ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 46418/2011 OZZL/14/Kb

datum: 20. 1. 2012

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová

telefon: 386 720 767

Věc: Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění
Krajský úřad – Jihočeský kraj provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru
„Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí“. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze
zasílá.
Město Planá nad Lužnicí žádáme podle § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení
(bez příloh) na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním
tisku, v místním rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Město Planá nad Lužnicí zároveň žádáme
v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení a o tom,
jakým dalším způsobem byl závěr ještě zveřejněn.
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stánkách kraje www.krajjihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Příloha: závěr zjišťovacího řízení včetně příloh
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Rozdělovník k písemnosti čj.: KUJCK 46418/2011/OZZL/14/Kb ze dne 20. 1. 2012
Dotčené samosprávné celky:
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2, 39015 Tábor
- odbor životního prostředí – budova Husovo náměstí 2938, 392 02 Tábor
- odbor rozvoje - památková péče

(prostřednictvím DS)

(prostřednictvím DS)

- Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, životního
prostředí a dopravy, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
(prostřednictvím DS)
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, Palackého 350,
390 01 Tábor

(prostřednictvím DS)

- Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice

(prostřednictvím DS)

- Obvodní báňský úřad v Příbrami, pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

(prostřednictvím DS)

- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
- oddělení vodního hospodářství a integrované prevence - Ing. Rybková
- oddělení lesního hospodářství a zemědělství – Ing. Zumr
- oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA – Mgr. Doktorová
- oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Oznamovatel:
- Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá

(prostřednictvím DS)

Na vědomí:
- G E T s.r.o., Korunovační 631/29, 170 00 Praha 7 + 2 paré oznámení
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

(prostřednictvím DS)
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
číslo jednací: KUJCK 48416/2011 OZZL/14/Kb

datum: 20. 1. 2012

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová

telefon: 386 720 767

Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
I. Identifikační údaje:
Název: Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí
Kapacita a charakter záměru: Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření těžby štěrkopísku východně
od dobývacího prostoru Planá nad Lužnicí do bloku zásob 7 VB. Tento blok leží mimo původně vymezené výhradní
ložisko nevyhrazeného nerostu Roudná II – Planá nad Lužnicí a mimo stanovený DP Planá nad Lužnicí a
představuje podle současně platné báňské legislativy nevýhradní ložisko. Plocha navrhovaného rozšíření těžby je
3
14,1152 ha, objem vytěžitelných zásob je 429 491 m štěrkopísků. Předpokládaná výše roční těžby je do 200 000 t,
3
3
při objemové hmotnosti těženého materiálu cca 1,6 t/m toto množství odpovídá 125 000 m štěrkopísku. Při této
uvedené předpokládané roční těžbě bude ložisko vytěženo za cca 4 roky, tedy do roku 2016.
Záměr je předpokládán v jedné variantě, dobývání ložiska bude prováděno povrchovým způsobem v jámové
pískovně v jednom těžebním řezu, těžba bude zahájena u vrcholu dobývacího prostoru č. 17 (viz.mapové přílohy
Plánu sanace a rekultivace) a bude vedena v 1. etapě severozápadním směrem, po dotěžení severní části
rozšíření se těžba přesune k vrcholu č. 17 a bude zahájena 2. etapa dobývání jižním směrem. Těžba bude
realizována pomocí kolového nakladače nebo hydraulického rypadla, natěžená surovina bude nakládána
na dopravní prostředky a odvezena do úpravny umístěné ve stávajícím DP Planá nad Lužnicí. Jedná se o mokrou
úpravu suroviny, pouze v případě příznivé zrnitosti skladby ložiska a obsahů jemných podílu je uvažováno
s alternativním nasazením mobilní úpravny se suchým tříděním; jednalo by se o dočasné nahrazení provozu
stabilní linky.
Sanace a rekultivace rozšířené části pískovny bude navazovat na schválený Plán rekultivace DP Planá
nad Lužnicí, vytěžený prostor bude zavezen inertním materiálem a hlušinou a následně zalesněn. Sanační práce
vytěženého prostoru budou ukončeny do roku 2020, následovat bude biologická rekultivace zalesněním, která je
plánována po dobu 5 let.
K dopravě natěžené suroviny a dovozu inertních materiálů bude používána automobilová doprava. Prostor úpravny
je napojen na veřejnou silniční síť nezpevněnou příjezdovou komunikací, která se východně od ložiska napojuje
na silnici č. I/3 Tábor – České Budějovice.
Umístění:
Kraj:
Obec:
Kat. území:
Pozemky:

