5,2*10-8

4,6*10-6

7*10-7

5,3*10-7

Úsek 1
(90 km/h)

4

20

5,9*10-5

4,7*10-8

4,5*10-6

6*10-7

4,8*10-7

Úsek 2,3
(20 km/h)

2

10

2,7*10-5

5,9*10-8

3,7*10-6

7,8*10-7

6*10-7

Úsek 2,3
(50 km/h)

2

10

2,52*10-5

3,2*10-8

2,4*10-6

4,3*10-7

3,2*10-7

Zdroj emisí
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Úsek 2,3
(70 km/h)

2

10

2,6*10-5

2,6*10-8

2,3*10-6

3,5*10-7

2,6*10-7

Úsek 2,3
(90 km/h)

2

10

2,9*10-5

2,4*10-8

2,3*10-6

3*10-7

2,4*10-7

Popis referenčních bodů
Pro potřeby vyhodnocení záměru byly nejprve stanoveny charakteristiky znečištění v husté
geometrické síti referenčních bodů. Parametry sítě jsou uvedeny v tabulce č. 6 a zobrazení sítě
je v příloze č. 1. Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru (výška dýchací zóny člověka).
Tabulka č. 6: Parametry sítě referenčních bodů (zájmové území 3 600 x 2 000 m)
Souřadnice počátečního bodu

x = - 660800, y = - 1059000

Krok sítě na osách

x = 100 m, y = 100 m

Počet bodů ve směru osy x

37

Počet bodů ve směru osy y

21

Celkový počet bodů

777

Celková plocha pokrytá sítí

7,2 km2

Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí
posuzovaného záměru.
Pro potřeby rozptylové studie a vyhodnocení byl dále stanoven a počítán pro 6 výpočtových
bodů mimo síť (viz. tabulka č. 7).
Body mimo síť byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Souřadnice
bodů mimo síť jsou uvedeny v tabulce č. 7 a body jsou podrobně zakresleny v příloze
č. 1 rozptylové studie (Podkladová část).
Výpočet byl proveden pro výšku horní římsy u zvolených objektů (parametr h v tabulce
č. 7).
Tabulka č. 7: Souřadnice bodů mimo síť
Číslo bodu/č. popisné

x [m]

y [m]

z [m]

h [m]

1/č. p. 112 Lohenice

- 659595

- 1058442

218

4

2/č. p. 117 Lohenice

- 659699

- 1058426

214

5

3/č. p. 115 Lohenice

- 659923

- 1058420

213,08

3

4/č. p. 70 Lohenice

- 659782

- 1058658

213,93

6

5/č. p. 285 Břehy

- 659917

- 1057173

218

6

6/č. p. 31 Břehy

- 659961

- 1057044

219,61

4

x, y
z
h

souřadnice referenčních bodů
nadmořská výška
výška horní římsy
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Obrázek č. 8: Souřadnice bodů mimo síť

Znečišťující látky a příslušné imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [1].
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
Tabulka č. 8: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a max. počet jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Částice PM10
Částice PM10
Benzen
Částice PM2,5
*Částice PM2,5

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
200 g.m
40 g.m-3
50 g.m-3
40 g.m-3
5 g.m-3
25 g.m-3
20 g.m-3

-3

Maximální počet překročení
18
0
35
0
0
0
0

* Platí od 1. ledna 2020

Tabulka č. 9: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro
ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Benzo(a)pyren
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Výsledky a vyhodnocení imisních koncentrací
Podle metodiky SYMOS´97 [2] byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, maximálních 24–hodinových a průměrných ročních) vybraných
znečišťujících látek ve zvolených 6 výpočtových bodech mimo síť a v geometrické síti
referenčních bodů.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability přízemní
vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.
Vyhodnocení ve výpočtových bodech mimo síť
Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu, benzenu, NO2, PM10, PM2,5
V následujících tabulkách č. 10 až 14 (v rozptylové studii jsou to tabulky č. 13 až 17) jsou
uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací benzo(a)pyrenu, benzenu, NO 2,
PM10, PM2,5 každém zvoleném výpočtovém bodě mimo síť.
Podrobné výpisy výpočtů jsou v přílohách č. 3 – 7 hlukové studie, kde jsou uvedeny příspěvky
imisních koncentrací benzo(a)pyrenu, benzenu, NO2, PM10, PM2,5 ve všech bodech mimo síť při
různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).
U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovněž povětrnostní
podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou tato maxima dosahována.
Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd stability
a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější.
Ve všech bodech mimo síť jsou tato maxima dosahována při špatných rozptylových podmínkách
za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru vypočtené koncentrace značně
klesají.
Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích
a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu může být tento rozdíl
až řádový.
Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin
nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro posuzovanou lokalitu
(viz příloha č. 2 hlukové studii). Proto jsou pro posouzení vhodnější roční koncentrace
znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.
Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO 2 (maximálních hodinových
a průměrných ročních), PM10 (maximálních 24-hodinových a průměrných ročních), PM2,5
(průměrných ročních), benzo(a)pyrenu (průměrných ročních) a benzenu (průměrných ročních)
ve formě izolinií je součástí přílohy rozptylové studie - příloha č. 8.
Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací B(a)P, benzenu, NO 2, PM10, PM2,5 ve
všech referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability
počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie.
Tabulka č. 10: Příspěvky k imisním koncentracím B(a)P ve výpočtových bodech mimo síť
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
limit

Varianta 1
cmax [pg/m3]
cr [pg/m3]
3,523
0,0165
3,125
0,0153
2,767
0,0132
3,135
0,0119
1,846
0,0420
5,896
0,1573
nest.
1000
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Varianta 2
cmax [pg/m3]
cr [pg/m3]
6,707
0,0385
6,066
0,0359
6,065
0,0302
4,717
0,0218
3,977
0,0505
5,896
0,164
nest.
1000

Varianta 3
cmax [pg/m3]
cr [pg/m3]
4,699
0,0320
4,263
0,0309
4,180
0,0279
3,618
0,0205
5,605
0,0612
5,896
0,172
nest.
1000
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Tabulka č. 11: Příspěvek k imisní koncentraci benzenu ve výpočtových bodech mimo síť
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
limit

Varianta 1
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
0,00887
3,39*10-5
0,00788
3,1*10-5
0,00692
2,62*10-5
0,00765
2,41*10-5
0,00487
5,82*10-5
0,00755
0,000205
nest.
5,0

Varianta 2
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
0,0179
8,78*10-5
0,0160
8,17*10-5
0,0153
6,83*10-5
0,0126
4,74*10-5
0,0111
7,85*10-5
0,0102
0,000221
nest.
5,0

Varianta 3
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
0,0132
6,69*10-5
0,0120
6,49*10-5
0,0117
5,92*10-5
0,010166
4,2*10-5
0,0142
0,000106
0,0132
0,00024
nest.
5,0

Tabulka č. 12: Příspěvky k imisním koncentracím NO2 ve výpočtových bodech mimo síť
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
limit

Varianta 1
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
1,493
0,00627
1,360
0,00583
1,259
0,00509
1,335
0,00473
0,949
0,00347
0,959
0,00439
200
40

Varianta 2
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
2,639
0,0102
2,347
0,00989
2,233
0,00886
2,034
0,00565
2,007
0,00490
1,901
0,00538
200
40

Varianta 3
cmax [g/m3]
cr [g/m3]
2,159
0,00478
1,965
0,00504
1,971
0,00528
1,789
0,00348
2,308
0,00788
2,224
0,00741
200
40

Tabulka č. 13: Příspěvky k imisním koncentracím PM10 ve výpočtových bodech mimo síť
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5
6
limit

Varianta 1
cmax-24h [g/m3] cr [g/m3]
2,164
0,0253
1,922
0,0228
1,686
0,0188
1,827
0,0178
1,255
0,0112
1,233
0,0119
50
40

Varianta 2
cmax-24h [g/m3] cr [g/m3]
4,983
0,0541
4,311
0,0508
3,840
0,0424
3,497
0,0258
3,154
0,0194
2,883
0,0177
50
40

Varianta 3
cmax-241h [g/m3] cr [g/m3]
3,9433
0,0215
3,572
0,0229
3,470
0,0237
3,006
0,0141
4,155
0,0380
3,840
0,0299
50
40

Tabulka č. 14: Příspěvky k imisním koncentracím PM2,5 ve výpočtových bodech mimo síť
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
limit

Varianta 1
3

cmax [g/m ]
2,412
2,142
1,879
2,036
1,397
1,373
nest.

Varianta 2
3

cr [g/m ]
0,0079
0,00713
0,00586
0,00554
0,00374
0,00485
25

3

cmax [g/m ]
5,538
4,794
4,276
3,887
3,504
3,204
nest.

Varianta 3
3

cr [g/m ]
0,0169
0,0159
0,0133
0,00812
0,00636
0,00668
25

cmax [g/m3]
4,377
3,966
3,853
3,337
4,614
4,264
nest.

cr [g/m3]
0,00693
0,00736
0,00755
0,00455
0,0122
0,0105
25

Vysvětlivky k tab. 10 až 14:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťující látky ve výpočtovém bodě mimo síť
cmax-h
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím ve výpočtovém bodě mimo síť
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Vyhodnocení v síti referenčních bodů
Výpočet pro emise znečišťujících látek byl proveden příspěvkovým způsobem. Stávající hodnoty
imisních koncentrací benzo(a)pyrenu, benzenu, NO 2, PM10, PM2,5 přímo v posuzované lokalitě
nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými
v kapitole č. 3.6. rozptylové studie.
V příloze č. 8 rozptylové studie jsou graficky znázorněny příspěvky k hodinovým, 24-hodinovým
a průměrným ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu, benzenu, NO 2, PM10, PM2,5.
Tabulka č. 15: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti referenčních bodů
B(a)P

Benzen

NO2

PM10

PM2,5

cr
[pg/m3]

cr [g/m3]

cmax
[g/m3]

cr [g/m3]

cmax-24h
[g/m3]

cr [g/m3]

cr [g/m3]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,10

0 – 0,0002

0 – 1,5

0 – 0,005

0-2

0 – 0,025

0 – 0,0125

% z limitu

0 – 0,01

0 – 0,004

0 – 0,75

0 – 0,0125

0-4

0 – 0,0625

0 – 0,05

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,10

0 – 0,0001

0 – 2,5

0 – 0,01

0–4

0 – 0,05

0 – 0,0125

% z limitu

0 – 0,01

0 – 0,002

0 – 1,25

0 – 0,025

0–8

0 – 0,125

0 – 0,0625

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,10

0 – 0,0002

0-2

0 – 0,005

0-3

0 – 0,025

0 – 0,0125

% z limitu

0 – 0,01

0 – 0,004

0-1

0 – 0,0125

0-6

0 – 0,0625

0 – 0,05

Limit

1000

5

200

40

50

40

25

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Vysvětlivky k tab. 15:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 v síti referenčních bodů
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti referenčních bodů

Obrázek č. 9: Souřadnice referenčních bodů
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B.III.1.2 Znečištění vody, půdy a půdního podloží
V případě fáze přípravy záměru i neseného provozu záměru jsou rizika havárií minimální, jelikož
zpevněné komunikace a manipulační plochy jsou odkanalizovány. Riziko bezpečnosti provozu
a lokálního znečištění životního prostředí by tedy představoval pouze případ mimořádné události
(v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru apod.). Za mimořádné události
z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat únik závadných
látek a požár.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Vzhledem k výše uvedenému zabezpečení a charakteru zařízení, které je podporováno
provozně-technickými opatřeními, je kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
je málo pravděpodobná.
Těžební práce ve fázi přípravy těžební činnosti ve fázi těžby samotné budou zabezpečeny tak,
aby se riziko nestandardního stavu a havárií minimalizovalo.
Používaná technologická zařízení se budou pravidelně kontrolována.
Prostor technického zázemí bude vybaven hasícími prostředky a ochrannými pomůckami pro
zdolání havárie.
Pro případy znečištění ploch úniky technických kapalin nebo jinými závadnými látkami bude
postupováno v souladu s havarijním plánem, kde jsou uvedeny veškeré potřebné postupy
a opatření.
S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s havarijním plánem
a požárními předpisy jsou a budou pravidelně seznamováni všichni dotčení pracovníci.
Pracovníci jsou a budou důkladně proškoleni také i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.
S chemickými látkami a směsmi bude, nakládáno dle požadavků aktuálního znění zákona
o chemických látkách a směsích č. 350/2011 Sb., zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.
a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Požár
Požár lze považovat za mimořádnou událost spojenou s únikem emisí škodlivin. Riziko požáru
je možné uvažovat např. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných zařízení,
havárií či nestandardním provozem apod.
Při požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny z hoření. Tímto může dojít u některých škodlivin
k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší.
Pro případ vzniku požáru je již za stávajícího stavu zabezpečeno dostatečným přívodem požární
vody. Pro první bezprostřední zásah při vzniku požáru jsou instalovány přenosné hasicí přístroje.
Hasebním zásahem může být zdrojem ohrožení životního prostředí voda, která byla použita
k likvidaci požáru. Konkrétní požární zabezpečení stavby bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace záměru a bude provedeno dle příslušných norem.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich
účinnost)
Etapa výstavby (přípravy těžby)
Fáze přípravy záměru je v oblasti produkce odpadních vod spjaté pouze s produkcí splaškových
vod. V první fázi přípravy před vybudováním zázemí pro zaměstnance bude využíváno
pracovníky lomu chemické WC. Po vybudování sociálně technického zázemí budou pracovníci
využívat vybudované sociální zázemí.
Produkci těchto odpadních vod lze předpokládat, že bude řádově shodná se spotřebou vody.
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Etapa provozu
Produkované splaškové vody vznikající v prostorách sociálního zařízení budou sváděny
do pevné, nepropustné jímky. Přičemž splaškové odpadní vody budou pravidelně vyváženy na
ČOV nebo předány osobě oprávněné ve smyslu zákona o odpadech.
Produkci těchto odpadních vod lze předpokládat, že bude řádově shodná se spotřebou vody.
Dešťové vody budou na propustných a nezpevněných plochách zasakovány přirozeným
způsobem do terénu. Dále budou dopadat do vytěžené vodní nádrže (prostor po provedené
těžbě) odkud bude dešťová voda čerpána a využívána k zušlechťování vytěžené suroviny
(tj. pro separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních, s možností
využití praní a zkrápění upravované suroviny).
Technologická voda z mokrého procesu bude odváděna zpět do vodní nádrže. Tato voda je
získávána čerpáním z vytěžené vodní nádrže, jako voda důlní, podle zákona č. 44/1988 Sb.,
§40 a toto jako využití důlních vod při činnosti související s dobýváním. S ohledem na fakt, že
se voda čerpá a vypouští do stejného zdroje, není potřeba povolení k čerpání a nakládání s
vodami. Nakládá se pouze s důlní vodou a to v takovémto případě povoluje OBÚ v rámci POPD.
Spotřeba technologické vody je v odhadovaném množství 150 000 m 3/rok v případě použití
pračky. Použitá technologická voda z mokrého procesu je odváděna zpět do vodní nádrže.
Znečištění vod s výjimkou havarijních situací, zejména úniku pohonných hmot a maziv
z montážních mechanismů, není předpokládáno. V případě úniku těchto látek budou použity
sanační prostředky a bude postupováno v souladu s platnými předpisy v oblasti vodního
hospodářství.

