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Projednání a určení podmínek k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín I podle § 27
odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Těžební organizace: M&M Dresler s.r.o., Medlov 213, Nemčičky (IČ:26930030)
➢

Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) byla podáním
Vaší společnosti, přijatým dne 14. 11. 2012, předložena žádost o projednání a určení podmínek
k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín I (dále jen „DP Smolín I“) ve smyslu § 27 odst.
5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále také „horní zákon“). Žádost je doplněna situačním plánem navrhovaného DP Smolín I
v měřítku 1 : 10 000.
Vaše společnost navrhuje stanovení dobývacího prostoru ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 horního
zákona s označením „Smolín I“ pro dobývání výhradního ložiska živců a nevýhradního ložiska
štěrkopísků. V žádosti se uvádí, že Vaší společnosti bylo rozhodnutím Obvodního báňského úřadu
v Brně č.j. SBS/07062/2012/OBÚ-01 ze dne 05. 03. 2012 uděleno oprávnění k hornické činnosti a
k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 2 písm. b), c), d) , e) a § 3 písm.
a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“).
Dosavadní podklady:
Záměr s označením „Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení t žby živcové
suroviny a št rkopísku“, k.ú. Smolín a Žabčice, okr. Brno-venkov, jehož oznamovatelem byla
společnost PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno (IČ:26041782),
byl podroben kompletnímu posouzení vlivů na životní prostředí podle 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 č. 100/2001 Sb.“).
Proces posuzování zahájilo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, Vršovická 64, 100 10 Praha 10, v přenesené působnosti OVSS VII,
Mezírka 1, 602 00 Brno, oznámením o zveřejnění dokumentace vlivů záměru dne 17. 05. 2010.
Záměr je evidován pod kódem OV7101.
❖

K dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, kterou zpracovala
, bylo ze strany KHS JmK vydáno v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb. vyjádření pod č.j. 4323/2010/BV/HOK, č. dok. BV/23449/2010/HOK ze dne 04. 06. 2010. Ve
vyjádření byl se záměrem vysloven souhlas za předpokladu důsledného respektování závěrů
vyplývajících z kapitoly F dokumentace (str. 73 - 75 dokumentace).
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Zásadní územní a technické údaje o záměru:
•

•

•
•
•

❖

Nový DP „Smolín I“ se nachází mezi obcí Smolín a Žabčice, severně od Pohořelic, mimo
obytnou zástavbu. Spadá do katastrálního území obcí Pohořelice a Žabčice. Obec Smolín je
vzdálena od hranic DP cca 1 km (mezi obcí a DP je komunikace R52), obec Žabčice je
vzdálena cca 1,7 km. Jižně od DP je provozována skládka TKO Žabčice (.A.S.A. spol. s r.o.).
Záměr byl navržen ve 2 variantách, které se od sebe lišily způsobem sanace a rekultivace
území (var. č. 1 = navrácení vytěženého prostoru do ZPF zavezením skrývkami, var. č. 2 =
respektuje podmínky užívání pro dané území stanovené územním plánem obce Žabčice, kde
je požadavek uvedení rekultivovaných ploch do přírodního stavu jako plochy krajinné zeleně a
vodní plochy).
Návrh těžby je zaměřen na získávání živců (výhradní ložisko živcové suroviny, surovinový typ
B) a štěrkopísků (nevýhradní ložisko štěrkopísků, surovinový typ B, C). Vytěžené suroviny
budou využívány v keramickém průmyslu, štěrkopísek (kamenivo) pro stavební účely.
Záměr se dotýká navrhované plochy DP = 417 769,75 m2 (41,777 ha), přičemž plocha území
vlastní těžby = 356 100 m2 (35,61 ha). Plánované množství vytěžených surovin je 400 000
t/rok (tj. 250 000 m3/rok, z toho 6 500 m3 živců a 243 500 m3 doprovodné suroviny za rok).
Těžba bude probíhat nad úrovní hladiny podzemní vody, suchou cestou, pro úpravu surovin
mokrou cestou se předpokládá odběr podzemní vody z vrtu. V SZ části DP se předpokládá
vznik jezera z obnažené podzemní vody. Podle dostupných podkladů se v blízkém okolí
záměru nenachází žádná jímací území podzemních vod určená pro zásobování obyvatelstva.
K posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětného záměru, který
zpracoval
, bylo ze strany KHS JmK vydáno v souladu s § 9 odst.
8 zákona č. 100/2001 Sb. vyjádření č. j. 4323/2010/BV/HOK, č. dok. BV/34357/2010/BV ze dne
06. 08. 2010. Toto souhlasné vyjádření však bylo podmíněno respektováním požadavků, které
byly formulovány pod body č. 1) a 2).