Jihočeský
Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí
části parc. č. 2174, 2175, 2176, 2181/3, 2188/1, 2189/1, 2190, 3228, 3229/1

Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČO: 25502247
II. Souhrnné vypořádání připomínek:
V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí“ doručeno 7 vyjádření (Krajská
hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích; Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví – odd. vodního hospodářství a integrované prevence a odd. lesního
hospodářství; Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice; Městský úřad Tábor,
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odbor životního prostředí; Město Planá nad Lužnicí; Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a
Jihočeského).
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje z hlediska zájmů chráněných orgány veřejného zdraví
nepožaduje záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví z hlediska vodního
hospodářství upozorňuje, že uvedený způsob odvedení vod do důlního prostoru přepadovým potrubím do řeky
Lužnice je možný pouze na základě rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky vypouštění důlních vod
do vod povrchových. Příslušným vodoprávním úřadem je v tomto případě Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
Toto upozornění odkazuje na zákonnou povinnost.
Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán státní správy lesů ve svém sdělení upozorňuje na zákonné
povinnosti právnických a fyzických osob provádějících stavební, těžební a průmyslovou činnost.
- Česká inspekce životního prostředí, ochrana přírody nemá k předloženému oznámení připomínky.
Z hlediska ochrany lesa ČIŽP uvádí, že za podmínky dodržení předloženého plánu sanací a rekultivací je možno
projekt realizovat. Dále upozorňuje, že v případě souhlasu se záměrem je potřeba při přípravě projektu, jeho
realizaci a při odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa, případně při omezení jejich využívání, postupovat
v souladu s těmito ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), v platném znění: § 11 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14, § 15 odst. 1 a 3, § 16.
Toto upozornění odkazuje na zákonnou povinnost.
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod a odpadového hospodářství ČIŽP nemá k předloženému oznámení
zásadní připomínky.
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny nepožaduje další
posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Pouze upozorňuje, že místně příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny k vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů je
Krajský úřad – Jihočeský kraj. K zásahu do lesa, který je VKP, je nutné získat souhlas MěÚ Tábor – OŽP.
Toto upozornění odkazuje na zákonnou povinnost.
Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, lesního hospodářství a vodního hospodářství nemá
MěÚ Tábor připomínky.
- Město Planá nad Lužnicí požaduje úplné posouzení záměru z těchto důvodů:
1) Posouzení vlivů na životní prostředí musí zahrnovat vyhodnocení dopadů rekultivace a asanace vytěžených
prostor. Tomuto tématu je v oznámení věnován nedostatečný prostor. V této části odkazuje město Planá
nad Lužnicí také na to, že v současné době platný Souhlas pro využívání odpadu v pískovně Planá nad Lužnicí
dosud není v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb. Krajský úřad vede v současné době řízení o změně provozního
řádu, město Planá nad Lužnicí má ovšem k novému návrhu provozního řádu zásadní připomínky – viz vyjádření
účastníka řízení č. j. KUJCK 7723/2011 OZZL/5/Tu ze dne 4. 4. 2011. Domníváme se, že je žádoucí využít
možností EIA k získání co nejúplnějšího souboru informací – zainteresovat nezávislé odborné subjekty, posoudit
varianty uvažovaného záměru a dát prostor veřejnosti vyjádřit se k záměru.
Sanace a rekultivace vytěženého prostoru je podrobně řešena ve zvláštní příloze oznámení č. 6 – Plán sanace a
rekultivace pískovny Planá nad Lužnicí po rozšíření (Vorlová, Moravec 2011). Možné významné vlivy související se
sanací – zavážkou prostoru a její následnou rekultivací jsou hodnoceny v jednotlivých kapitolách hodnocení vlivů.
Vliv související dopravy inertních materiálů do pískovny je vyhodnocen jak v hlukové a rozptylové studii, tak i
následně ve studii hodnotící zdravotní rizika, tyto vlivy jsou vždy vzhledem k minimálnímu podílu dopravy
související s navážkou pískovny vyhodnoceny jako nevýznamné. Vliv ukládání na podzemní vody hodnotí
hydrogeologická studie, která vyhodnotila ukládání inertních materiálů jako nevýznamné.
Citované řízení se týká stávajícího dobývacího prostoru, a jak bylo uvedeno, řeší aktualizaci provozního řádu, tak