B.III.3. Odpady
(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů,
způsoby nakládání s odpady)
Nakládání s odpady během fáze provozu záměru i výstavby záměru musí být řešeno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Fáze výstavby
Skryte zeminy ukládané na démoniích, výsypkách jsou materiály z hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem a nevztahuje se na ně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve zněni pozdějších předpisů.
Těžební odpad, kterým se rozumí jakýkoli odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má
úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo
při skladovaní nerostů a který podle zákona o odpadech naleží mezi odpad z těžby nebo úpravy
nerostů je upracován zákonem č 157/2009.
Při těžbě a úpravě nebude vznikat žádný těžební odpad, neboť veškery materiál bude využit
v rámci sanace a rekultivace tohoto dobývacího prostoru podle schváleného planu rekultivace
a bude s nim nakládáno v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákona) ve zněni pozdějších předpisů.
Na takto využité materiály se nevztahuje ani zákon č. 157/2009 Sb., o nakládaní s těžebním
odpadem.
Produkce zemin bude využita v rámci rekultivace dobývacího prostoru, deponie materiálu budou
sloužit jako protihlukové a pohledové valy.
Se všemi odpady produkovanými v tomto období bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech a jednotlivými souvisejícími prováděcími předpisy.
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Vznikající odpady budou tříděny, odděleně shromažďovány a v maximální možné míře
recyklovány.
Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude s těmito
odpady nakládáno v režimu odpadů kategorie nebezpečný.
Původcem odpadů, které budou spojeny s fází výstavby, bude generální dodavatel stavby.
Generální dodavatel stavby zabezpečí přednostní využití odpadů, nebo odstranění odpadů
předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Odpady budou roztříděné shromažďovány dle jednotlivých druhů, kategorií a to na místech
k tomu určených a zajištěných tak, aby odpady byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy
včetně odcizení nebo únikem. Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití
nebo odstranění a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou
předpisy.
Odpady kategorie nebezpečný (vzhledem ke své kategorizaci) budou shromažďovány odděleně
ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených
tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin
z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem o odpadech
v platném znění. Nádoby s nebezpečným odpadem budou opatřeny identifikačními listy
nebezpečných odpadů, katalogovým číslem, názvem shromažďovaného nebezpečného
odpadu, symbolem nebezpečnosti.
Veškeré odpady budou předány oprávněným osobám k využití nebo odstranění v souladu
s požadavky zákona o odpadech v platném znění. Doklady o využití, nebo předání odpadů
oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během fáze výstavby záměru jsou uvedeny v tabulce
č. 16.
Z tabulky č. 16 je patrné, že se jedná pouze o orientační a předpokládaný soupis potenciálně
vznikajících odpadů během fáze výstavby. Pokud během fáze výstavby bude produkován i
odpad v tabulce neuvedený, bude s ním nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcích vyhláškách.
Tabulka č. 16: Orientační předpoklad odpadů vznikající při fázi výstavby
Katalogové
číslo

Kategorie

02 01 03

Název druhu odpadu

Vznik

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstraňování bylinné a dřevinné
vegetace

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

Odpad vznikající během stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 08 01 11

Odpad vznikající během stavby

08 01 17

N

Odpady z odstraňování barev nebo
laků obsahujících organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

Odpad vznikající během stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a těsnící materiály
obsahující organické rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

Odpad vznikající během stavby

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních materiálů a
hmot apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních materiálu a
hmot apod.
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Katalogové
číslo

Kategorie

15 01 03

Název druhu odpadu

Vznik

O

Dřevěné obaly

Obaly stavebních materiálů a
hmot apod. vznikajících během
stavby

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající během stavby

15 01 06

O

Směsné obaly

Obaly stavebních hmot apod.
vznikajících během stavby

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

Obaly z nátěrových a těsnících
hmot vznikajících během stavby

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

Odpad vznikající během stavby

17 01 01

O

Beton

Zbytky stavebních hmot – odpad
vznikající během stavby

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

Poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební hmoty,
odpad vznikající během stavby

17 02 01

O

Dřevo

Odpadní stavební dřevo, odpad
vznikající během stavby

17 02 02

O

Sklo

Zbytky, poškozené stavební
materiály vznikajících během
stavby

17 02 03

O

Plasty

Odpad vznikající během stavby

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné

Odpad vznikající během stavby

17 04 02

O

Hliník

Odpad vznikající během stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající během stavby

17 04 07

O

Směsné kovy

Zbytky, poškozené stavební
materiály - odpad vznikající
během stavby

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad izolačních stavebních
materiálu, odpad vznikající
během stavby

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

Odpad ze stavebních úprav

17 06 04

O

Izolační materiály jiné jako uvedené v
17 06 01 a 17 06 03

Odpad izolačních stavebních
materiálů, odpad vznikající
během stavby

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03

Odpad vznikající během stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající během stavby

Vysvětlivky:

O … kategorie ostatní odpad; N … kategorie nebezpečný odpad
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Fáze provozu
Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se nevztahuje zákon
o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel jako původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů bude povinen plnit povinnosti původců odpadu.
Původcem odpadů, které budou spojeny s provozem dobývacího prosotru, bude jeho
provozovatel, přičemž zabezpečí jejich přednostní využití, nebo odstranění odpadů předáním
oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Bude se jednat o odpady z provozní činnosti strojních zařízení.
Odpady budou roztříděné shromažďovány dle jednotlivých druhů, kategorií a to na místech
k tomu určených a zajištěných tak, aby odpady byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy
včetně odcizení nebo únikem. Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití
nebo odstranění a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou
předpisy. Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích (nádoby)
ve vybraných a označených prostorách v areálu, odděleně podle kategorií a druhů. Po jejich
naplnění budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění – které budou
smluvně zajištěny. Odpady určené pro další využití budou předávány pouze provozovatelům
zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru či výkupu určeného druhu odpadu. Doklady
o předání odpadů oprávněným osobám budou provozovatelem dobývacího prosotru
archivovány.
Nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených
nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.
Pro shromažďování odpadů bude využíváno shromaždiště nebezpečných odpadů.
Shromažďovací prostředky budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů,
katalogovým číslem, názvem shromažďovaného nebezpečného odpadu, symbolem
nebezpečnosti a jménem a příjmením osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovací
nádoby.
Očekávané druhy odpadů vznikajících během fáze provozu záměru jsou uvedeny v tabulce
č. 17.
Z tabulky č. 17 je patrné, že se jedná pouze o orientační a předpokládaný soupis potenciálně
vznikajících odpadů během provozu. Pokud během fáze provozu bude produkován i odpad
v tabulce neuvedený, bude s ním nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho
prováděcích vyhláškách.
Tabulka č. 17: Přehled předpokládané produkce odpadů po realizaci záměru
Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Předpokl.
produkce
(t/rok)

12 01 12

Upotřebené vosky a tuky

N

0,115

13 02 05

Nechlorované, minerální, a převodové a mazací oleje

N

0,230

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

N

0,080

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,050

15 01 02

Plastové obaly

O

0,023

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

0,003

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

0,040

16 01 07

Olejové filtry

N

0,036
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Předpokl.
produkce
(t/rok)

Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

16 06 01

Olověné akumulátory

N

0,043

17 04 05

Železo a ocel

O

1,330

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1,250

Vysvětlivky:

O … kategorie ostatní odpad; N … kategorie nebezpečný odpad

Na část výše uvedených odpadů se podle § 38 zákona o odpadech vztahuje povinnost zpětného
odběru. Pokud je využit systém zpětného odběru, jsou tyto komodity do místa zpětného
předávány jako použité výrobky a nevztahují se na ně další povinnosti podle zákona o odpadech.
Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem se nevztahuje zákon
o odpadech (§ 2, odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a bude s nimi nakládáno
v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Odpady vzniklé při případném ukončení záměru
Mohlo by se jednat o odpady zbytků používaných surovin a dalších specifické druhy odpadů
z demontáže výrobního zařízení. V případě ukončení provozu bude s odpady nakládáno dle
aktuálně platné legislativy.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv
a mazadel z rozvodů dopravních a mechanizačních prostředků, strojního zařízení, eko-skladů,
při jejich poruchách a haváriích.
Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního prostředí
jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Místa, která jsou v rámci
provozu vyčleněna pro shromažďování nebezpečných odpadů, budou zajištěny dostatečně
dimenzovanými záchytnými jímkami. Pokud by došlo k znečištění zeminy při poruše nebo
nehodě stroje, zemina bude okamžitě odtěžena a odvezena k vyčištění na dekontaminační
plochu.
Situace, při kterých by mohlo dojít k havárii, řeší Havarijní plán.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů,
množství emisí, způsoby jejich omezení)
Pro potřeby této dokumentace byla zpracována hluková studie, která jej její nedílnou součástí.
Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě
a zhodnocení vlivu posuzovaného záměru z hlediska jejího provozu na hlukovou situaci v jeho
okolí a podél příjezdových tras. Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné
zástavbě. tj. k nejbližším obytným objektům, a to ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Pro potřeby této kapitoly jsou prezentovány údaje:


Hluk z provozu záměru – těžby v dobývacím prostoru, I. etapa (tj. zdroje hluku,
hodnocené varianty, výsledky výpočtů a hodnocení, navržená protihluková opatření).



Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích (tj. výsledky a hodnocení hluku
z automobilové dopravy na veřejných komunikacích)
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Hluk z provozu záměru – těžby v dobývacím prostoru, I. etapa
Zdroje hluku
Doprava vytěženého písku nákladními automobily od třídící linky směrem k odběratelům.
Nákladní automobilová doprava
- počet přeprav … návěsy nosnosti 32 t:
- při 8 hodinovém expedičním intervalu:
-

počet přeprav … sólo vozy nosnosti 10 t:
při 8 hodinovém expedičním intervalu:

28 souprav/den, tzn. 56 pojezdů za den
cca 4 soupravy za hodinu
5 vozů /den, tzn. 10 pojezdů za den
cca 0,6 vozů za hodinu

Nákladní automobilová doprava bude z posuzovaného záměru realizována pouze v době denní.
Osobní automobilová doprava je kvantifikovaná 6 osobními vozy za den, tzn. 12 průjezdů za
den. Osobní automobilová doprava bude spjata s dopravou zaměstnanců a bude realizována
také pouze v době denní.
Ve výpočtech je uvažováno, že veškerá výše uvedená doprava se bude v rámci plochy
dobývacího prostoru pohybovat v době nejhlučnějších 8 hodin jdoucích za sebou.
Předpokládá se následující směrovost dopravy:
-

Po výjezdu na státní silniční síť (silnice III. třídy č. 32219 Mělice - Lázně Bohdaneč)
pojede 100% ve směru na napojení na komunikaci II třídy č. 333 Lázně Bohdaneč –
Přelouč.
… 56 obousměrných jízd NS a 10 obousměrných jízd NA, 12 obousměrných jízd OA

-

Od křižovatky komunikace III/32219 a II/333 bude 50% dopravy situováno ve směru na
Lázně Bohdaneč a 50% ve směru na Přelouč.
… 28 obousměrných jízd NS a max. 6 obousměrných jízd NA, 6 obousměrných jízd OA

-

Následně ve směru na Přelouč, dojde na křižovatce silnic II/333 a II/323 na dělení na
25% směrem Vlčí Habřina a dále Rohovládova Bělá a následně na silnici I. třídy č. 36
Pardubice – Chlumec n. Cidlinou a D11 a ve směru na Přelouč zbylých 25%, tj. dále po
silnici II. třídy č. 333 Lázně Bohdaneč – Přelouč.
… 14 obousměrných jízd NS a max. 3 obousměrné jízdy NA, 3 obousměrné jízdy OA

Přípravné práce, vlastní těžba
Jednotlivé strojní mechanismy a zařízení v době přípravných prací a v době vlastní těžby byly
zadány nebo byly hlukové parametry z databáze zpracovatele hlukové studie nebo z databáze
zpracovatele dokumentace dle databáze měření hluku obdobných záměrů. Jedná se o:
1) plovoucí korečkový bagr na elektrický pohon s pásovým dopravníkem
Akustický parametr … LpA,25m = 62,4 dB, bez výskytu tónové složky, provoz pouze v denní době.
2) třídící linka štěrkopísku (tzv. mobilní souprava dvou - třísítného třídiče s vynášecími pasy)
Akustický parametr … LpA,2m = 92,0 dB, s výskytem tónové složky u zdroje hluku, nicméně
u nejbližší obytné zástavby již není dle provedených měření tónová složka prokázána, provoz
pouze v denní době.
3) nakládka a vykládka štěrkopísku nakladačem
Akustický parametr … LpA,2m = 88,7 dB, provoz pouze v denní době,
4) vlastní pojezd nakladače CAT
Akustický parametr … LpA,2m = 77,8 dB, provoz pouze v denní době.
5) pojezd nákladního vozidla
Akustický parametr … LpA,2m = 76,3 dB, provoz pouze v denní době.

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

- 47 -

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě

6) dozer
Akustický parametr … LpA,5m = 82 dB, provoz pouze v denní době.
7) zařízení pro těžbu dřeva
Akustický parametr … LpA,5m = 89 dB, provoz pouze v denní době.
Hodnocené varianty, výsledky výpočtů a hodnocení
V tabulkách č. 18 a 19 jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z provozu vlastního záměru – přípravných prací a těžby štěrkopísku v DP I. etapy (stroje
a zařízení, provoz na neveřejné účelové komunikaci).
Výpočty jsou provedeny pro následující varianty:
1. Období provádění přípravných prací (těžba dřeva a skrývkové práce):
Použitá zařízení: 1x zařízení pro těžbu dřeva, 1x dozer, 2 nákladní automobily za den.


Varianta 1a – umístění strojních zařízení v jihovýchodní části dobývacího prostoru (u
hranice DP) nejblíže obci Mělice



Varianta 1b – umístění strojních zařízení v jihozápadní části dobývacího prostoru (u
hranice DP) nejblíže k obci Lohenice



Varianta 1c – umístění strojních zařízení v severozápadní části dobývacího prostoru (u
hranice DP) nejblíže k obci Břehy

2. Období těžby:
Použitá zařízení: 1x plovoucí korečkové rypadlo s pásovým dopravníkem, 1x nakladač, 1x třídící
linka štěrkopísku, 28 nákladních vozidel souprav a 5 nákladních vozidel a 6 osobních vozidel za
den. Vozidla jezdí pouze k třídicí lince.


Varianta 2a – umístění strojních zařízení ve východní části dobývacího prostoru, bagr 30
m od jižní hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice
DP (ve směru k nejbližší obytné zástavbě).



Varianta 2b – umístění strojních zařízení ve střední části dobývacího prostoru, bagr 30
m od jižní hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice
DP (ve směru k nejbližší obytné zástavbě).



Varianta 2c – umístění strojních zařízení v jihozápadní části dobývacího prostoru, bagr
30 m od jižní hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice
DP (ve směru k nejbližší obytné zástavbě).



Varianta 2d – umístění strojních zařízení v severozápadní části dobývacího prostoru,
bagr 30 m od severní a západní hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil
100 m od severní a západní hranice DP (ve směru k nejbližší obytné zástavbě).

Vzhledem k tomu, že přípravné práce i těžba bude probíhat pouze v denní době, jsou výsledné
hodnoty stanoveny pouze pro denní dobu. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty
v denní době stanoveny pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin.
Výpočty jsou provedeny pro stálý chod strojů a zařízení po dobu 8 hodin. Lokalizace
výpočtových bodů je patrná ze situace uvedené v kapitole č. 6 hlukové studie nebo z mapek
s vykreslenými hlukovými pásmy uvedenými v příloze č. 1 hlukové studie.
V tabulce č. 18 (resp. tabulce č. 3 hlukové studie) jsou uvedené vypočtené hodnoty před realizací
navrhovaných protihlukových opatření. V tabulce č. 19 (resp. tabulce č. 4 hlukové studie) jsou
uvedené vypočtené hodnoty po realizaci protihlukový opatření. V rámci přípravných prací se
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jedná o snížení doby plného pracovního nasazení těžební mechanizace a v rámci vlastní těžby
se jedná o zemní valy vybudované na hranici plochy těžby. Specifikace protihlukových opatření
je uvedena v kap. D.IV.1. tohoto dokumentu (resp. kapitole 7.3 této hlukové studie). Protihluková
opatření jsou navrženy tam, kde lze předpokládat překročení hygienického limitu (viz var. 1a
a 1b) nebo se vypočtené hodnoty v době vlastní těžby výrazně blíží k hygienického limitu (viz.
var. 2c).
Tabulka č. 18: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu těžby v rámci dobývacího prostoru – záměr
bez protihlukových opatřeních (dále jen PHO)

Číslo
RB

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq, 8h [dB].
Výška RB
bez dodatečných PHO
nad
terénem Přípravné práce
Těžba
[m]
1a
1b
1c
2a
2b
2c
2d

1

2,0

40,7

52,0

45,4

36,2

39,5

49,1

40,9

2,0

40,1

51,8

45,7

35,6

38,7

49,5

41,0

5,0

40,1

51,8

45,7

35,6

38,7

49,5

35,3

2,0

38,5

52,0

46,0

34,2

37,6

48,8

44,4

5,0

38,5

52,0

46,0

34,2

37,6

48,8

42,1

2,0

38,8

51,3

39,4

34,3

36,9

48,2

43,8

5,0

38,8

51,3

39,4

34,3

36,9

48,2

40,9

2,0

29,0

36,5

41,3

32,2

34,8

40,2

42,3

5,0

29,3

36,8

41,6

32,3

34,9

40,3

42,6

2,0

43,2

26,9

32,2

35,5

26,2

23,8

24,6

5,0

43,2

26,9

32,2

35,5

26,2

23,8

24,6

2,0

46,2

38,1

36,9

41,0

40,2

36,3

33,5

5,0

46,2

38,1

36,9

41,0

40,2

36,3

33,1

2,0

43,3

39,3

37,7

37,6

40,8

37,4

33,9

2,0

51,2

40,4

41,9

44,9

44,1

38,7

35,2

44,1

38,7

35,2

2
3
4
5
6
7
8
9

5,0

51,2
40,4
41,9
44,9
Tučně vyznačené hodnoty překračují hygienický limit L Aeq,8h = 50 dB.

