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Stanovisko – územní řízení o změně využití území „Pískovna Planá nad Lužnicí –
rozšíření těžebního prostoru, umístění na pozemcích parc. č. 2174, 2190, 3228, 2175,
2189/1, 3229/1, 2188/1, 2176 a 2181/3 v k.ú. Planá nad Lužnicí“
Město Planá nad Lužnicí uvádí stanovisko ve věci územního řízení o změně využití území
„Pískovna Planá nad Lužnicí – rozšíření těžebního prostoru, umístění na pozemcích parc. č.
2174, 2190, 3228, 2175, 2189/1, 3229/1, 2188/1, 2176 a 2181/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí“ a
žádá o uvedení níže uvedených podmínek do rozhodnutí.
Město Planá nad Lužnicí souhlasí s rozšířením těžebního prostoru v pískovně Planá nad
Lužnicí a s vydáním územního rozhodnutí dle žádosti firmy Českomoravský štěrk, a.s., za
těchto podmínek:
1. V dalším navazujícím řízení bude dbáno na řádnou přípravu pro sanaci a rekultivaci
důlního prostoru - posouzení bezpečného uložení odpadu z pohledu případných
rizikových vlivů na zdraví lidí a složky životního prostředí v lokalitě. Zejména
v případě využívání odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t, zpracovat
pro toto místo hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním předpisem tj.
vyhlášky č. 99/1992 Sb., a toto hodnocení nebude nahrazeno jiným hodnocením,
například výpočtem rizika podle metodického pokynu MŽP vydaného pro analýzu
rizik ekologickými zátěžemi postižených území. Tento požadavek je i v souladu s
vyhláškou č. 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
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2. V návrhu provozního řádu pro zařízení na využívání odpadu na povrchu terénu bude
navrženo ukládání jen takových inertních materiálů, které splňují nejvýše přípustné
koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle tabulky přílohy č. 10.1 a požadavky na
výsledky ekotoxikologických testů dle tabulky č. 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
Město Planá nad Lužnicí bude uvedeno do výčtu orgánů a osob povinných a
oprávněných výkonem dozoru nad provozem zařízení pro využívání odpadů na
povrchu terénu a dodržováním provozního řádu.
3. Na dodržení výše uvedených podmínek bude před dalším navazujícím řízením
uzavřena dohoda mezi městem Planá nad Lužnicí a žadatelem o územní rozhodnutí
Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá.
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