aby byla v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb. Pro nově navrhované rozšíření pískovny bude nezbytné získat nové
udělení souhlasu pro využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů ve zvláštním řízení, které již bude vedeno tak, aby bylo v souladu s výše uvedenou vyhláškou.
2) Oznámení se nevěnuje dostatečně hlukové zátěži. Podle oznámení je v současné době hlukový limit
překračován pouze u domu č. p. 158 v Plané nad Lužnicí. Tato informace ovšem nekoresponduje s tím, že
pro celou silnici č. I/3 na území města Planá nad Lužnicí je vydání časově omezené povolení k provozování zdroje
hluku. Z toho lze usuzovat, že k překračování limitů dochází i na dalších místech. Podle názoru města Planá
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nad Lužnicí je hluková situace mnohem nepříznivější, než s jakou počítá oznámení. Při překračování limitů hluku je
namístě zvažovat spíše omezování zdrojů hluk, než jejich navyšování nebo prodlužování jejich provozu. Navíc
akustická studie nezahrnuje významné navýšení dopravy z jiných projektů v okolí, které nejsou zahrnuty
v informačním systému EIA. Jedná se zejména o záměr Obnova rybníku Jordán. Požadujeme proto, aby
posouzení vlivů na hlukovou zátěž bylo zpracováno podrobněji a zahrnovalo i vliv projektu Obnova rybníku Jordán.
Z výpočtů ani ze závěrů akustické studie či z vyhodnocení vlivů nevyplývá, že by byl hygienický limit pro hluk
z dopravy překročen (po korekci na starou hlukovou zátěž) pouze u domu č. p. 158. Tento objekt byl vybrán jako
referenční výpočtový bod, který reprezentuje obytnou zástavbu těsně u komunikace a bude tedy hlukem z dopravy
zasažen nejvíce. Obdobné hodnoty lze tedy očekávat u všech podobně umístěných staveb podél komunikace I/3.
Jedná se samozřejmě o nepříznivý stav, na který má ale případná realizace hodnoceného záměru minimální vliv.
Tento úsek I/3 v regionu velké jihočeské aglomerace je považován z pohledu dopravní zátěže za jeden
z nejhorších, ale dokud nedojde k přesunu zejména tranzitní dopravy na budovanou D3, ke zlepšení situace
nedojde.
Záměr žádným způsobem nenavyšuje stávající intenzitu dopravy. Nedojde ke zvýšení objemu expedice ani
množství materiálu dováženého k sanaci.
Samotný současný příspěvek hluku z obslužné dopravy pískovny k akustické situaci okolo silnice I/3 v Plané
nad Lužnicí je 0,1 dB a takový zůstane i po realizaci záměru. Dle § 19 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací platí: (4) Při hodnocení změny hodnot hlukového
ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních
prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Je tedy zřejmé, že příspěvek 0,1 dB je nehodnotitelný a příspěvek hluku z obslužné dopravy pískovny na celkové
akustické situaci je možno považovat za nevýznamný. Vypočtený příspěvek 0,1 dB byl vypočten pro případ
uvažovaného rozložení dopravy inertních materiálů 30 % přes město Planá nad Lužnicí a 70 % z jihu. I kdyby
došlo k neočekávané dočasné změně a 100 % dopravy inertních materiálů by bylo vedeno severní trasou
přes Planou nad Lužnicí, příspěvek hluku by nepřesáhl 0,4 dB.
Tento názor je podložen i vyjádřením KHS Jihočeského kraje ze dne 3. 1. 2012 k záměru. KHS jako orgán ochrany
veřejného zdraví sděluje, že záměr není třeba dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
3) Město Planá nad Lužnicí souhlasí s tím, že na dopravní situaci může mít významný vliv dokončení alespoň části
dálnice D 3. Proto požaduje, aby dokumentace EIA obsahovala informace o tom, jaký vliv bude mít dokončení
relevantní části D3 vliv na dopravu z pískovny a na negativní vlivy, které tato doprava způsobuje (hluk, pohoda
bydlení, prašnost, poškozování nemovitostí, cena nemovitostí apod.). Musí být prověřeny nové trasy vedení
dopravy a jejich vliv na okolí. Dále požadujeme, aby oznamovatel zpracoval a posoudil časovou variantu realizace
záměru, kdy by zahájení realizace bylo koordinováno se zahájením provozu na části dálnice D3 (plánovaný termín
III. čtvrtletí 2013).
Po uvedení části dálnice D3 do provozu dojde k přesunu dopravních výkonů ze silnice č. I/3 na dálniční tah. Dojde
tedy zcela určitě k výraznému snížení hlukových imisí v okolí stávající trasy I/3. Expediční směry z pískovny budou
zachovány s tím, že vozy jedoucí do vzdálenějších destinací využijí nájezdů na D3 v Plané nad Lužnicí a
v Soběslavi. Přesné směry a rozklad dopravy na další komunikace ale nelze spolehlivě určit ani hodnotit.
Vzhledem k tomu, že napojení na D3 v Plané nad Lužnicí bude prostřednictvím silnice II/409, bude obslužná
doprava z pískovny směřující na sever, využívat stávající trasu I/3 přes Planou nad Lužnicí. Dojde však
k výraznému poklesu ostatní dopravní intenzity, celková akustická situace bude tedy bezesporu příznivější. Žádná