Tabulka č. 19: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu těžby v rámci dobývacího prostoru – záměr
s PHO

Číslo
RB

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8h [dB].
Výška RB
s dodatečnými PHO
nad
terénem Přípravné práce
Těžba
[m]
1a
1b
2c

1

2,0

38,4

49,7

44,5

2,0

37,7

49,5

46,0

5,0

37,7

49,5

46,0

2,0

36,1

49,7

45,2

5,0

36,1

49,7

45,2

2,0

36,4

49,0

44,7

5,0

36,4

49,0

44,7

2,0

26,6

34,1

41,6

2
3
4
5
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Číslo
RB

6
7
8
9

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8h [dB].
Výška RB
s dodatečnými PHO
nad
terénem Přípravné práce
Těžba
[m]
1a
1b
2c
5,0

26,9

34,4

41,7

2,0

40,9

24,6

23,9

5,0

40,9

24,6

23,9

2,0

43,9

35,9

32,9

5,0

43,9

35,9

32,9

2,0

41,4

37,0

33,9

2,0

49,3

38,3

35,5

5,0

49,3

38,3

35,5

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze č. 1 hlukové studie. Lokalizace
výpočtových bodů je patrná z obrázků č. 3 a 4 v kapitole č. 6 hlukové studie a z mapek
s vykreslenými hlukovými pásmy.
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu samotného
posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby štěrkopísku v dobývacím
prostoru Lohenice IV – I. etapa (stroje a zařízení, provoz na neveřejné účelové komunikaci),
při respektování navržených protihlukových opatření uvedených v kapitole kap. D.IV.1. tohoto
dokumentu (resp. kapitole 7.3 hlukové studie), na hranici nejbližšího chráněného venkovního
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru situovaných v blízkosti místa těžby
nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit
LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích
Na základě výpočtů uvedených v hlukové studii byla zhodnocena předpokládaná změna LAeq,T
v posuzovaných RB vyvolaná realizací posuzovaného záměru, tzn. aktivní varianta roku 2040
k nulové variantě roku 2040. Vzhledem k tomu, že provoz posuzovaného záměru a doprava
vyvolaná provozem posuzovaného záměru bude pouze v denní době, jsou i výpočty provedeny
pouze pro denní dobu.
Výpočty jsou provedeny ve vztahu k obytné zástavbě situované podél příjezdových tras, tzn.
v RB č. 10 – 14. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty stanoveny pro celou denní
dobu.
Tabulka č. 20: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]
Číslo
RB

10
11
12

Výška
RB
nad
teréne
m [m]
2,0
5,0
2,0
2,0

Den – LAeq,16h
Stávající
Rok 2000 stav
2018

Rok 2040 bez Rok 2040 se
záměru
záměrem
(nulová var.)
(aktivní var.)

Změna v dB
aktivní / nulová

Stanovené
hygienické
limity

54,0
54,1
57,1
62,0

56,9
57,0
58,5
62,0

+ 0,4
+ 0,4
+ 0,3
+ 0,1

60
60
60
64*

55,9
56,0
57,6
61,2
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Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]
Číslo
RB

13
14

Výška
RB
nad
teréne
m [m]
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Den – LAeq,16h
Stávající
Rok 2000 stav
2018

Rok 2040 bez Rok 2040 se
záměru
záměrem
(nulová var.)
(aktivní var.)

Změna v dB
aktivní / nulová

Stanovené
hygienické
limity

62,0
60,7
60,7
57,1
57,1

62,0
64,1
64,1
67,7
57,7

+ 0,1
0
0
+ 0,2
+ 0,2

64*
60
60
60
60

61,2
63,4
63,4
57,3
57,3

62,1
64,1
64,1
57,9
57,9

Pozn. k tab. č. 20: Tučně vyznačené vypočtené hodnoty LAeq,T překračují stanovený hygienický limit
* Jedná se o hygienický limit pro starou hlukovou zátěž. Obecně platí, že limitní hodnota LAeq,T stanovená na základě
prokázání staré hlukové zátěže pro denní i pro noční dobu je o 2 dB vyšší než hodnota LAeq,T před 1. 1. 2001.

Obrázek č. 10: Situace referenčních bodů

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze č. 2 hlukové studie.
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 10:
Vzhledem k tomu, že daný RB je výrazněji než automobilovou dopravou na silnici III/32219
ovlivňován automobilovou dopravou na silnici II/333 je zde stanoven pro denní dobu hygienický
limit LAeq,16h = 60 dB. Toto konstatování bylo ověřeno kontrolním výpočtem, a to kdy jak ve
variantě stávajícího stavu, tak ve variantě aktivní výhledové varianty. I přes navýšení hodnoty
LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích o + 0,4 dB, které vyvolá provoz
posuzovaného záměru, nebude stanovený hygienický limit v daném RB překročen.
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Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 11:
Vzhledem k tomu, že daný RB je ovlivňován především automobilovou dopravou na silnici II/333
je zde stanoven pro denní dobu hygienický limit L Aeq,16h = 60 dB. I přes navýšení hodnoty LAeq,T
z automobilové dopravy na veřejných komunikacích o + 0,3 dB, které vyvolá provoz
posuzovaného záměru, nebude stanovený hygienický limit v daném RB překročen.
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 12:
Porovnáním jednotlivých stavů v tabulce č. 20 (resp. v tabulce č. 12 hlukové studie) lze
konstatovat, že v RVB č. 12 nedochází od roku 2000 do roku 2040 (s provozem záměru)
k akusticky významnému zhoršení hlučnosti (hodnota navýšení není vyšší jak 2,0 dB), a přitom
v roce 2000 zde byl překračován základní hygienický limit L Aeq,16h = 60 dB v denní době, tudíž
lze pro posouzení dopravy u této obytné zástavby charakterizované RB 12, situované
v blízkosti komunikace II/333 využít korekci na starou hlukovou zátěž, tzn. max. limit LAeq,16h
= 70 dB pro denní dobu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve smyslu pozdějších předpisů. Konkrétní stanovený
hygienický limit je uvedený ve výše uvedené tabulce. Tento výše uvedený hygienický limit není
v hodnocených variantách, dle provedených výpočtů, překračován, a to i přes navýšení hodnoty
LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích o + 0,1 dB oproti nulové variantě roku
2040, které vyvolá provoz posuzovaného záměru.
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 13:
Porovnáním jednotlivých stavů v tabulce č. 20 (resp. v tabulce č. 12 hlukové studie) lze
konstatovat, že v RVB č. 13 dochází od roku 2000 do roku 2040 (s provozem záměru)
k akusticky významnému zhoršení hlučnosti (hodnota navýšení je vyšší jak 2,0 dB). Tudíž
v daném úseku není možné přiznat starou hlukovou zátěž. Vzhledem k tomu, že daný RB je
ovlivňován automobilovou dopravou na silnici II/333 je zde tedy stanoven pro denní dobu
základní hygienický limit LAeq,16h = 60 dB, který je ale ve všech hodnocených variantách
překračován. Provoz projektovaného záměru však díky vysoké intenzitě především nákladní
automobilové dopravy v daném úseku komunikace nezpůsobí změny hodnot L Aeq,T. Vypočtená
změna mezi aktivní a nulovou variantou je nulová.
Pozn.: Výpočet rozdílu byl proveden také pro rok 2022 kde rozdíl nulové a aktivní varianty byl
také nulový. Vypočtená hodnota pro rok 2022 je 63,6 dB pro obě varianty.
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 14:
Vzhledem k tomu, že daný RB je ovlivňován především automobilovou dopravou na silnici II/323
je zde stanoven pro denní dobu hygienický limit L Aeq,16h = 60 dB. I přes navýšení hodnoty LAeq,T
z automobilové dopravy na veřejných komunikacích o + 0,2 dB, které vyvolá provoz
posuzovaného záměru, nebude stanovený hygienický limit v daném RB překročen.
Hodnocení vlivu dopravy vyvolané provozem projektovaného záměru
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace
posuzovaného záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr pro oblast hlukové zátěže
Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby
štěrkopísku v I. etapě v dobývacím prostoru Lohenice IV (stroje a zařízení, provoz na
neveřejné účelové komunikaci) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních
hlukově chráněných objektů a v chráněném venkovním prostoru situovaných v blízkosti místa
těžby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj.
limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci těžby je však nutné respektovat protihluková opatření blíže specifikovaná v kapitole č.
kap. D.IV.1. tohoto dokumentu (resp. kapitole 7.3 hlukové studie).
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Automobilová doprava vyvolaná realizací posuzovaného záměru vyvolá změny v okolí
příjezdových komunikací max. v řádech desetin decibelu (od 0 do +0,4 dB). Přičemž tam, kde
jsou překračovány stanovené hygienické limity, jsou změny mezi aktivní a nulovou variantou,
díky vysokému podílu stávající nákladní dopravy, nulové. Hodnocení automobilové dopravy
vyvolané provozem posuzovaného záměru je podrobně uvedené v kapitole č. 8 hlukové studie.
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace
posuzovaného záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

B.III.4.2 Vibrace
Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na příjezdových komunikacích
a v areálu záměru a stav geologického podloží.
Při jízdě nákladních aut (popř. mechanizmů) po komunikaci vznikají tzv. dopravní otřesy. Jejich
velikost je dána typem vozidla (mechanizmu), úrovní jeho technického provedení
a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy se šíří v podloží, obvykle
se však projevují pouze několik metrů od liniového zdroje.
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných objektů od místa záměru se přenos vibrací
z provozu záměru do těchto objektů nepředpokládá.

B.III.4.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného záření.

B.III.4.4 Zápach
Evropská pachová jednotka (EOU – European odour unit), definovaná evropskou normou
EN13725 jako množství pachových látek, které odpařeno do 1 m 3 neutrálního plynu
za normálních podmínek (teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa) vyvolá u testujících pozorovatelů
stejný vjem, jako 123 µg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 neutrálního plynu za
normálních podmínek (Evropská referenční pachová hmotnost – EROM).
Jedna pachová jednotka je taková koncentrace, kdy 50 % zkoumaných osob pocítí čichový vjem.
1 OUE/m3 – vnímáme nějakou změnu
3 OUE/m3 – citlivý jedinci jsou schopni identifikovat, co cítí
5 OUE/m3 – jsme schopni identifikovat, co cítíme
Vzhledem k charakteru činnosti a povaze záměru v dané lokalitě nevznikají a ani se
nepřepokládá, že by docházelo ke vzniku pachově vnímatelných látek.

B.III.5. Doplňující údaje
B.III.5.1 Biologický průzkum
Pro potřeby hodnocení vlivu předkládaného záměru bylo vypracováno biologické posouzení.
Posouzení je nedílnou součástí této dokumentace.
Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva rostlin a živočichů a posoudit
významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny. Důraz při terénních pochůzkách
byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
V kapitole C.II.5 jsou uvedeny základní informace týkající se biologického posouzení.
V kapitole D.IV. jsou uvedeny zmírňující opatření ke snížení negativních vlivů plánovaného
záměru na faunu a flóru, které vychází z doporučení biologického průzkumu, který byl zpracován
Mgr. Alicí Hákovou a Mgr. Janem Losíkem, Ph.D., květen, 2018).

B.III.5.2 Skrývkové práce
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Skrývkové práce budou prováděny vždy v ploše schváleného Plánu otvírky, přípravy
a dobývání (dále jen POPD) a to po odlesnění lesních pozemků a skrytí lesní hrabanky.
Skrývkové práce v rámci POPD budou řešeny podle §17 zákona o lesích.
Skrývkové práce to budou nárazové, tzn., že najede technika a provede skrytí potřebného
množství a zase odjede. Časové vymezení lze předpokládat v rozsahu cca 2-3 týdnů v roce.
A to převážně na podzim popřípadě z jara (mimo vegetační období, tj. do konce března). Budou
použity v rámci každé jedné skrývkové etapy, tj. cca 1x ročně.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČ.
ÚZEMÍ
C.I. 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,
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)

C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a
společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb.
jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší
vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících
menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců,
hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).

Do řešeného území zasahují prvky vyššího, regionálního či nadregionálního významu.
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Realizací záměru mohou být také ovlivněny prvky Územního systému ekologické stability
(ÚSES). Jedná se o nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč a regionální biocentrum
U Buňkova.
Severozápadní část plochy záměru protíná osa nadregionálního biokoridoru NRBK K72
Polabský luh – Bohdaneč. Jedná se o nivní osu funkčního NRBK, který tvoří vazbu mezi nivou
Labe a Opatovickým kanálem. Pouze okrajově se zájmové území dotýká regionálního biocentra
RBC 1752. Jedná se o lesní biocentrum, které tvoří borový les s příměsí dubu, podél
Opatovického kanálu s fragmenty olšin.
V bezprostředním okolí záměru jsou také vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o lokální
biocentrum LBC V Lohenickém, které se nachází při východní hranici lokality. Na toto biocetrum
navazují lokální biokoridory. LBK 1752-3 tvoří funkční biokoridor v rámci hospodářského
borového lesa. LBK 1752-5 je vymezen převážně v zemědělské krajině podél Neratovského
potoka. Oba tyto biokoridory se nacházejí severovýchodně od zájmového území. Jejich poloha
je patrná z následujícího obrázku
Obrázek č. 11: Vymezení prvků ÚSES v okolí záměru.
Umístění
záměru

Zdroj: Biologické hodnocení

Funkce prvků ÚSES bude ovlivněna odlesněním plochy v rámci těžebního prostoru. Ovlivněny
budou hospodářsky využívané borové lesy. Důsledkem realizace záměru bude vznik nové vodní
plochy, která se stane vlivem přirozené sukcese a vhodně zvoleného způsobu rekultivace
vhodným biotopem řady vzácných druhů živočichů, i rostlin. Z těchto důvodů nebude odlesnění
představovat snížení funkce prvků ÚSES včetně nadregionálního biokoridoru jako celku.
Obrázek č. 12: Územní systém ekologické stability – vymezení GIS PK
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Legenda:

C.I.2. Chráněná území
Chráněná území jsou utvářena a členěna na:
 velkoplošné chráněné území (tj. Národní parky, Chráněné krajinné oblasti, Přírodní parky),
 maloplošné chráněné území (Národní přírodní rezervace, Národní přírodní památky,
Přírodní rezervace, Přírodní památky, Významné krajinné prvky, Památné stromy).
Chráněná území (NP, CHKO, PP, NPR, NPP, PP a PR) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru nevyskytují.
Výjimkou je chráněné území charakterizované VKP, kdy realizací záměru ovlivněným
významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci zájmových ploch
62 ha. Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí navazujících
rozsáhlých lesů. Plánované odlesnění bude postupné, celková plocha bude vykácena
v horizontu 20 let. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde k významnému
snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území.

C.I.3. Lokalita NATURA 2000
Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:
 Ptačí oblast – zkráceně PO,
 Evropsky významná lokalita – zkráceně EVL.
Obrázek č. 13: Zobrazení chráněných území a lokalit NATURA 2000
Umístění záměru
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Legenda:

V místě záměru nejsou vymezeny evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO)
ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr se nachází mimo území soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Záměr nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí oblasti (lokality NATURA 2000).

C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeolog. významu
Záměr je situován:
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

Pozemky:

Výčet pozemků je poměrně rozsáhlý, proto bylo provedeno procentuální rozložení
kultur v celém DP a následně v I. etapě, které vychází následovně (viz. provedené
členění uvedené v kapitole č. B.I.3.).

Případný kompletní soupis předpokládaných pozemků a jejich vlastnici jsou pro potřeby této
dokumentace dokladovány jako příloha č. 3.
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Výhradním ložiskem je na základě vydaného Rozhodnutí o výhradním ložisku, které bylo vydáno
dne 24. 1. 1968, „patrně“ Ministerstvem průmyslu ČR Praha, popřípadě příslušným ústředním
orgánem k zajištění ochrany výhradního ložiska TAZUS Praha (žadatel bohužel nemá tento
dokument k dispozici a ani v rámci vydaných rozhodnutí o stanovení, popřípadě změně CHLÚ,
není tento dokument (kromě data vydání) citován).
Chráněné ložiskové území (jeho poslední platný stav) je stanoveno rozhodnutím MŽP ČR, pod
čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase. Vlastní těžební činnost bude rozdělena
na etapy a I. Etapu těžebních prací, která by měla být posouzena touto dokumentací je plocha
o rozloze 62 ha, jak je proveden zákres v rámci obrázku č. 2.
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Umístění záměru – pohled na celou lokalitu je znázorněn na obrázku č. 1 a 2.
Řešený záměr se nenachází v památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky
UNESCO ani v jejím ochranném pásmu.
Zájmové území neleží v žádné památkové zóně. V území stavby se nenalézají žádné kulturní
památky. V prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. V případě,
že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu
zemních prací bude proveden záchranný archeologický průzkum.

C.I.5. Území hustě zalidněná
Lohenice je vesnice, část města Přelouč v okrese Pardubice. Nachází se asi 2,5 km na východ
od Přelouče. Mají zhruba 187 obyvatel.