V rámci ukončení procedury posuzování vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Smolín a
následné povolení t žby živcové suroviny a št rkopísku“ na životní prostředí bylo ze strany
Ministerstva životního prostředí - odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha (dále jen „MŽP“) vydáno „stanovisko k posouzení vlivů provedení
zám ru na životní prostředí“ č. j. 84214/ENV/10 ze dne 17. 12. 2010. Toto stanovisko k záměru je
souhlasné. K realizaci je doporučena varianta č. 1, ale z hlediska vlivů na životní prostředí je jako
akceptovatelná klasifikována také varianta č. 2). Ve stanovisku jsou uplatněny podmínky a opatření
pro jednotlivé fáze:
I. fáze přípravy (podmínky č. 1 - 20)
II. fáze provozu (podmínky č. 21 - 46)
III. fáze ukončení (podmínky č. 47 - 50)
V podmínkách závěrečného stanoviska jsou mimo jiné zahrnuty také požadavky KHS JmK, uplatněné
ve vyjádření k dokumentaci a posudku.
Jak vyplývá z ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., toto stanovisko je odborným
podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko
předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto
předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání (platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně za podmínek uvedených v § 10 odst. 3 citovaného zákona).
Z § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo
opatření podle zvláštních právních předpisů, při rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska.
Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním
řízení ani v jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů (např. podle zákona
č. 183/2006 Sb., zákona č. 44/1988 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. atd.). Jsou-li ve stanovisku uvedeny
konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je příslušný úřad do svého
rozhodnutí, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně.
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako věcně a místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“) a jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. vydává
k předmětnému návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín I v souladu s § 27 odst. 5 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující
stanovisko
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s prostorovým vymezením
(stanovením) dobývacího prostoru „Smolín I“ v rámci řízení podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů ochrany
veřejného zdraví
souhlasí
za předpokladu respektování podmínek rozsahu těžebního prostoru a kapacity těžby, které byly
předmětem posuzování v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí a za předpokladu
respektování závěrů vyplývajících ze stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí, vydaného MŽP pod č. j. 84214/ENV/10, ze dne 17. 12. 2010.
Stanovisko nebo závazné stanovisko KHS JmK, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví a zároveň dotčeného správního úřadu podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., bude
v dané věci možné vydat až ke konkrétní dokumentaci, ve které bude zahrnuto řešení podmínek
vyplývajících ze stanoviska MŽP, vydaného podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. dne 17. 12. 2010, kde
jsou promítnuty i požadavky uplatněné KHS JmK. To znamená, že bude třeba předložit dokumentaci
pro povolení hornické činnosti, tj. Plán otvírky, přípravy a dobývání nerostných surovin (dále jen
„POPD“) zpracovanou ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů. K dokumentaci POPD bude vydáno
závazné stanovisko KHS JmK v souladu s § 10 odst. 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správ , ve zn ní pozd jších předpisů pro účely řízení,
k nimž je příslušný Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13,
601 42 Brno a územn příslušný stavební úřad.
V dokumentaci POPD musí být řešena problematika ochrany složek prostředí, ochrany před hlukem
ochrany ovzduší apod., která byla předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. Dále musí POPD
obsahovat také návrh způsobu zajištění ochrany zdraví pracovníků při zajišťování těžební a
doprovodné činnosti, zajištění sanitárního zázemí, zdroje pitné vody a teplé vody pro osobní hygienu
pracovníků apod. v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a přepisů souvisejících.
oprávněná úřední osoba

RNDr. Daniela Žádníková

odborný referent
oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Hodonín

Rozdělovník:
1x M&M Dresler s.r.o., Medlov 213, 664 66 Nemčičky (IČ:26930030)
DS
1x Obvodní báňský úřad pro území kraje Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno (ID: 95zadtp) DS
1x Městský úřad - odbor ÚP a stavební úřad, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice (ID:hxdby2c)
DS
1x KHS JmK - spis
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