další komunikace procházející obytnou zástavbou nebude významněji obslužnou dopravou ovlivněna. Z výše
uvedeného plyne, že posuzování jakýchkoliv dalších tras v souvislosti s realizací záměru je irelevantní. Posouzena
byla nejvýznamnější trasa obslužné dopravy v době svého nejvyššího zatížení a tedy v době největšího vlivu.
Přesto byl vliv záměru vyhodnocen jako nevýznamný.
Realizaci záměru není, vzhledem k výše uvedenému, potřeba vázat na zahájení provozu části dálnice D3 a
požadované posouzení této varianty je proto zbytečné. Z uvedeného termínu zahájení provozu D3 a z časových
údajů o záměru je přitom zřejmé, že realizace záměru bude probíhat z větší části již v době provozu D3, což
znamená, že nepříznivé pozaďové hodnoty využité při hodnocení vlivu záměru budou trvat pouze krátkou část
z celkové délky trvání záměru.
Z výše uvedeného dále plyne, že není potřeba realizaci záměru vázat na dokončení dálnice D3 a požadované
posouzení je proto zbytečné.
4) V projektu záměru a v jeho alternativách by měl být kladen důraz na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých
záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných). Oznámení zvažuje kumulaci s jediným záměrem, a to
dopravou na přetížené komunikaci I/3. Nezabývá se ovšem vlivy jiných projektů v okolí, které nejsou zahrnuty
v informačním systému EIA. Jedná se zejména o záměr Obnova rybníku Jordán. Přitom tento projekt bude mít vliv
jednak na dopravu a jednak na asanaci a rekultivaci.
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Vzhledem k tomu, že pro sanaci – zavážku rozšířené části pískovny nebude (a i vzhledem k časovým
harmonogramům obou záměrů ani být nemůže) využíván materiál z Obnovy rybníku Jordán, není vyhodnocení
tohoto vlivu předmětné. Vliv na dopravu je komentován v reakci na bod 3.
5) Dále by měl být kladen důraz na sanaci a rekultivaci důlního prostoru - posouzení bezpečného uložení odpadu a
bezpečné izolace okolního prostředí z pohledu případných rizikových vlivů na zdraví lidí a složky životního
prostředí v lokalitě. V posouzení dopadu na životní prostředí ani v plánu sanace a rekultivace není jako rekultivační
materiál zmíněn a zohledněn rybniční sediment ani sediment z nádrže Jordán. Přitom tento materiál je rizikový
z hlediska toxických látek, zejména arsenu.
Pro rekultivaci se předpokládá využití inertních materiálů, které nebudou podléhat fyzikální, chemické ani
biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Dovážený materiál bude možno
ukládat v režimu zařízení k využívání odpadů. V zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu bude odpad
využíván způsobem uvedeným v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., pod kódem R10 vyjma aplikace
na zemědělskou půdu, tj. k “rekultivaci povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu,
vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů,
lomů, pískoven” dle § 2 písm. j) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Všechny
využívané ukládané odpady, na které se vztahuje zákon o odpadech, budou splňovat podmínky uvedené v bodě 2
přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
Na základě výše uvedeného byly vlivy uložení inertních materiálů na složky životního prostředí vyhodnoceny jako
nevýznamné. Uložení materiálů je tedy bezpečné a ukládka nevyžaduje zvláštní izolaci od okolního prostředí.
Dovážení toxických materiálů není možné ve výše citovaném režimu povolit. Jeho dovoz by tak byl porušením
zákonných požadavků. Domníváme se, že hodnotit záměr na základě předpokladu nezákonného jednání není
v právní společnosti principiálně vhodné a pro dotčené orgány státní správy přípustné.
6) Oznámení se vůbec nezabývá tím, že v prostoru pískovny byly v minulosti ukládány popílky, které obsahují
zvýšené hodnoty škodlivých látek. To vyplývá z Monitoringu obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vodě
v prostoru pískovny Hůrka u Plané nad Lužnicí (SaNo CB, leden 2011).
Uložení popílků bylo provedeno v minulosti na ploše stávajícího DP, která je již zrekultivovaná. Není předmětem
řešení v tomto oznámení „Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí“.
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského nemá připomínky.
III. Závěr:
Záměr „Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí“ naplňuje dikci bodu 2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až
1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení za účelem zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Rozšíření pískovny Planá nad Lužnicí“
n e m á významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a n e b u d e posuzován
podle zákona
za těchto podmínek:
-