C.I.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení a staré zátěže
V zájmové lokalitě se nenacházejí území zatěžovaná nad míru únosného zatíženi. Ve vlastním
zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Na dotčené lokalitě se nevyskytují staré zátěže.
Geodynamické jevy
Významnější geodynamické jevy se v dotčeném území nevyskytují.
Seismicita
Dotčené území se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou a není zde zapotřebí
uvažovat účinek zemětřesení.

C.II. 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

C.II.1. Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do teplé klimatické oblasti T2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; přechodné období je krátké s mírným
až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou,
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti
jsou uvedeny níže v tabulce.
Tabulka č. 21: Klimatické charakteristiky oblasti T2
Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 - 50
120 - 140
40 - 50

Meteorologické podklady
Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry
(charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s
a 11 m/s).
Větrná růžice pro lokalitu:
Přelouč-Lohenice, okres Pardubice, N 50°3,03987´, E 15°36,50600´
Platná ve výšce 10 m nad zemí.
Stabilní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS´97)
Období výpočtu: 2007 – 2016
Vytvořeno: 16. 04. 2018, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: ČHMÚ Praha, Oddělení modelování a expertíz, úsek ochrany čistoty ovzduší
Zobrazení větrné růžice je v příloze č. 2 rozptylové studie.
Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má západní vítr s 26,48 %. Četnost
výskytu bezvětří je 4,21 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 50,76 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze
očekávat v 44,56 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 4,68 % případů.
I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky se
vyskytují v 5,98 % případů.
Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení uvažovanými
škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace přímo v posuzované
lokalitě není trvale sledována.
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Pětileté průměry (ČHMÚ)
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, ve formátu shapefile. Tyto mapy obsahují v každém
čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích
5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní limit.
Tabulka č. 22: Pozaďové imisní koncentrace (2012 – 2016)
NO2_IHR
g/m3]

BZN_IHR
g/m3]

PM10_IHR
g/m3]

PM10_M36
g/m3]

PM2,5_IHR
g/m3]

BaP_IHR
ng/m3]

Lohenice

12,6 - 13

1 - 1,1

24,1 - 24,8

41,2 - 42,8

18,5 - 19,3

0,97 - 1,1

Břehy

12,9 - 13,9

1,1

24,1 – 24,9

41,2 – 42,8

18,5 – 19,2

0,96 – 1,1

Vysvětlivky:
IHR roční průměrná koncentrace
M36
36. nejvyšší hodnoty 24hodinové průměrné koncentrace v kalendářním roce

Oxid dusičitý (NO2)
Vzhledem k tomu, že pětileté průměry neobsahují hodnoty hodinových koncentrací NO2, proto
byla použita hodnota z nejbližší měřící stanice č. č. 1503 Hradec Králové - Brněnská.
 Pardubice – Rosice, stanice č. 1418 (ČHMÚ), reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5
až 4 km), klasifikace stanice: pozaďová, předměstská, obytná, průmyslová, datum
vzniku: 01.01.1998, stanovení repr. konc. pro osídlené části území, určení vlivu na
zdravotní stav obyvatelstva, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS).
Tabulka č. 23: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené v roce 2017 na
stanici č. 1418
Hodinové hodnoty
Jednotka

µg/m3

Denní hodnoty

Max.

19 MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum

113,1

82,4

0

11,3

66,2

13.2.

16.2.

0

51,5

20.1.

Limity pro rok 2017: hodinový limit: 200,0 µg/m3
Vysvětlivky k tab. 23:
50 % Kv
95 % Kv
98 % Kv
99,9 % Kv
X1q, X2q, X3q, X4q
C1q, C2q, C3q, C4q
dv
36 MV
VoL
VoM
Xm
mc

95%
Kv

31,8

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

13,4

22,6

11,5

12,5

16,0

15,6

9,11

362

43,4

89

90

91

92

13,6

1,68

1

roční limit: 40,0 µg/m3

50 % kvantil
95 % kvantil
98 % kvantil
99,9 % kvantil
čtvrtletní aritmetický průměr

X
XG
S
SG
N

roční aritmetický průměr
roční geometrický průměr
směrodatná odchylka
standardní geometrická odchylka
počet měření v roce

počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval
počet překročení limitní hodnoty LV
počet překročení meze tolerance LV + MT
měsíční aritmetický průměr
měsíční četnost měření
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C.II.2. Voda
Povrchová voda
Lokalita je odvodňována zejména hlavním vodním tokem Labe. Labe je významným tokem
o celkové délce 367,629 kilometrů. Po stránce hydrogeologické spadá daná oblast do
hydrogeologického pořadí 1-03-04-0550-0-00 Labe. V širším okolí záměru se pak nachází
několik dalších toků, zejména pak severně Živanická svodnice a jihovýchodně pak Struha
a Veselský potok.
V širším okolí se pak nachází několik vodních děl – např. nádrž Staré Labe, Zajícův rybník, nádrž
Crkáň, nádrž Buňkov, či nádrže okolo obce Lohenice – Malý písník a Velký písník.
Podzemní voda
Záměr se nachází v hydrogeologickém rajonu 1140 – Kvartér Labe po Týnec, dílčího povodí
Horní a střední Labe o celkové ploše 146,934 km2. Geologická jednotka je tvořena kvartérními
a propojenými kvartérními a neogenními sedimenty. Proudění podzemní vody v zájmové lokalitě
je severozápadním až západním směrem. Hydrogeologický rajon 1140 je charakterizován
s převážně volnou hladinou spodní vody a průlinovou propustností s vysokým stupněm
transmisivity. Zvodeň je vázána na fluviální štěrkopísky terasy Labe.
Chráněná území přirozené akumulace vod, zdroje minerálních vod a ochranná pásma vodního
zdroje
Vlastní záměr se nenachází v žádném chráněném území přirozené akumulace vod, zdroji
minerálních vod či ochranném pásmu vodního zdroje, ani v jeho těsné blízkosti. Nejbližší
chráněné území přirozené akumulace vod je situováno od záměru východním směrem.
Jedná se o CHOPAV Východočeská křída. Nejblíže k záměru se nachází ochranné pásmo
vodního zdroje Luhy. Nejbližší zdroj minerálních vod jsou pak v blízkosti Lázní Bohdaneč.
Obrázek č. 14: Povrchové toky a stojaté vody v blízkosti záměru
Umístění záměru

Poloha záměru vzhledem k záplavovému území
Záměr se nechází v záplavovém území. Vymezení záplavového území v zájmovém území je
zřejmé z následujícího obrázku.
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Obrázek č. 15a: Znázornění vymezení záplavových území
Umístění záměru

Obrázek č. 15b: Znázornění vymezení záplavových území
Umístění záměru

C.II.3. Půda
Z geomorfologického členění České republiky je území součástí provincie Česká vysočina.
Systém: Hercynský systém
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Východočeská tabule
Celek: Svitavská pahorkatina
Okrsek: Heřmanoměstecká tabule
Z geologického hlediska patří oblast k litofaciální oblasti labské, budované křídovými sedimenty.
Ty jsou zde charakterizovány písčito-jílovitým, částečně vápenatým vývojem svrchnokřídové
turonské sedimentace mezozoické (druhohorní) éry. Z petrografického hlediska se jedná
o jemně písčité
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C.II.4. Geofaktory životního prostředí
Geologická pozice a stratigrafie
Ložisko je součástí polabské roviny - zcela rovinný terén na povrchu údolní labské terasy, která
je součástí české křídové pánve. Štěrkopískové akumulace jsou součástí jediné terasové úrovně
stáří wurm 2. Slínovce skalního podloží - svrchní křída (svrchní turon a coniak), jsou jílovitě
zvětralé, povahy tvrdé hlíny. Štěrkopísky mají málo proměnlivý deskovitý tvar se
subhorizontálním uložením. Skrývkové zeminy (holocén) jsou tvořeny ve svrchní části hlinitopísčitým humózním horizontem, ve spodní části hlinitým pískem. Geneticky tu jde většinou
o směs náplavových hlín s prachovitými písky eolického původu.
Mineralogická a petrografická charakteristika
Surovina je popsána jako štěrkovitý písek, při průměrném obsahu valounové složky (nad 2 mm)
20 %. Svrchní polohy ložiska se jeví jako čisté písky, bez klastických příměsí, ale při bázi se ve
všech vrtech objevuje štěrková vrstva o průměrné mocnosti asi 3.5 m, kde obsah štěrku je
v průměru 41 %, max. až 62 %. Nejvíce je ve štěrkové frakci zastoupen křemen, z ostatních
horni se vyskytuje kvarcit, žula, pískovec, rula, břidlice, slepenec, fylit, živec. V pískové frakci je
složení obdobné, v nejjemnějších frakcích pak ještě přistupují slídy a těžké minerály
Sesuvná území
Sesuvná území se v blízkosti lokality nenacházejí.

C.II.5. Fauna, flóra
Flora a vegetace
Pro potřeby hodnocení vlivu předkládaného záměru bylo vypracováno biologické posouzení.
Posouzení je nedílnou součástí této dokumentace.
Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva rostlin a živočichů a posoudit
významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny. Důraz při terénních pochůzkách
byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
Vyhodnocení přítomnosti biologických prvků na dotčené lokalitě
Realizace záměru na druhové složení společenstva rostlin a živočichů dotčeného území nebude
významný. Ovlivněny budou hospodářsky využívané borové monokultury, pouze lokálně
s příměsí listnatých druhů dřevin.
Naprostá většina živočišných taxonů zaznamenaných v dotčeném prostoru patří k běžným
zástupcům lesní fauny a okolní lesní celky jsou dostatečně rozsáhlé a hostí početné a stabilní
populace těchto druhů. Zaznamenané druhy jsou schopné prosperovat v hospodářských lesích,
kde pravidelně dochází k narušování porostů těžbou. Způsobená ztráta části biotopů se dotkne
také několika zvláště chráněných druhů živočichů. V kapitole 6 biologického hodnocení jsou
navržena zmírňující opatření k minimalizaci ovlivnění populací a biotopů živočichů. Vzhledem
k rozsahu záměru a charakteru ovlivněné plochy nebude snížena životaschopnost jejich
populací a nedojde ke snížení biodiverzity zájmového území. Závěrem lze konstatovat,
že realizace záměru nebude představovat významné ovlivnění živé přírody.
Komplexní informace jsou uvedeny v přiloženém biologickém hodnocení.

C.II.6. Ekosytémy
Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:
 Ptačí oblast – zkráceně PO,
 Evropsky významná lokalita – zkráceně EVL.
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V místě záměru nejsou vymezeny evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO)
ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr se nachází mimo území soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Záměr nebude mít vliv na Evropsky významná území a Ptačí oblasti (lokality NATURA 2000).
Chráněná území jsou utvářena a členěna na:
 velkoplošné chráněné území (tj. Národní parky, Chráněné krajinné oblasti, Přírodní parky),
 maloplošné chráněné území (Národní přírodní rezervace, Národní přírodní památky,
Přírodní rezervace, Přírodní památky, Významné krajinné prvky, Památné stromy).
Chráněná území (NP, CHKO, PP, NPR, NPP, PP a PR) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru nevyskytují.
Výjimkou je chráněné území charakterizované VKP, kdy realizací záměru ovlivněným
významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci zájmových ploch
62 ha. Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí navazujících
rozsáhlých lesů. Plánované odlesnění bude postupné, celková plocha bude vykácena
v horizontu 20 let. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde k významnému
snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území.
Do řešeného území zasahují prvky vyššího, regionálního či nadregionálního významu.
Realizací záměru mohou být také ovlivněny prvky Územního systému ekologické stability
(ÚSES). Jedná se o nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč a regionální biocentrum
U Buňkova.

C.II.7. Obyvatelstvo
Lohenice je vesnice, část města Přelouč v okrese Pardubice. Nachází se asi 2,5 km na východ
od Přelouče. Mají zhruba 187 obyvatel.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavků daných
legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva.

C.II.8. Hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou
vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo
spojené s významnou osobou.
V místě umístění záměru se žádné kulturní, archeologické ani technické památky nevyskytují.
Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny zasažen či znehodnocen.
Území nelze tedy označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně
chráněném území podle horního zákona.
Záměr je situován do antropogenně značně přeměněné krajiny.
Estetická kvalita zájmové oblasti, kde bude provozován záměr, již byla narušena stávající
činností dále dopravní a technickou infrastrukturou.
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C.II.9. Krajina
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, přírodní parky, ptačí oblasti, ani významné krajinné
prvky se v předmětném území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Výhradním ložiskem je na základě vydaného Rozhodnutí o výhradním ložisku, které bylo vydáno
dne 24. 1. 1968, „patrně“ Ministerstvem průmyslu ČR Praha, popřípadě příslušným ústředním
orgánem k zajištění ochrany výhradního ložiska TAZUS Praha (žadatel bohužel nemá tento
dokument k dispozici a ani v rámci vydaných rozhodnutí o stanovení, popřípadě změně CHLÚ,
není tento dokument (kromě data vydání) citován).
Chráněné ložiskové území (jeho poslední platný stav) je stanoveno rozhodnutím MŽP ČR, pod
čj. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008.
Zákres ve vztahu k CHLÚ a hranice ložiska je znázorněn na obrázku č. 1.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase. Vlastní těžební činnost bude rozdělena
na etapy a I. Etapu těžebních prací, která by měla být posouzena touto dokumentací je plocha
o rozloze 62 ha, jak je proveden zákres v rámci obrázku č. 2.
Řešený záměr se nenachází v památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky
UNESCO ani v jejím ochranném pásmu.
Zájmové území neleží v žádné památkové zóně. V území stavby se nenalézají žádné kulturní
památky. V prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Výskyt archeologických nalezišť na posuzované lokalitě nelze zcela vyloučit. V případě,
že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu
zemních prací bude proveden záchranný archeologický průzkum.
Ochranná pásma
Realizace záměru se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území,
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci
pro řízení ve věci změny v užívání stavby.
Architektonické a jiné historické památky
V místě realizace záměru se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt
archeologických nalezišť není znám. Vzhledem k umístění záměru se výskyt archeologických
památek neočekává.
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Jiné charakteristiky životního prostředí
S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Poddolovaná území
Záměr neleží na poddolovaném území.

C.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 této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase. Vlastní těžební činnost bude rozdělena
na etapy a I. Etapu těžebních prací, která by měla být posouzena touto dokumentací je plocha
o rozloze 62 ha, jak je proveden zákres v rámci obrázku č. 2.
K tomuto kroku má předpoklady, neboť již v dnešní době je plocha CHLÚ Lohenice II a kontury
státního ložiska Lohenice čl. 3005300 zakreslena v územně-plánovacích dokumentacích.
Ve vztahu k územnímu plánu je k tomuto dokumentu přiloženo Vyjádření MěÚ Přelouč, odboru
stavební č.j. MUPC 14719/2018. Z tohoto vyjádření plyne, že za stávajícího stavu není realizace
záměru v souladu s Územním plánem Přelouč.
Z tohoto důvodu je NUTNÉ před samotnou realizací záměru vyřešit a ustanovit soulad územního
plánu a plánovaného záměru.
Plocha plánovaného DP bude využita, jako surovinový zdroj deklarovaný vydaným rozhodnutím
o výhradním ložisku i provedenou ochranou stanovením Chráněného ložiskového území.
Dané ložisko, jehož součástí je zájmové území, je evidováno jako výhradní ložisko. Jak již bylo
zmíněno, těžební organizace dodržuje všechny zákonem dané povinnosti vztahující se k dané
problematice (§ 10 Horního zákona).
Oznamovaný záměr je dalším legislativním zákonným postupem dle Horního zákona hospodárným a ekonomickým vytěžením předmětných zásob ložiska a to s ohledem na
dodržení vztahu k životnímu prostředí a následně zajištěním I. etapy těžby výhradního ložiska.
Nulová varianta (zachování současného stavu) představuje zachování lesních pozemků
a jejich obhospodařování a současně nezajištění již předem státem určeného zdroje
štěrkopísku. Nulová varianta tak neumožňuje další využití geologických zásob vyhrazených
nerostů (štěrkopísky) v CHLÚ (viz § 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Nulová varianta neumožňuje zachování
kontinuity potřeby stavebních materiálů v dané oblasti.
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Uvažovaná varianta (aktivní varianta) – těžba štěrkopísků z vody s roční těžební kapacitou cca
290 000 tun/rok, je v zájmovém území akceptovatelná, a to s ohledem na stávající vymezení
lokality.
Co se týká hlediska nutnosti provádění těžby, tak se dá konstatovat, že nulová varianta
znemožní zajištění kvalitních stavebních materiálů v dané oblasti.
Z pohledu umístění záměru bylo oznamovatelem velice pečlivě zvažován rozsah (kapacita)
i povaha využití lokality pro potřeby těžby, v dané lokalitě a to s ohledem a přihlédnutím ke
stávajícímu krajinnému rázu, nutným zásahem do krajiny, souladu s územně plánovací
dokumentací a respektování ochrany zdraví a pohody obyvatel sídlících v bezprostřední
blízkosti plánovaného záměru.
Vzhledem ke skutečnosti, že je území k předmětné činnosti předurčeno, nebyly zvažovány jiné
varianty. A to jak z pohledu umístění, tak z pohledu plošného záboru. Jedná tedy
o monovariantní řešení.
Za základní referenční srovnání lze považovat variantu bez realizace záměru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta však neznamená vyřešení zadání oznamovatele.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v dokumentu hodnocen
stávající stav (nulová varianta) a monovariantní záměr předkládaný oznamovatelem (aktivní
varianta). Popis stávajícího stavu životního prostředí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C
oznámení, popis záměru (aktivní varianty) je v kapitole B dokumentu a hodnocení vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví v kapitole D dokumentu.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavků daných
legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva. Z hlediska stávající
únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních,
kumulativn., přeshraničních, krátkod., střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i
negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
(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)
Záměrem je stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu výhradního ložiska
štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II a vydaným
Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
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Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192,
ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Plánovaná těžební činnost (těžba a úprava štěrkopísku ) v rámci stanoveného DP Lohenice IV.
se plánuje s maximální roční těžbou 290 000 tun/rok, což představuje max. 170 000 m 3/rok.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Pro potřeby tohoto dokumentu a tím i vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví byla
zpracována studie „Hodnocení vlivu znečišťujících látek v ovzduší na veřejné zdraví“, která je
součástí tohoto oznámení.
Zde je uveden pouze výstup z této studie. Veškeré podnebné údaje jsou vedeny přímo ve studii.
Zdravotní rizika
Bylo posouzeno stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I.
etapě. V rámci modelových výpočtů byly vyčísleny příspěvky k imisním koncentracím
suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků suspendovaných částic byly v nejbližší obytné
zástavbě vypočteny v úrovni do 0,054 µg/m 3 u frakce PM10 a do 0,017 µg/m3 u frakce PM2,5.
Nejvyšší příspěvky k denní imisní koncentraci suspendovaných částic frakce PM10 byly v obytné
zástavbě zjištěny do 4,98 µg/m3. Tyto denní příspěvky představují maximální zjištěné hodnoty
v rámci provedených výpočtů, které by mohly být dosahovány při špatných rozptylových
podmínkách.
Doporučená hodnota roční koncentrace AQG (Air Quality Guidelines) podle WHO činí 20 µg/m3
pro frakci PM10 a 10 g/m3 pro PM2,5 a pro denní imise PM10 je směrná hodnota 50 g/m3.
Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky suspendovaných částic z posuzovaného
záměru nepřekračují tyto doporučené koncentrace.
Podle monitoringu imisních koncentrací v rámci celé České republiky lze zvýšeným
koncentracím prašného aerosolu obecně přisuzovat plošný charakter. Také podle map úrovní
znečištění jsou roční průměrné imisní koncentrace prašného aerosolu frakce PM 10 (24,1 až
24,9 µg/m3), resp. frakce PM2,5 (18,5 až 19,3 µg/m3) u obytné zástavby vyšší než cílové hodnoty
doporučené WHO, což je spojeno s mírně zvýšenými zdravotními riziky.
Vzhledem k závažnosti účinků suspendovaných částic na zdraví, je nutné imisní příspěvky
vyvolané záměrem snižovat na nejnižší možnou úroveň především způsobem provozu i údržbou
zařízení a důsledným dodržováním pracovních postupů. Je potřeba se také zaměřit
na omezování sekundární prašnosti.
Pro doplnění byl proveden také teoretický výpočet výskytu vybraných zdravotních ukazatelů a
odhad počtu předčasných úmrtí. Při porovnání stávající imisní situace v lokalitě a celkového
stavu včetně zjištěných příspěvků nebyla tímto výpočtem zaznamenána významná změna.
Vypočtené roční imisní příspěvky suspendovaných částic významně neovlivní stávající
průměrnou míru znečištění ovzduší prašným aerosolem v zájmové lokalitě a ani s tím související
úroveň účinků na zdraví.
Podle modelového výpočtu rozptylu látek v ovzduší se roční imisní příspěvky oxidu dusičitého
u nejbližší obytné zástavby očekávají nejvýše do 0,010 µg/m 3. Příspěvky k hodinové imisní
koncentraci NO2 by za zhoršených rozptylových podmínek mohly dosahovat hodnot do
2,64 µg/m3.
Tyto imisní příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro roční
koncentraci (40 µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) – i při zohlednění
stávající průměrné roční imisní zátěže v hodnocené lokalitě (12,6 až 13,9 µg/m3).
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U benzenu a benzo(a)pyrenu byla provedena charakterizace rizika z hlediska karcinogenního
účinku. Pro inhalační expozici byl proveden teoretický výpočet tzv. míry pravděpodobnosti
zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (ILCR).
Hodnoty ročních imisních příspěvků benzenu v nejbližší obytné zástavbě se pohybují do
0,000240 µg/m3. ILCR pro vypočítaný nejvyšší příspěvek záměru je o tři řády pod rozsahem
přijatelné míry karcinogenního rizika.
Stávající dlouhodobá průměrná roční imisní koncentrace benzenu (1 až 1,1 µg/m 3) podle map
úrovní znečištění se v dotčeném území pohybuje v rozmezí přijatelného rizika.
Roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu ze záměru se předpokládají do 0,000172 ng/m3.
Karcinogenní riziko nejvyšších imisních příspěvku záměru je o dva řády nižší než je doporučený
rozsah přijatelné míry rizika.
Průměrná roční imisní koncentraci benzo(a)pyrenu u obytné zástavby (0,96 až 1,1 ng/m3) podle
map úrovní znečištění je jeden řád nad doporučeným rozmezím přijatelného rizika. Podobná
situace je ale dle výstupů imisního monitoringu na většině území České republiky.
Sociální a ekonomické důsledky
Realizace záměru bude mít pozitivní sociální důsledky, jelikož záměr vyvolá potřebu nových
pracovních míst.
Vlivy na zaměstnance
Provoz technologických a pomocných zařízení musí respektovat požadavky dané legislativními
předpisy v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců při práci a splňovat nároky kladené na pracoviště
a sanitární zařízení.
Provozovatel je povinen zhodnotit faktory pracovního prostředí a úroveň fyzikálních faktorů
(zejména hluku) akreditovanou laboratoří.
Při práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy, bezpečnostní předpisy, zásady hygieny
práce. Zaměstnanci musí důsledně používat předepsané ochranné oděvy a pomůcky.
Na pracovišti se mohou pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto činnosti určení
a prokazatelně zaškolení. Z hygienických důvodů platí zákaz kouření, požívání jídel a nápojů při
práci.
Zaměstnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem o ochraně veřejného zdraví. S chemickými
látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona č. 350/2011 Sb.,
o chemických látkách a o změně některých zákonů v platném znění.
Narušení faktoru pohody
Provoz záměru nebude zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva. Při
navrhovaném umístění technologie, dodržování technologické kázně a doporučených opatření,
lze konstatovat, že nebude docházet k významnému uvolňování znečišťujících látek do ovzduší.
Tzn., že během provozu nebudou faktory pohody významněji narušovány.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro potřeby této dokumentace byla zpracována rozptylová studie, která je její nedílnou součástí.
Při těžbě budou emitovány zejména tuhé znečišťující látky v důsledku manipulace s vytěženou
surovinou a zeminou. Zdrojem emisí bude také úprava štěrkopísku na požadovanou velikost.
V písníku bude provozována jedna třídička. Během úpravy budou emitovány zejména tuhé
znečišťující látky. Během celé těžby a manipulace se surovinou je surovina vlhká, proto se
předpokládají nízké hodnoty emisí znečišťujících látek. V rozptylové studii byly uvažovány emise
tuhých znečišťujících látek ze třídičky štěrkopísku a nakládání se surovinou.
Dalším zdrojem emisí bude provoz nakladače. Znečišťující látky vznikající spalováním
pohonných hmot v mechanismech jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
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Zdrojem emisí je a bude také přeprava surovin realizovaná automobilovou dopravou. Zdrojem
znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu
a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel
a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice. Příjezdové
a odjezdové komunikace budou vedeny mimo obytnou zástavbu.
Uvažované a hodnocené znečišťující látky jsou benzo(a)pyren, benzen, NO x, PM10 a PM2,5.
V rámci kapiloly B.III.1 je provedeno vyhodnocení ve výpočtových bodech mimo síť a v síti
referenčních bodů.
Modelový výpočet byl proveden pro umístění těžby a třídící linky v blízkosti vjezdu
do areálu budoucí těžby (varianta 1), v blízkosti obce Lohenice (varianta 2) a v blízkosti obce
Břehy (varianta 3). Výpočet byl proveden pro rok 2025.
Hodnoty pozadí přímo v posuzované lokalitě nejsou známy, pětileté průměry jsou uvedeny
v kapitole č. 3.6. Pozadí.
Z vypočtených hodnot maximálních krátkodobých i průměrných ročních příspěvků k imisním
koncentracím znečišťujících látek nebude docházet k překračování imisních limitů oxidu
dusičitého, benzenu a suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 s výjimkou benzo(a)pyrenu.
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již v současnosti na základě pětiletých průměrů v posuzované
oblasti překračován. Příspěvek záměru k ročnímu imisnímu limitu B(a)P je minimální (0,01 %
z limitu).
Návrh kompenzačních opatření
Pro posuzovaný záměr nejsou kompenzační opatření navržena.
Změna klimatu
Definice: Změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou
činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za
srovnatelný časový úsek. Lze rovněž vycházet z definice používané v rámci Mezivládního panelu pro
změnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v
souvislosti s přirozenou variabilitou či jako důsledek lidské činnosti.
Při hodnocení změny klimatu je třeba řešit a zohlednit následující hlediska:
1) Zmírňování (mitigace) změny klimatu záměrem.
2) Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci) a zranitelnost záměru vůči dopadům
změny klimatu

Záměrem je stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu výhradního ložiska
štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II a vydaným
Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192,
ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Žádné přírodní katastrofy se dle dostupných informací v této lokalitě dosud nevyskytly.
V reakci na změnu klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření:
1) mitigační opatření, což jsou přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových
plynů (např. efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení
budov, atd.), a
2) adaptační opatření, což jsou opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního
systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejích dopadů.
Mezi hlavní oblasti lze zařadit: lesní hospodářství, zemědělství, vodní režim v krajině a vodní
hospodaření, urbanizovaná krajina, biodiverzita a ekosystémové služby, zdraví a hygiena,
cestovní ruch, doprava, průmysl a energetika, mimořádné události a ochrana obyvatelstva
a životního prostředí.
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Stávající stav záměru i budoucí rozšíření záměru nebude produkovat významné množství
skleníkových plynů. V posuzovaném záměru nebude instalován žádný spalovací zdroj.
Posuzovaný záměr se bude dotýkat lesního hospodářství.
V oblasti zemědělství nebude docházet k záboru nové půdy. Je to plocha určená k těžbě
štěrkopísků.
Dešťové vody budou přirozeně vsakovat. Těžební činností bude vznikat v posuzované lokalitě
vodní plocha.
Realizace záměru by neměla mít významný vliv na klima v lokalitě.
Lze tedy konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí výrazné navýšení
koncentrací znečišťujících látek nad stávající stav. Z celkového hlediska lze tedy konstatovat,
že provoz posuzovaného záměru je v předmětné lokalitě akceptovatelný.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Pro potřeby této dokumentace byla zpracována hluková studie, která jej její nedílnou součástí.
Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě
a zhodnocení vlivu posuzovaného záměru z hlediska jejího provozu na hlukovou situaci v jeho
okolí a podél příjezdových tras. Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné
zástavbě. tj. k nejbližším obytným objektům, a to ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Pro potřeby této kapitoly jsou prezentovány údaje:


Hluk z provozu záměru – těžby v dobývacím prostoru, I. etapa (tj. zdroje hluku,
hodnocené varianty, výsledky výpočtů a hodnocení, navržená protihluková opatření).



Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích (tj. výsledky a hodnocení hluku
z automobilové dopravy na veřejných komunikacích)

Pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny referenční body u nejbližší hlukově
chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru nejbližších hlukově
chráněných objektů, na hranici obytné zástavby a u objektů pro rodinou rekreaci.
Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby
štěrkopísku v I. etapě v dobývacím prostoru Lohenice IV (stroje a zařízení, provoz na
neveřejné účelové komunikaci) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních
hlukově chráněných objektů a v chráněném venkovním prostoru situovaných v blízkosti místa
těžby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj.
limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci těžby je však nutné respektovat protihluková opatření blíže specifikovaná v kapitole č.
kap. D.IV.1. tohoto dokumentu (resp. kapitole 7.3 hlukové studie).
Automobilová doprava vyvolaná realizací posuzovaného záměru vyvolá změny v okolí
příjezdových komunikací max. v řádech desetin decibelu (od 0 do +0,4 dB). Přičemž tam, kde
jsou překračovány stanovené hygienické limity, jsou změny mezi aktivní a nulovou variantou,
díky vysokému podílu stávající nákladní dopravy, nulové. Hodnocení automobilové dopravy
vyvolané provozem posuzovaného záměru je podrobně uvedené v kapitole č. 8 hlukové studie.
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace
posuzovaného záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
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Lze tedy konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překračování hygienických
limitů. Z celkového hlediska lze tedy konstatovat, že provoz posuzovaného záměru je
v předmětné lokalitě akceptovatelný.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Fáze výstavby
Fáze přípravy záměru je v oblasti produkce odpadních vod spjaté pouze s produkcí splaškových
vod. V první fázi přípravy před vybudováním zázemí pro zaměstnance bude využíváno
pracovníky lomu chemické WC. Po vybudování sociálně technického zázemí budou pracovníci
využívat vybudované sociální zázemí. Produkci těchto odpadních vod lze předpokládat, že bude
řádově shodná se spotřebou vody
Fáze provozu
Produkované splaškové vody vznikající v prostorách sociálního zařízení budou sváděny
do pevné, nepropustné jímky. Přičemž splaškové odpadní vody budou pravidelně vyváženy na
ČOV nebo předány osobě oprávněné ve smyslu zákona o odpadech.
Produkci těchto odpadních vod lze předpokládat, že bude řádově shodná se spotřebou vody.
Dešťové vody budou na propustných a nezpevněných plochách zasakovány přirozeným
způsobem do terénu. Dále budou dopadat do vytěžené vodní nádrže (prostor po provedené
těžbě) odkud bude dešťová voda čerpána a využívána k zušlechťování vytěžené suroviny
(tj. pro separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních, s možností
využití praní a zkrápění upravované suroviny).
Technologická voda z mokrého procesu bude odváděna zpět do vodní nádrže. Tato voda je
získávána čerpáním z vytěžené vodní nádrže, jako voda důlní, podle zákona č. 44/1988 Sb.,
§40 a toto jako využití důlních vod při činnosti související s dobýváním. S ohledem na fakt, že
se voda čerpá a vypouští do stejného zdroje, není potřeba povolení k čerpání a nakládání s
vodami. Nakládá se pouze s důlní vodou a to v takovémto případě povoluje OBÚ v rámci POPD.
Spotřeba technologické vody je v odhadovaném množství 150 000 m3/rok v případě použití
pračky. Použitá technologická voda z mokrého procesu je odváděna zpět do vodní nádrže.
Znečištění vod s výjimkou havarijních situací, zejména úniku pohonných hmot a maziv
z montážních mechanismů, není předpokládáno. V případě úniku těchto látek budou použity
sanační prostředky a bude postupováno v souladu s platnými předpisy v oblasti vodního
hospodářství
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že je i z tohoto pohledu záměr realizovatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je situován:
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

Pozemky:

Výčet pozemků je poměrně rozsáhlý, proto bylo provedeno procentuální rozložení
kultur v celém DP a následně v I. etapě, které vychází následovně (viz. provedené
členění uvedené v kapitole č. B.I.3.).