Lesní porost odstranit až těsně před zahájením těžby, následnou rekultivaci provést co nejdříve
po ukončení sanačních prací.

-

Kácení dřevin i skrývku svrchní kulturní vrstvy provádět mimo vegetační období a dobu hnízdění ptáků
(doporučeno od září do března).

-

Skrývka bude prováděna pouze za příznivých rozptylových a povětrnostních podmínek.

-

Veškerý vytěžený materiál bude trvale udržován ve vlhkém stavu a deponie skrývky (nezatravněné plochy)
budou za nepříznivých povětrnostních podmínek (sucho) skrápěny.

-

Provádět pravidelný úklid prachu ze zpevněných prostor areálu.
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-

Před výjezdem čistit kola nákladních automobilů, aby nedocházelo k znečisťování veřejných komunikací.
V případě potřeby z nich odstraňovat nečistoty.

-

Náklad frakce 0-4 na expedujících nákladních automobilech zabezpečit proti úsypům a úletům
(zaplachtování aut).

-

Způsob a podmínky odvedení vod do důlního prostoru přepadovým potrubím do řeky Lužnice řešit
s příslušným vodoprávním orgánem.

-

V prostoru rozšíření provádět těžbu nasucho podle zhotovené projektové dokumentace. Případně
nesouvislé zvodnění a přítoky srážkových vod eliminovat vybudováním provizorních struh v těžebně.

-

Nadále sledovat monitorovací systém, sestávající z vrtů M1 až M4. Na uvedených vybraných objektech
provádět záměry hladin podzemní vody a ve stejné míře jako dosud zajišťovat odběry vzorků vody

-

Výsledky monitorování alespoň jedenkrát ročně vyhodnotit oprávněnou osobou (držitel osvědčení MŽP
o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie) v hodnotící zprávě, obsahující případná doporučení
o provedení nápravných opatření.

-

Minimalizovat možnost znečištění půd a podzemní vody ropnými látkami důslednou pracovní a
technologickou kázní a častou preventivní kontrolou mechanismů. Zpracovat havarijní plán pro odstranění
případných následků úniku těchto látek.

-

Při budování případné vodní plochy je doporučeno orientovat výkop kratší stranou ve směru
předpokládaného podzemního odtoku, tj. měl by být delší stranou protažený ve směru SSV-JJZ.

-

Při obnově lesního porostu respektovat navržené druhové složení v Plánu sanace a rekultivace.

-

Respektovat navržená opatření k ochraně břehule říční, uvedená v příloze č. 4 „Botanický a zoologický
průzkum“ a na základě aktuálního stavu řešit tuto ochranu s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

-

Průběžně realizovat sanační a rekultivační práce v souladu s ukončením těžby a s aktuálním a schváleným
Plánem sanace a rekultivace.

-

Po ukončení těžební činnosti demontovat a odvézt veškeré technologické a technické zařízení.

Odůvodnění:
Krajský úřad dospěl k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění
záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.
Příslušný úřad obdržel k oznámení celkem 7 vyjádření. Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. Z vyjádření dotčených
správních úřadů vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny závažné připomínky, které by nebylo možno
v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit, a které by zásadním způsobem zpochybnily
nebo bránily případné realizaci záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z těchto vyjádření, jsou
ve formě podmínek uvedeny v závěru zjišťovacího řízení.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje
podle zvláštních právních předpisů.

vyjádření

dotčených

správních

úřadů,

ani

příslušná

povolení

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
Došlá vyjádření (v příloze):
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 3. 1. 2012
2. Vyjádření Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí ze dne 9. 1. 2012
3. Vyjádření Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního
hospodářství a integrované prevence ze dne 12. 1. 2012
4. Vyjádření Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení lesního
hospodářství ze dne 12. 1. 2012
5. Vyjádření České inspekce životního prostředí, OI České Budějovice ze dne 12. 1. 2012
6. Vyjádření Města Planá nad Lužnicí ze dne 13. 1. 2012
7. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 16. 1. 2012
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