V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Lohenice IV a následné těžební činnosti
v ploše I. etapy v hranicích bloků zásob se bude jednat o postupný zábor cca 62 ha lesních
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pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní etapy nebude zábor větší (tím je
na mysli provozní etapa jednoho roku), než 3 ha.
Celková plocha I. etapy (i s netěženými pozemky) je v hodnotě 63,5825, jedná se tedy o 62,8
ha lesních pozemků a zbylé pozemky jsou ostatní plocha, převážně cesty.
Plošně a procentuálně je I. etapa složená z:
Lesní pozemky (PUPFL):

62,3816 ha

98,11 %

Ostatní plocha:

1,2009 ha

1,89 %

Orná půda (ZPF):

0,0 ha

0,00 %

Vodní plocha:

0,0 ha

0,00 %

DP Lohenice IV

63,5825 ha

100,00%

Na dotčené lokalitě nejsou známy staré zátěže, nebo území zatěžovaná nad míru únosného
zatížení. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří provozovatel v rámci přípravy
i provozu potřebné podmínky.
Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu provozu záměru na znečištění
půdy minimální.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že je i z tohoto pohledu záměr realizovatelný.
Lze proto konstatovat, že vliv lze označit za málo významný

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase. Vlastní těžební činnost bude rozdělena
na etapy a I. Etapu těžebních prací, která by měla být posouzena touto dokumentací je plocha
o rozloze 62 ha, jak je proveden zákres v rámci obrázku č. 2.
Plocha plánovaného DP bude využita, jako surovinový zdroj deklarovaný vydaným rozhodnutím
o výhradním ložisku i provedenou ochranou stanovením Chráněného ložiskového území.
Dané ložisko, jehož součástí je zájmové území, je evidováno jako výhradní ložisko. Jak již bylo
zmíněno, těžební organizace dodržuje všechny zákonem dané povinnosti vztahující se k dané
problematice (§ 10 Horního zákona).
Oznamovaný záměr je dalším legislativním zákonným postupem dle Horního zákona hospodárným a ekonomickým vytěžením předmětných zásob ložiska a to s ohledem na
dodržení vztahu k životnímu prostředí a následně zajištěním I. etapy těžby výhradního ložiska.
Nulová varianta (zachování současného stavu) představuje zachování lesních pozemků
a jejich obhospodařování a současně nezajištění již předem státem určeného zdroje
štěrkopísku. Nulová varianta tak neumožňuje další využití geologických zásob vyhrazených
nerostů (štěrkopísky) v CHLÚ (viz § 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
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bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Nulová varianta neumožňuje zachování
kontinuity potřeby stavebních materiálů v dané oblasti.
Uvažovaná varianta (aktivní varianta) – těžba štěrkopísků z vody s roční těžební kapacitou cca
290 000 tun/rok, je v zájmovém území akceptovatelná, a to s ohledem na stávající vymezení
lokality.
Předpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování požadavků daných
legislativou v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví obyvatelstva. Z hlediska stávající
únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.
Vliv lze z celkového hlediska označit za nevýznamný až nulový.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Pro potřeby hodnocení vlivu předkládaného záměru na faunu a flóru bylo provedeno biologické
posouzení. Posouzení je nedílnou součástí této dokumentace.
Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva rostlin a živočichů a posoudit
významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny. Důraz při terénních pochůzkách
byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
Pro potřeby této kapitoly jsou uvedeny pouze výstupy tohoto posouzení, resp. předpokládané
vlivy na rostliny, živočichy a zvláště chráněné části přírody
Přímé a nepřímé významné vlivy záměru na biologickou rozmanitost (zhodnocení vlivu na flóru
a vegetaci)
Zhodnocení vlivu na flóru a vegetaci
Realizace záměru si vyžádá vykácení lesních porostů na ploše o rozloze 62 ha a následnou
skrývku lesní hrabanky, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Většinu dotčených lesních porostů
tvoří borové lesy s příměsí dubů a břízy bělokoré. V keřovém patru se vyskytuje hojně krušina
olšová. Při lesnickém obhospodařování porostů se provádí holosečné hospodaření, paseky jsou
zalesňovány převážně borovicí lesní. Lesní porosty jsou protkány sítí účelových komunikací.
Většina ovlivněných lesních porostů nepředstavuje ochranářsky cenné biotopy. Jedná se
o borové monokultury různého stáří. Jen lokálně je do porostů přimíšen dub letní, v západní
části se nacházejí kotlíky dubu červeného. Dle vrstvy mapování biotopů (htttp://mapy.nature.cz)
se v území dotčeném záměrem nevyskytují žádné přírodní biotopy (Chytrý et al. 2010).
Při odlesnění podél Neratovského potoka je třeba zabezpečit, aby nedošlo k zásahu do jeho
koryta a k odstranění vzrostlých dřevin na jeho březích.
Dále je třeba dbát, aby při realizaci záměru nedošlo k ovlivnění kvality vody v Neratovském
potoce. Toto může být způsobeno např. při nevhodně zvoleném způsobu odlesnění a následnou
erozí.
Při realizaci záměru dojde k postupnému kácení lesních porostů, které se v současnosti
nacházejí na okraji rozsáhlejšího lesního komplexu, který pokračuje severním směrem
k Živanicím a dále na západ ke Kladrubům nad Labem. Dojde k úbytku rozlohy lesních porostů,
ovšem k jejich fragmentaci nedojde.
V území byl doložen výskyt vzácnějších druhů rostlin – potočníku vzpřímeného, krtičníku
křídlatého a snědku chocholičnatého. Při realizaci záměru nepředpokládáme přímé ovlivnění
koryta Neratovského potoka, ani jeho břehů, biotop potočníku vzpřímeného a krtičníku
křídlatého tedy nebude dotčen. Snědek chocholičnatý se v území vyskytuje na vhodných
stanovištích roztroušeně. Jeho výskyt byl zjištěn i v okolním navazujícím území. Ztráta jeho
biotopu nebude znamenat jeho vymizení v okolí lokality. Ztrátou jeho vhodného biotopu může
dojít ke snížení početnosti jeho populace.
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Zhodnocení vlivu na živočichy
K ovlivnění společenstva živočichů dojde působením přímých i nepřímých vlivů, které budou
spojeny s realizací záměru. Jedná se o ztrátu jimi užívaných biotopů, případně riziko přímého
ovlivnění jedinců při přípravě otevření ložiska, resp. při odlesňování a skrývkách nadložních
vrstev zeminy. Nepřímé ovlivnění bude spočívat v působení rušivých vlivů, které jsou spojeny s
realizací a provozem záměru. Jedná se o zvýšení hlukového zatížení v oblasti a rušivých vlivů
spojených se zvýšeným pohybem techniky a osob. Těžba bude probíhat postupně, takže každý
rok bude odstraněna plocha lesního porostu o rozloze cca 3 ha. Nedojde tedy k jednorázovému
odlesnění celé zájmové lokality, takže přítomné druhy živočichů budou moci před postupující
těžbou ustupovat do okolních lesů, které mají srovnatelnou kvalitu. V důsledku realizace
záměru, resp. úbytku biotopů však dojde k poklesu početnosti populací většiny živočišných
druhů vázaných na danou oblast. Z výsledků biologického průzkumu vyplývá, že dotčeny budou
vesměs široce rozšířené a hojné druhy, které osidlují celou okolní krajinu. Realizace záměru
tedy nebude znamenat ohrožení existence jejich populací v okolí záměrem ovlivněné plochy.
Z výsledků terénních šetření je také zřejmé, že celá řada živočišných druhů je v daném území
vázána na okraje lesů a vodní plochy, které v minulosti vznikly právě těžbou štěrkopísku. Dá se
tedy očekávat, že i v případě plánované těžebny dojde časem k jejímu osídlení těmito
organismy, a tedy i ke zvýšení početnosti jejich populací.
Uvedené vlivy se dotknou také několika zvláště chráněných druhů, které byly na zájmové lokalitě
zjištěny. V následující tabulce je uveden jejich seznam s uvedením typu a míry ovlivnění.
Seznam potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD) s vyhodnocením
míry ovlivnění jejich populací je uveden v tabulce č. 3, kapitoly B.II.5. tohoto dokumentu.
Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (vliv záměru na prvky ÚSES a VKP)
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí je vymezeno několik prvků Územního systému
ekologické stability (ÚSES).
Severozápadní část plochy záměru protíná osa nadregionálního biokoridoru NRBK K72
Polabský luh – Bohdaneč. Jedná se o nivní osu funkčního NRBK, který tvoří vazbu mezi nivou
Labe a Opatovickým kanálem. Pouze okrajově se zájmové území dotýká regionálního biocentra
RBC 1752. Jedná se o lesní biocentrum, které tvoří borový les s příměsí dubu, podél
Opatovického kanálu s fragmenty olšin.
V bezprostředním okolí záměru jsou také vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o lokální
biocentrum LBC V Lohenickém, které se nachází při východní hranici lokality. Na toto biocetrum
navazují lokální biokoridory. LBK 1752-3 tvoří funkční biokoridor v rámci hospodářského
borového lesa. LBK 1752-5 je vymezen převážně v zemědělské krajině podél Neratovského
potoka. Oba tyto biokoridory se nacházejí severovýchodně od zájmového území.
Funkce prvků ÚSES bude ovlivněna odlesněním plochy v rámci těžebního prostoru. Ovlivněny
budou hospodářsky využívané borové lesy. Důsledkem realizace záměru bude vznik nové vodní
plochy, která se stane vlivem přirozené sukcese a vhodně zvoleného způsobu rekultivace
vhodným biotopem řady vzácných druhů živočichů, i rostlin. Z těchto důvodů nebude odlesnění
představovat snížení funkce prvků ÚSES včetně nadregionálního biokoridoru jako celku.
Ovlivněným významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci zájmových
ploch 62 ha. Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí
navazujících rozsáhlých lesů. Plánované odlesnění bude postupné, celková plocha bude
vykácena v horizontu 20 let. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde
k významnému snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území.
Chráněná území (NP, CHKO, PP, NPR, NPP, PP a PR) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru nevyskytují. Výjimkou je
chráněné území charakterizované VKP, kdy realizací záměru ovlivněným významným krajinným
prvkem jsou lesy.
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V místě záměru nejsou vymezeny evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO)
ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Záměr se nachází mimo území
soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. Záměr nebude mít vliv na
Evropsky významná území a Ptačí oblasti (lokality NATURA 2000).
Řešený záměr se nenachází v žádné památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění).
Jiná chráněná území se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.
Vliv realizace záměru na druhové složení společenstva rostlin a živočichů dotčeného území
nebude významný. Ovlivněny budou hospodářsky využívané borové monokultury, pouze
lokálně s příměsí listnatých druhů dřevin.
Naprostá většina živočišných taxonů zaznamenaných v dotčeném prostoru patří k běžným
zástupcům lesní fauny a okolní lesní celky jsou dostatečně rozsáhlé a hostí početné a stabilní
populace těchto druhů. Zaznamenané druhy jsou schopné prosperovat v hospodářských lesích,
kde pravidelně dochází k narušování porostů těžbou. Způsobená ztráta části biotopů se dotkne
také několika zvláště chráněných druhů živočichů. V kapitole 6 jsou navržena zmírňující opatření
k minimalizaci ovlivnění populací a biotopů živočichů. Vzhledem k rozsahu záměru a charakteru
ovlivněné plochy nebude snížena životaschopnost jejich populací a nedojde ke snížení
biodiverzity zájmového území. Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru nebude
představovat významné ovlivnění živé přírody.
Na základě výše uvedeného hodnocení byl vliv posuzovaného záměru klasifikován jako
nevýznamný až nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Zájmové území se nachází severovýchodně od obce Lohenice v nadmořské výšce 213–220 m
n.m. V současnosti se zde nacházejí lesní porosty. Severní hranici území zčásti lemuje
Neratovský potok, východní pak silniční komunikace Živanice – Mělice. Jižní hranici tvoří vedení
VN a jeho ochranné pásmo, které je umístěno mezi lesním porostem a vodními plochami
(Mělnice I a Mělnice II), které vznikly těžbou štěrkopísku v 60. letech 20 stol. Západní hranici
lemuje účelová komunikace z Lohenic do osady Výrov, která se zde napojuje na silnici č. 333
(Živanice – Břehy).
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z důvodu
těžební činnosti.
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase. Vlastní těžební činnost bude rozdělena
na etapy a I. Etapu těžebních prací, která by měla být posouzena touto dokumentací je plocha
o rozloze 62 ha, jak je proveden zákres v rámci obrázku č. 2.
Plocha plánovaného DP bude využita, jako surovinový zdroj deklarovaný vydaným rozhodnutím
o výhradním ložisku i provedenou ochranou stanovením Chráněného ložiskového území.
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Dané ložisko, jehož součástí je zájmové území, je evidováno jako výhradní ložisko. Jak již bylo
zmíněno, těžební organizace dodržuje všechny zákonem dané povinnosti vztahující se k dané
problematice (§ 10 Horního zákona).
Oznamovaný záměr je dalším legislativním zákonným postupem dle Horního zákona hospodárným a ekonomickým vytěžením předmětných zásob ložiska a to s ohledem na
dodržení vztahu k životnímu prostředí a následně zajištěním I. etapy těžby výhradního ložiska.
Nulová varianta (zachování současného stavu) představuje zachování lesních pozemků
a jejich obhospodařování a současně nezajištění již předem státem určeného zdroje
štěrkopísku. Nulová varianta tak neumožňuje další využití geologických zásob vyhrazených
nerostů (štěrkopísky) v CHLÚ (viz § 10 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Nulová varianta neumožňuje zachování
kontinuity potřeby stavebních materiálů v dané oblasti.
Uvažovaná varianta (aktivní varianta) – těžba štěrkopísků z vody s roční těžební kapacitou cca
290 000 tun/rok, je v zájmovém území akceptovatelná, a to s ohledem na stávající vymezení
lokality.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové území není
předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie, sportoviště či jiné
místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Z celkového hlediska lze tedy konstatovat, že provoz posuzovaného záměru je v předmětné
lokalitě akceptovatelný. Vliv lze z celkového hlediska označit za nevýznamný až nulový.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
Řešený záměr se nenachází v žádné památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění).
Území nelze označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu,
i když pochopitelně vzhledem k historii osídlení nelze vyloučit při provádění zemních prací
archeologické nálezy. V takovém případě je nezbytné postupovat v souladu s příslušnou
legislativou.
Z uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr nevyvolá
žádný významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
Realizace záměru nevyžaduje žádné nároky na rozvoj infrastruktury, které by zavdaly změnami
v krajině, např. hrubými terénními úpravami.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové území není
předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie, sportoviště
či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit.
Z uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr nevyvolá
významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Z celkového hlediska lze tedy
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru je v předmětné lokalitě akceptovatelný. Vliv lze
z celkového hlediska označit za nevýznamný až nulový.
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D.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
Předkládaný záměr je v této dokumentaci posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Navrhovaný záměr nebude mít žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice České
republiky.
Snahou investora je přizpůsobit výstavbovou fázi a samotný provoz záměru požadavkům
ochrany životního prostředí dle platných legislativních předpisů.
V kapitole D. I. bylo provedeno posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Následující tabulka shrnuje a zpřehledňuje zjištěné vlivy na životní prostředí.
Složky životního prostředí jsou zde zařazeny do 4 kategorií významnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Tabulka č. 24: Shrnutí vlivů záměru
Předmět hodnocení/název kapitoly

I.

Kategorie významnosti
II.
III.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

X

Vlivy na ovzduší a klima

X

Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na les
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na zvláště chráněná území

X
X
X
X
X
X
X
X

Vlivy na lokality Natura 2000

X

Vysvětlivky:
I. příznivý vliv
III. nepříznivý vliv

IV.

II. nevýznamný až nulový vliv
IV. významný nepříznivý vliv

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované vlivy posuzovaného
záměru nepřekračují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Za předpokladu realizace dále
navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva a životního prostředí vyplývajících
z procesu posuzování nedojde k ohrožení životního prostředí. Životní prostředí v dotčené lokalitě
jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy za státními
hranicemi.
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D.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
Vlivy na funkční využití území nenastanou, neboť s provedením předpokládané těžby státního
ložiska štěrkopísků ve stanoveném dobývacím prostoru, v dané lokalitě počítáno.
Obslužná doprava v rámci těžebny bude prováděna pomocí provozních částečně zpevněných
komunikací v ploše dobývacího prostoru, které budou v systému staveb souvisejících
s dobýváním. Vlastní areál těžebny s mobilním technologickým zařízením spolu se zázemím
sociálním a technickým, se plánuje napojit na státní silniční sítí vybudovanou zpevněnou
betonovou (popřípadě panelovou) komunikací a sjezdem/výjezdem na komunikaci Mělice –
Lázně Bohdaneč, obsahující několik výhyben pro možnost vyhnutí vozidel jedoucích v
protisměru. Komunikace je tak obousměrná.
Komunikace vnitřní (související s dobýváním) bude spojovat areál technického a sociálního
zázemí s místem těžby. Od tohoto zázemí se plánují budovat (vždy dle aktuální potřeby umístění
těžebního místa) provozní komunikace v ploše dobývacího prostoru částečně zpevněné
kamenivem se zdrojem z těžby, popřípadě komunikace ke skrývkovým pracím na uježděném
terénu.
Umístění výjezdu/sjezdu do/z těžebny bude samostatným sjezdem na státní komunikaci III.
Třídy Mělice – Lázně Bohdaneč v prostoru východní části plánované plochy těžby v rozmezí
vrcholů plánovaného DP č. 4 , 3, 2, 1 a 25. Odtud je již doprava prováděna po státní silniční síti.
Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a ovlivnění hlukem lze předpokládat především v rámci
prostoru vlastní těžební činnosti a dopravní obslužností spojenou s realizací přípravných prací
těžby i těžebné činnosti samotné.


Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby
štěrkopísku v I. etapě v dobývacím prostoru Lohenice IV (stroje a zařízení, provoz na
neveřejné účelové komunikaci) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru
okolních hlukově chráněných objektů a v chráněném venkovním prostoru situovaných
v blízkosti místa těžby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A pro denní dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci těžby je však nutné respektovat protihluková opatření blíže specifikovaná
v kapitole č. kap. D.IV.1. tohoto dokumentu (resp. kapitole 7.3 hlukové studie).



Automobilová doprava vyvolaná realizací posuzovaného záměru vyvolá změny v okolí
příjezdových komunikací max. v řádech desetin decibelu (od 0 do +0,4 dB). Přičemž tam,
kde jsou překračovány stanovené hygienické limity, jsou změny mezi aktivní a nulovou
variantou, díky vysokému podílu stávající nákladní dopravy, nulové. Hodnocení
automobilové dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru je podrobně uvedené
v kapitole č. 8 hlukové studie.



Z vypočtených hodnot maximálních krátkodobých i průměrných ročních příspěvků
k imisním koncentracím znečišťujících látek nebude docházet k překračování imisních
limitů oxidu dusičitého, benzenu a suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 s výjimkou
benzo(a)pyrenu. Imisní limit pro benzo(a)pyren je již v současnosti na základě pětiletých
průměrů v posuzované oblasti překračován. Příspěvek záměru k ročnímu imisnímu limitu
B(a)P je minimální (0,01 % z limitu).
Návrh kompenzačních opatření: Pro posuzovaný záměr nejsou kompenzační opatření
navržena.

V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Lohenice IV a následné těžební činnosti
v ploše I. etapy v hranicích bloků zásob se bude jednat o postupný zábor cca 62 ha lesních
pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní etapy nebude zábor větší (tím je
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na mysli provozní etapa jednoho roku), než 3 ha. Celková plocha I. etapy (i s netěženými
pozemky) je v hodnotě 63,5825, jedná se tedy o 62,8 ha lesních pozemků a zbylé pozemky jsou
ostatní plocha, převážně cesty.
Vlivy přesahující státní hranice nejsou.
Prostor technického zázemí zřízení bude vybaveno ochrannými pomůckami pro zdolání havárie.
Běžným provozem, realizací posuzovaného záměru při dodržování legislativních předpisů
a navržených opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v posuzované
lokalitě a jejím okolí žádné negativní vlivy a významná rizika snižující kvalitu tohoto území.
V případě provozu záměru jsou rizika havárií minimální. Riziko bezpečnosti provozu
a lokálního znečištění životního prostředí by tedy představoval pouze případ mimořádné události
(v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru apod.). Za nejzávažnější mimořádné
události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel lze považovat únik
závadných látek a požár.
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané k pohonu
a k údržbě nákladních automobilů a nakládacích strojů (motorová nafta, oleje, mazadla atd.),
a to především v době přípravných prací.
Přípravné i těžební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního stavu a havárií
minimalizovalo. Těžebna bude mít vypracovaný Havarijní plán, obsahující i kapitolu řešení
případné ropné havárie. Havarijní plán bude schválen příslušným orgánem ochrany vod.
Doplňování pohonných hmot do mechanizmů a strojů bude prováděno výhradně na zpevněné
ploše, případně také mimo prostor těžby. Plocha musí být zabezpečena tak, aby v případě
náhodného úniku závadných látek a nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevněných
ploch. Při odstavení vozidel a strojů na nezpevněné ploše musí být tyto mechanizmy podloženy
záchytnými plechovými vanami.
V rámci technického zázemí se počítá s umístěním olejové hospodářství a mobilní čerpací
stanice nafty.
Nákladní automobily a pohyblivé stroje mohou také doplňovat pohonné hmoty na externích
čerpacích stanicích.
Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových vozidel během
výstavby záměru bude v prostoru technického zázemí staveniště zřízen, tzv. havarijní bod
s prostředky pro zdolání náhodného úniku. V případě úniku závadných látek na nezpevněnou
plochu se bude postupovat dle schváleného Havarijního plánu.
Řešený záměr se nenachází v žádné památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění).
Území nelze označit za prostor historického, kulturního nebo archeologického významu,
i když pochopitelně vzhledem k historii osídlení nelze vyloučit při provádění zemních prací
archeologické nálezy. V takovém případě je nezbytné postupovat v souladu s příslušnou
legislativou.
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z důvodu
těžební činnosti.
Oznamovatelem navrhovaná aktivní varianta záměru sice do jisté míry znamená změnu
stávajících estetických parametrů vlastního zájmového území, která bude způsobena
pokračování činnosti ve zbývající ploše k těžbě, nicméně vychází ze stávajícího stavu,
tj. v rámci stanoveného státního ložiska štěrkopísku.
Na základě vyhodnocení vlivů uvedených v kapitole D.I a D.II lze konstatovat, že identifikované
vlivy posuzovaného záměru nepřekračují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy.
Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva a životního
prostředí vyplývajících z procesu posuzování nedojde k ohrožení životního prostředí. Životní
prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.
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D.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
D.IV.1. Soupis navrhovaných opatření
Nejsou stanovena zvláštní kompenzační opatření.
Soubor opatření uvedený v této kapitole ze základním standardem. Tato opatření jsou chápána
jako základní opatření, které jsou součástí záměru.
Součástí tohoto soupisu nejsou opatření, resp. závazek, který přímo vychází z platné legislativy.
Nicméně díky vazbě záměru na stávající územní plán je do souboru opatření přiřazena záležitost
NUTNOSTI vyřešit a ustanovit soulad územního plánu a plánovaného záměru před samotnou
realizací záměru.
Fáze přípravy a provozu záměru
Technologická opatření
1) Provoz organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení
faktorů pohody, tj. veškeré práce spojené s těžbou budou uskutečňovány v denní době.
2) Uplatňovat požadavek na zvýšenou technologickou kázeň provozovatele při vlastním
provozu.
3) Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele
technologie a platné legislativy.
4) Respektovat veškerá opatření pro regulaci, bezpečnost provozu a požární ochranu.
5) Výjezd ze zájmové lokality bude pod stálou kontrolou a případné znečištění komunikací bude
okamžitě odstraněno.
6) Vhodným způsobem zajistit a viditelně označit i vstupy, výstupy, sestupy, vjezdy a únikové
cesty do prostoru staveniště i do jednotlivých pracovišť.
7) Opatření pro plnění hygienických limitů hlukové zátěže (pro provoz záměru jsou navržena
následující protihluková opatření):
a) V návaznosti na dopravní řešení věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v areálu
dobývacího prostoru i v prostoru vlastní těžby. Vyloučit nebo alespoň omezovat co
nejvíce zbytečný běh motorů nákladních automobilů a zařízení těžby naprázdno. Jedná
se spíše o organizační opatření.
b) Je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení.
c) V noční době nebude těžba prováděna.
d) V rámci přípravných prací je nutné při práci při jižní hranici dobývacího prostoru snížit
nasazení zařízení pro těžbu dřeva na max. 4 hodiny za 8 hodin jdoucích za sebou.
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e) Skrývkové materiály budou deponovány při hranici DP, čímž bude vytvořen ve směru
k nejbližší hlukově chráněné zástavbě zemní val, který bude plnit funkci hlukové ochrany.
Jedná se o umístění valu výšky min. 3 m na jižní hranici dobývacího prostoru v blízkosti
obce Lohenice. Jeho umístění je patrné z následujícího obrázku (plná černá čára).
Zpracovatel hlukové studie dále navrhuje využití skrývek jak zemní val podél celé jižní
hranice DP (přerušovaná černá čára) také v min. výšce 3 m. Tento val podél celé jižní
hranice DP ochrání s jistotou výpočtu nejen obytnou zástavbu obce Lohenice, ale také
pohledově odcloní těžbu od kempu, který je umístěn podél severního břehu stávajícího
písníku Mělice I (i když se nejedná o hlukově chráněnou plochu).
Obrázek č. 16: Vyznačení valů v části dobývacího prostoru (černá tlustá čára)

f)

V rámci provádění těžby bude prováděno kontrolní autorizované nebo akreditované
měření hluku a v případě potřeby bude upravena výška protihlukového valu.

8) Opatření pro plnění imisní zátěže
Pro provoz záměru jsou navržena následující preventivní opatření (omezovat emise
poletavého prachu - tuhé znečišťující látky následujícími postupy):
a) Pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením.
b) Za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezením šíření prašnosti do okolí (např.
vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.).
c) Zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu těžebny
řádnou očistou vozidel.
d)
e)
f)
g)

Očista vozidel před nájezdem na komunikace.
Optimalizace tras vozidel.
Vypínání motorů v případě stání vozidel.
Minimalizace dočasných úložišť např. vytěžené zeminy a sypkých materiálů.

9) Návrh zmírňujících opatření snížení negativních vlivů plánovaného záměru na biotu
(vychází z doporučení biologického průzkumu).
Pro snížení negativních vlivů plánovaného záměru na biotu dotčené lokality je doporučeno
provést tato opatření:
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a) Odstranění porostů dřevin bude probíhat mimo hnízdní období ptáků, tj. od září do
března.
b) V rámci nově rozšířeného prostoru těžební jámy je žádoucí vytvořit na vhodných místech
litorální zónu, která umožní rozvoj mokřadní vegetace, čímž vzniknou vhodné biotopy pro
rozmnožování obojživelníků a dalších vodních živočichů.
c) Podél okrajů budoucího těžebního prostoru a podél koryta Neratovského potoka budou
ponechány vzrostlé duby, olše i topoly.
d) Při realizaci těžby budou přijata opatření k omezení prašnosti v okolí zdrojů znečištění.
e) Zemní práce v sousedství koryta Neratovského potoka provádět s maximální šetrností,
aby nedocházelo k nadměrnému splavování půdy do vodního prostředí toku.
f) Plán rekultivace bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody. Je žádoucí ponechat
alespoň závětrné části břehů těžebny přirozené sukcesi.
g) Provoz záměru nesmí způsobit negativní ovlivnění podzemních i povrchových vod.
Kvalita vody bude pravidelně monitorována.
h) V případě osídlení stěn těžební jámy nebude v hnízdním období do hnízd břehulí říčních
zasahováno.
i) Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, a je proto nutné
požádat o výjimku z ochranných podmínek podle § 56 zákona č. 114/92 Sb. v platném
znění. Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Pardubického kraje.
j) Před zahájením těžební činnosti je nutné zajistit stanovisko k zásahu do VKP, kterým
jsou lesní porosty.
Fáze ukončení provozu záměru
Při ukončení aktivního provozu zařízení bude dodržen následující základní postup:
a) Po ukončení provozu je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou, která je pro
zařízení relevantní.
b) Budou regulovány přívody příslušných energií s ohledem na nezbytně nutný monitoring.
c) Ze zařízení je nutné odstranit a odvést veškeré látky, suroviny a odpady, které byly
využívány v rámci provozu. Zbylé látky, suroviny a odpady budou odvezeny a využity nebo
odstraněny v rámci jiného provozu (kladen bude důraz zejména na ochranu životního
prostředí a ochranu zdraví lidí).
d) Celá plocha po dokončení práce bude zkontrolována a zajištěna.
Pro tento případ se zpracuje již v rámci projektové přípravy podrobný návrh opatření a podrobný
postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje
a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní
prostředí.
K tomuto účelu je dle platné legislativy (Horní zákon) následně zpracovávána projektová
dokumentace tzv. Plánu likvidace, která obsahuje veškeré náležitosti spojené s dokončením
sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou, likvidací a sanací techniky a technologického
zařízení, vypořádání se s případnými zbytkovými zásobami nerostu atd. Vlastní práce podle
projektové dokumentace Plánu likvidace lomu (pískovny), je započata po vydání příslušného
rozhodnutí - povolení likvidace - příslušným Obvodním báňským úřadem a do ukončení těchto
likvidačních prací, je také tímto úřadem dozorována.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a
výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení
významných vlivů záměru na životní prostředí
Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav a jejich průběh
s určením předpokládaných postupů působení na jednotlivé složky a subsystémy životního
prostředí.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba
také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
předkládaného materiálu, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí
eliminovat.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly porovnávány se stanovenými limity a posuzovány dle
platné legislativy ČR.
Podklady o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí byly získány z:
 Informací zadavatele.
 Aktuálních mapových podkladů.
 Leteckých snímků.
 Místním šetřením
Metody prognózování vycházely
 Ze statistických údajů.
 Z dlouhodobého vývoje faktorů životního prostředí v regionu.
 Z kritické analýzy a zhodnocení všech analytických faktorů.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků
nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při
zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Nejistoty hodnocení vycházejí z nejistot výsledků měření hluku v mimopracovním prostředí,
výpočtů provedených pro oblast ochrany ovzduší a z dalších dat a postupů, na kterých bylo
založeno vypracování vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a to včetně sociálně ekonomických
vlivů (viz. kap. D.I.1).
Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu k životnímu prostředí
a zdraví obyvatelstva. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly porovnávány se stanovenými
limity a posuzovány dle platné legislativy ČR.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Zájmové území se nachází severovýchodně od obce Lohenice v nadmořské výšce 213–220 m
n.m. V současnosti se zde nacházejí lesní porosty. Severní hranici území zčásti lemuje
Neratovský potok, východní pak silniční komunikace Živanice – Mělice. Jižní hranici tvoří vedení
VN a jeho ochranné pásmo, které je umístěno mezi lesním porostem a vodními plochami
(Mělnice I a Mělnice II), které vznikly těžbou štěrkopísku v 60. letech 20 stol. Západní hranici
lemuje účelová komunikace z Lohenic do osady Výrov, která se zde napojuje na silnici č. 333
(Živanice – Břehy).
Záměrem je stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu výhradního ložiska
štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II a vydaným
Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192,
ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách.
Vlastní těžební činnost etapy I., je řešena touto dokumentací. Jedná se o plochu o rozloze
cca 62 ha (viz. zákres v rámci obrázku č. 2).
Sumarizace základních parametrů posuzovaného záměru je tedy následující:



maximální roční těžba:
vymezená plocha části DP pro I. etapu:

290 000 tun/rok
cca 62 ha

Již při zpracování projektové dokumentace bylo velice pečlivě zvažováno investorem
i projekční kanceláří rozsah (kapacita) i povaha využití lokality pro potřeby realizace záměru.
Realizace záměru a tím volby aktivní varianty je předpokládaný nárůst spotřeby této suroviny
v rámci zmíněné aglomerace Stéblová - Čeperka - Staré Ždánice – Dolany. S ohledem na velkou
podobnost těžených štěrkopísků v dané aglomeraci se dá předpokládat přechod zákazníků
z ukončovaných těžeben (viz. kapitola B.I.5.) do těžeben nových a kontinuální pokrčování
zabezpečování trhu.
V neposlední řadě je potřeba realizace záměru a tím volby aktivní varianty je zajištění dalšího
velkého zdroje potřeby štěrkopísku, který bude dodavatelem při realizaci všech betonových
konstrukcí a staveb R35 a D11 i následně dokončení rozšíření železničních koridorů.
V kapitole B.I.3 jsou uvedeny pozemky, které budou záměrem dotčeny.
Vzhledem ke skutečnosti, že je území, je již k předmětné činnosti využíváno a svojí povahou
(způsob využití - dobývací prostor) je předurčeno k pokračování činnosti, nebyly zvažovány jiné
varianty umístění.
Záměr bude realizován tak, aby z hlediska pohledového bylo řešení zapadající do konceptu
stávajícího areálu a krajiny.
Prezentované výsledné dispoziční řešení záměru (monovariantní) má návaznost zejména na:
- respektování stávajícího krajinného rázu s minimálním zásahem do krajiny, souladu
s územním plánem a zároveň respektování ochrany zdraví a pohody obyvatel,
- stávající infrastrukturu,
- ekonomickou stránku věci realizace a samotného provozu
- využití synergií, které usnadní bezproblémový chod činnosti a splnění příslušných norem
pro zařízení tohoto typu.
- maximálním využitím kapacit, organizace práce, technologických postupů, kdy
navrhované řešení se za současné situace v posuzované lokalitě jeví jako nejméně
konfliktní a provozně i realizačně nejjednodušší,
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Prostor, v němž je záměr umísťován neumožňuje příliš jiných variantních řešení, tak, aby byla
zachována co nejpřímější logistika.
Z uvedených důvodů je předkládáno a posuzováno jednovariantní řešení, jelikož prezentování
dalších jiných variantních návrhů, by nebylo možné. Záměr je předkládán jako monovariantní
a takto je záměr posuzován a hodnocen.
Činnosti podobného typu jsou při dodržení podmínek (legislativních i provozních) plně vyhovující
z hlediska dodržení základních principů ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví,
zdraví zaměstnanců i investičních nákladů spojených s realizací.
Předložené monovariantní řešení záměru vychází z ekonomických hledisek rozvoje, místních
podmínek a z následného účelného, optimálního a realizovatelného technického řešení za
podmínky dodržení i legislativy vztahující se k ochraně životního prostředí.
Za základní referenční srovnání lze považovat variantu bez realizace záměru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta však neznamená vyřešení zadání investora. Varianty technologického
řešení nejsou v tomto dokumentu zvažovány. Záměr je předkládán jako monovariantní.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v oznámení hodnocen
stávající stav (nulová varianta) a monovariantní záměr předkládaný oznamovatelem (aktivní
varianta). Popis stávajícího stavu životního prostředí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C
tohoto dokumentu, popis záměru (aktivní varianty) je v kapitole B tohoto dokumentu a hodnocení
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v kapitole D tohoto dokumentu.

F. ZÁVĚR
Dokument byl zpracován v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Byly posouzeny očekávané vlivy během přípřavy i provozu záměru na složky životní prostředí
a veřejné zdraví, a to komplexně.
Z hodnocení vlivu stavby a provozu na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou
mít významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů a
technologií, které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
Výstupy z uvažovaného záměru budou zajištěny tak, aby bylo minimalizováno negativní
působení v okolí záměru.
V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení záměru.
Vliv záměru na životní prostředí nepřekračuje únosnou míru pro zachování principů trvale
udržitelného rozvoje v území. Provoz záměru nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní
prostředí ani obyvatelstvo.

Proto lze souhlasit s realizací záměru, avšak za předpokladu dodržování
podmínek a opatření stanovených pro tento záměr.
Podmínky a opatření pro konkrétní oblasti jsou uvedeny v textu tohoto
oznámení a připojených studiích.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH.
CHARAKTERU
Název záměru
Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě.
Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1
Podle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění je záměr zařazen pod 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). Povrchová těžba nerostných surovin na
ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od
stanoveného limitu (c)“.


a) 5 ha

b) 10 tis. t/rok

c) x

Umístění záměru
Zájmové území se nachází severovýchodně od obce Lohenice v nadmořské výšce 213–220 m
n.m. V současnosti se zde nacházejí lesní porosty. Severní hranici území zčásti lemuje
Neratovský potok, východní pak silniční komunikace Živanice – Mělice. Jižní hranici tvoří vedení
VN a jeho ochranné pásmo, které je umístěno mezi lesním porostem a vodními plochami
(Mělnice I a Mělnice II), které vznikly těžbou štěrkopísku v 60. letech 20 stol. Západní hranici
lemuje účelová komunikace z Lohenic do osady Výrov, která se zde napojuje na silnici č. 333
(Živanice – Břehy).
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

Pozemky:

Výčet pozemků je poměrně rozsáhlý, proto bylo provedeno procentuální rozložení
kultur v celém DP a následně v I. etapě, které vychází následovně (viz. níže
provedený členění).
Kompletní soupis předpokládaných pozemků a jejich vlastnici jsou pro potřeby
této dokumentace dokladovány jako příloha č. 3

Kapacitní údaje
Rozsah záměru
Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Lohenice IV se plánuje s maximální roční
těžbou 290 000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré
parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit
a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu, lze předpokládat,
že maximální roční těžba bude naplňována z cca 80 - 85 % uvedeného ekvivalentu – tj.
v úrovni cca 250 000 t/rok. Roční těžba a úprava štěrkopísku ve výši maximálně 170 000 m 3/rok
(cca 290 000 tun/rok).
Provoz je předpokládán jednosměnný (pouze v době denní) od 7,00 - 16,00 hod. Pracovní doba
muže být prodloužena do 20,00 hod. V době noční se provoz neuvažuje.
Etapa těžebních prací, která je řešena touto dokumentací, je plocha o rozloze cca 62 ha
(viz. zákres v rámci obrázku č. 2).
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Oblast ochrany životního prostředí
Ovzduší
Pro posuzovaný záměr nejsou kompenzační opatření navržena.
Z vypočtených hodnot maximálních krátkodobých i průměrných ročních příspěvků k imisním
koncentracím znečišťujících látek nebude docházet k překračování imisních limitů oxidu
dusičitého, benzenu a suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 s výjimkou benzo(a)pyrenu.
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již v současnosti na základě pětiletých průměrů v posuzované
oblasti překračován. Příspěvek záměru k ročnímu imisnímu limitu B(a)P je minimální (0,01 %
z limitu).
Hluk
Pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny referenční body u nejbližší hlukově
chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru nejbližších hlukově
chráněných objektů, na hranici obytné zástavby a u objektů pro rodinou rekreaci.
Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby
štěrkopísku v I. etapě v dobývacím prostoru Lohenice IV (stroje a zařízení, provoz na neveřejné
účelové komunikaci) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních hlukově
chráněných objektů a v chráněném venkovním prostoru situovaných v blízkosti místa těžby
nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit
LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci těžby je však nutné respektovat protihluková opatření blíže specifikovaná v kapitole č.
kap. D.IV.1. tohoto dokumentu (resp. kapitole 7.3 hlukové studie).
Automobilová doprava vyvolaná realizací posuzovaného záměru vyvolá změny v okolí
příjezdových komunikací max. v řádech desetin decibelu (od 0 do +0,4 dB). Přičemž tam, kde
jsou překračovány stanovené hygienické limity, jsou změny mezi aktivní a nulovou variantou,
díky vysokému podílu stávající nákladní dopravy, nulové. Hodnocení automobilové dopravy
vyvolané provozem posuzovaného záměru je podrobně uvedené v kapitole č. 8 hlukové studie.
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace
posuzovaného záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Půda
Kraj:
Okres:
Obec:
k.ú.:

Pardubický [CZ053]
Pardubice [CZ 0532]
Přelouč [575550]
Lohenice u Přelouče [686409]

Pozemky:

Výčet pozemků je poměrně rozsáhlý, proto bylo provedeno procentuální rozložení
kultur v celém DP a následně v I. etapě, které vychází následovně (viz. níže
provedený členění).
Kompletní soupis předpokládaných pozemků a jejich vlastnici jsou pro potřeby
této dokumentace dokladovány jako příloha č. 3

V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Lohenice IV a následné těžební činnosti
v ploše I. etapy v hranicích bloků zásob se bude jednat o postupný zábor cca 62 ha lesních
pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní etapy nebude zábor větší (máme
tím na mysli provozní etapu jednoho roku), než 3 ha. Celková plocha I. etapy (i s netěženými
pozemky) je v hodnotě 63,5825, jedná se tedy o 62,8 ha lesních pozemků a zbylé pozemky jsou
ostatní plocha, převážně cesty.
Plošně a procentuálně je I. etapa složená z:
Lesní pozemky (PUPFL):
62,3816 ha
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
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Ostatní plocha:
Orná půda (ZPF):
Vodní plocha:
DP Lohenice IV

1,2009 ha
0,0 ha
0,0 ha
63,5825 ha

1,89 %
0,00 %
0,00 %
100,00%

Voda a odpadní voda
Produkované splaškové vody vznikající v prostorách sociálního zařízení budou sváděny
do pevné, nepropustné jímky. Přičemž splaškové odpadní vody budou pravidelně vyváženy na
ČOV nebo předány osobě oprávněné ve smyslu zákona o odpadech. Produkci splaškových
odpadních vod lze předpokládat, že bude řádově shodná se spotřebou pitné vody.
Dešťové vody budou na propustných a nezpevněných plochách zasakovány přirozeným
způsobem do terénu. Dále budou dopadat do vytěžené vodní nádrže (prostor po provedené
těžbě) odkud bude dešťová voda čerpána a využívána k zušlechťování vytěžené suroviny
(tj. pro separaci jednotlivých frakcí na schválených úpravárenských zařízeních, s možností
využití praní a zkrápění upravované suroviny).
Technologická voda z mokrého procesu je odváděna zpět do vodní nádrže a je získávána
čerpáním z vytěžené vodní nádrže, jako voda důlní.
Chráněná území
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí je vymezeno několik prvků ÚSES. Severozápadní
část plochy záměru protíná osa nadregionálního biokoridoru NRBK K72 Polabský luh –
Bohdaneč. Jedná se o nivní osu funkčního NRBK, který tvoří vazbu mezi nivou Labe a
Opatovickým kanálem. Pouze okrajově se zájmové území dotýká regionálního biocentra RBC
1752. Jedná se o lesní biocentrum, které tvoří borový les s příměsí dubu, podél Opatovického
kanálu s fragmenty olšin.
V bezprostředním okolí záměru jsou také vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o lokální
biocentrum LBC V Lohenickém, které se nachází při východní hranici lokality. Na toto biocetrum
navazují lokální biokoridory. LBK 1752-3 tvoří funkční biokoridor v rámci hospodářského
borového lesa. LBK 1752-5 je vymezen převážně v zemědělské krajině podél Neratovského
potoka. Oba tyto biokoridory se nacházejí severovýchodně od zájmového území.
Funkce prvků ÚSES bude ovlivněna odlesněním plochy v rámci těžebního prostoru. Ovlivněny
budou hospodářsky využívané borové lesy. Důsledkem realizace záměru bude vznik nové vodní
plochy, která se stane vlivem přirozené sukcese a vhodně zvoleného způsobu rekultivace
vhodným biotopem řady vzácných druhů živočichů, i rostlin. Z těchto důvodů nebude odlesnění
představovat snížení funkce prvků ÚSES včetně nadregionálního biokoridoru jako celku.
Ovlivněným významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci zájmových
ploch 62 ha. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde k významnému snížení
funkce VKP v širším okolí zájmového území.
Chráněná území (NP, CHKO, PP, NPR, NPP, PP a PR) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě záměru nevyskytují. Výjimkou je
chráněné území charakterizované VKP, kdy realizací záměru ovlivněným významným krajinným
prvkem jsou lesy.
V místě záměru nejsou vymezeny evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO)
ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Záměr se nachází mimo území
soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. Záměr nebude mít vliv na
Evropsky významná území a Ptačí oblasti (lokality NATURA 2000).
Řešený záměr se nenachází v žádné památkové rezervaci (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění).
Jiná chráněná území se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují
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Fauna, fóra
Pro potřeby hodnocení vlivu předkládaného záměru na faunu a flóru bylo provedeno biologické
hodnocení. Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva rostlin a živočichů a
posoudit významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny. Důraz při terénních
pochůzkách byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění.
Zhodnocení vlivu na flóru a vegetaci
Realizace záměru si vyžádá vykácení lesních porostů na ploše o rozloze 62 ha a následnou
skrývku lesní hrabanky, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Většinu dotčených lesních porostů
tvoří borové lesy s příměsí dubů a břízy bělokoré. V keřovém patru se vyskytuje hojně krušina
olšová. Při lesnickém obhospodařování porostů se provádí holosečné hospodaření, paseky jsou
zalesňovány převážně borovicí lesní. Lesní porosty jsou protkány sítí účelových komunikací.
Většina ovlivněných lesních porostů nepředstavuje ochranářsky cenné biotopy. Jedná se
o borové monokultury různého stáří. Jen lokálně je do porostů přimíšen dub letní, v západní
části se nacházejí kotlíky dubu červeného. Dle vrstvy mapování biotopů (htttp://mapy.nature.cz)
se v území dotčeném záměrem nevyskytují žádné přírodní biotopy (Chytrý et al. 2010).
Při odlesnění podél Neratovského potoka je třeba zabezpečit, aby nedošlo k zásahu do jeho
koryta a k odstranění vzrostlých dřevin na jeho březích.
Dále je třeba dbát, aby při realizaci záměru nedošlo k ovlivnění kvality vody v Neratovském
potoce. Toto může být způsobeno např. při nevhodně zvoleném způsobu odlesnění a následnou
erozí.
Při realizaci záměru dojde k postupnému kácení lesních porostů, které se v současnosti
nacházejí na okraji rozsáhlejšího lesního komplexu, který pokračuje severním směrem
k Živanicím a dále na západ ke Kladrubům nad Labem. Dojde k úbytku rozlohy lesních porostů,
ovšem k jejich fragmentaci nedojde.
V území byl doložen výskyt vzácnějších druhů rostlin – potočníku vzpřímeného, krtičníku
křídlatého a snědku chocholičnatého. Při realizaci záměru nepředpokládáme přímé ovlivnění
koryta Neratovského potoka, ani jeho břehů, biotop potočníku vzpřímeného a krtičníku
křídlatého tedy nebude dotčen. Snědek chocholičnatý se v území vyskytuje na vhodných
stanovištích roztroušeně. Jeho výskyt byl zjištěn i v okolním navazujícím území. Ztráta jeho
biotopu nebude znamenat jeho vymizení v okolí lokality. Ztrátou jeho vhodného biotopu může
dojít ke snížení početnosti jeho populace.
Zhodnocení vlivu na živočichy
K ovlivnění společenstva živočichů dojde působením přímých i nepřímých vlivů, které budou
spojeny s realizací záměru. Jedná se o ztrátu jimi užívaných biotopů, případně riziko přímého
ovlivnění jedinců při přípravě otevření ložiska, resp. při odlesňování a skrývkách nadložních
vrstev zeminy. Nepřímé ovlivnění bude spočívat v působení rušivých vlivů, které jsou spojeny s
realizací a provozem záměru. Jedná se o zvýšení hlukového zatížení v oblasti a rušivých vlivů
spojených se zvýšeným pohybem techniky a osob. Těžba bude probíhat postupně, takže každý
rok bude odstraněna plocha lesního porostu o rozloze cca 3 ha. Nedojde tedy k jednorázovému
odlesnění celé zájmové lokality, takže přítomné druhy živočichů budou moci před postupující
těžbou ustupovat do okolních lesů, které mají srovnatelnou kvalitu. V důsledku realizace
záměru, resp. úbytku biotopů však dojde k poklesu početnosti populací většiny živočišných
druhů vázaných na danou oblast. Z výsledků biologického průzkumu vyplývá, že dotčeny budou
vesměs široce rozšířené a hojné druhy, které osidlují celou okolní krajinu. Realizace záměru
tedy nebude znamenat ohrožení existence jejich populací v okolí záměrem ovlivněné plochy.
Z výsledků terénních šetření je také zřejmé, že celá řada živočišných druhů je v daném území
vázána na okraje lesů a vodní plochy, které v minulosti vznikly právě těžbou štěrkopísku. Dá se
tedy očekávat, že i v případě plánované těžebny dojde časem k jejímu osídlení těmito
organismy, a tedy i ke zvýšení početnosti jejich populací.
Uvedené vlivy se dotknou také několika zvláště chráněných druhů, které byly na zájmové lokalitě
zjištěny. V následující tabulce je uveden jejich seznam s uvedením typu a míry ovlivnění.
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Krajina
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z důvodu
těžební činnosti.
Zájmové území se nachází severovýchodně od obce Lohenice v nadmořské výšce 213–220 m
n.m. V současnosti se zde nacházejí lesní porosty. Severní hranici území zčásti lemuje
Neratovský potok, východní pak silniční komunikace Živanice – Mělice. Jižní hranici tvoří vedení
VN a jeho ochranné pásmo, které je umístěno mezi lesním porostem a vodními plochami
(Mělnice I a Mělnice II), které vznikly těžbou štěrkopísku v 60. letech 20 stol. Západní hranici
lemuje účelová komunikace z Lohenic do osady Výrov, která se zde napojuje na silnici č. 333
(Živanice – Břehy).
Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z důvodu
těžební činnosti.
V rámci této dokumentace se jedná o stanovení hranice dobývacího prostoru na celou plochu
výhradního ložiska štěrkopísku Lohenice čl. 3005300, pokrytého stanoveným CHLÚ Lohenice II
a vydaným Rozhodnutím o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod čj. MZP/2017/550/400-Hd
ZN/MZP/2017/550/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní moci dne 30. 12. 2017.
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího
souhlasu, tj. v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá
zásadám a požadavkům Horního zákona, dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR,
v tomto případě výhradního ložiska štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. Plocha
plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D,
20-25, jak bylo stanoveno v předchozím souhlase.
V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se plánuje následná těžební
činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách. Etapa těžebních prací, která je
řešena touto dokumentací, je plocha o rozloze cca 62 ha (viz. zákres v rámci obrázku č. 2).
K tomuto kroku má předpoklady, neboť již v dnešní době je plocha CHLÚ Lohenice II a kontury
státního ložiska Lohenice čl. 3005300 zakreslena v územně-plánovacích dokumentacích.
Plocha plánovaného DP bude využita jako surovinový zdroj deklarovaný vydaným rozhodnutím
o výhradním ložisku i provedenou ochranou stanovením Chráněného ložiskového území.
Dané ložisko, jehož součástí je zájmové území, je evidováno jako výhradní ložisko. Jak již bylo
zmíněno, těžební organizace dodržuje všechny zákonem dané povinnosti vztahující se k dané
problematice (§ 10 Horního zákona).
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