OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
Liberec XI - Růžodol
460 01 Liberec
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007/ÚTVN/15

Naše značka
SBS 06147/2015/OBÚ-09/6

Vyřizuje/linka
Ing. Konečný

V Hradci Králové
1.7.2015

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání ložiska Jaroměřice Šubířov v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice (v rozsahu předložené dokumentace
– „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“),
v jejímž rámci se schvaluje návrh na vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních
škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech
Chornice a Jaroměřice
Na základě žádosti, kterou podal účastník řízení (kterým je podle ustanovení § 27 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů organizace: EUROVIA
Kamenolomy, a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec,
Identifikační číslo: 27096670) a která byla zaevidována Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Královéhradeckého a Pardubického pod č. j.: SBS 06147/2015 dne 27. 2. 2015, vydává
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického toto
ROZHODNUTÍ:
A. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 38, § 39 a § 41 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů
povoluje
podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb.,
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů organizaci EUROVIA
Kamenolomy, a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec,
Identifikační číslo: 27096670
provádět hornickou činnost, která spočívá v otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska
v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice.
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B. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického podle ustanovení § 41
odst. 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších zákonů a podle ustanovení § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů
schvaluje
organizaci EUROVIA Kamenolomy, a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I,
460 01 Liberec, Identifikační číslo: 27096670
návrh na vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci
pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice.

Hornická činnost se povoluje jen v rozsahu předložené dokumentace „Plán otvírky, přípravy
a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“.
Žádost, včetně dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Jaroměřice- Šubířov 2015“, byla na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Královéhradeckého
a Pardubického zaevidována pod 06147/2015 dne 27. 2. 2015.
Návrh na vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci
pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice se schvaluje
v rozsahu kapitoly 1.6.3 „Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh
jejich vytvoření“ předložené dokumentace (příloha označená jako – „Plán otvírky, přípravy a
dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov PLÁN SANACE A REKULTIVACE 2013“).
Při provádění hornické činnosti, při vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod
a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice budou dodrženy následující podmínky:
1.

Při provádění hornické činnosti a při vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a
na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice
a Jaroměřice bude dodržena předložená dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání
výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“.

2.

Celková vytvořená částka zákonné finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků
dotčených vlivem dobývání a pro vypořádání důlních škod (celkové peněžní prostředky, které
jsou uloženy na vázaném účtu nebo s kterými je naloženo dle ustanovení § 37a odst. 5 zákona
č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů) bude každoročně nejpozději do 30. 6.
následujícího roku upravena o roční míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen vykazovaným Českým statistickým úřadem k danému kalendářnímu roku.

3.

V každém kalendářním roce musí být provedena uzávěrka vytvořených zákonných finančních
rezerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání a pro vypořádání důlních
škod. Výsledky této uzávěrky vytvořených rezerv předloží organizace příslušnému správnímu
orgánu, který je věcně a místně příslušným schvalovat návrh na vytváření zákonných
finančních rezerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání a
pro vypořádání důlních škod nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku.
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4.

Nejméně jednou za pět let musí být zkontrolováno, zda výše tvorby finančních rezerv
k zajištění vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem
dobývání odpovídá skutečným potřebám. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi výší
vytvořených finančních rezerv se skutečnými potřebami, musí být předložena žádost
o schválení změny na vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a
rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice.

5.

Před zahájením prací, které budou souviset s otvírkou 6. a 7. těžebního řezu v lomu Chornice
(nejpozději však do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické
činnosti), bude zajištěno odvrtání dvou nových monitorovacích vrtů. Jeden vrt bude situován
přibližně v ose vrtů HVCH 2 (nový jímací vrt pro obec Šubířov) a CHO-1. Doplňující vrt bude
mít průměr výstroje 125 mm a bude situován na pozemku, který bude těžební organizací
prokonzultován s Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII
v Olomouci (srovnatelná hloubka jako u vrtu HVCH 2). Druhý vrt bude umístěn na pozemku
p. Uhlíře, Dis. západně od prostoru lomu (do kompaktního masívu, předpokládaná hloubka 15
– 20 m).

6.

Do současně provozovaného monitorovacího systému bude začleněn hydrovrt obce Šubířov
HVCH 2.

7.

Před zahájením prací, které budou souviset s otvírkou 6. a 7. těžebního řezu v lomu Chornice
(nejpozději však do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické
činnosti), bude na stávající bázi lomu, na kótě 403 m n. m. vybudován nový vrt o hloubce cca
40 m. Na tomto vrtu bude provedena čerpací zkouška v délce 6 měsíců (po třech měsících bude
provedeno dílčí vyhodnocení čerpacích zkoušek s následnými doporučeními). Provedení
čerpací zkoušky se bude opakovat v závislosti na postupu prací v lomu, nejpozději však
při dosažení úrovně šestého těžebního řezu a poté znovu při dosažení úrovně sedmého
těžebního řezu.

8.

Před zahájením prací, které budou souviset s otvírkou 6. a 7. těžebního řezu v lomu Chornice,
poskytne těžební organizace vlastníku sousedních pozemků, panu Janu Uhlířovi, DiS., úplné
informace o vlivu výrazného čerpání podzemní vody na vodní zdroje vázané na systém
puklinově propustných kolektorů, tyto informace bude poskytovat i po vydání povolení
(po celou dobu životnosti ložiska).

9.

Pokud první čerpací zkouška na novém vrtu v zahloubení (na stávající bázi lomu, na kótě 403
m n. m.) vykáže v jejím průběhu ovlivnění vrtů, tj. změnu hladiny vody, která nebude vyvolána
klimatickými podmínkami, ale hornickou činností (HVCH 2, CHO-1 a tří nových
monitorovacích vrtů) nesmí se otvírka šestého ani sedmého těžebního řezu zahájit a případně
v ní ani pokračovat, pokud byla zahájena. V takovém případě musí být otvírkové práce šestého
a sedmého těžebního řezu přerušeny a o dalším pokračování hornické činnosti týkající se
otvírky šestého a sedmého těžebního řezu bude rozhodnuto hydrogeologem až po vyhodnocení
dalších hydrogeologických podkladů. Tato podmínka platí i pro čerpací zkoušky, které budou
znovu provedeny při dosažení úrovně šestého těžebního řezu a poté i při dosažení sedmého
těžebního řezu.

10. Při ztrátě či snížení vydatnosti zdroje vody, způsobené prováděnou hornickou činností
s dopadem na zdravý vývoj lesa bude vypořádána důlní škoda (§ 37 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů) a do doby
vyřešení tohoto problému bude v lomu zastaveno dobývání.
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11. Bude vypracován (ve spolupráci s obcí Šubířov) podrobný projekt protihlukového, ochranného
valu v jižní části lomu Chornice. Ochranný val musí být vybudován před zahájením prací
dle nového POPD a musí mít takovou podobu a parametry, aby ve výsledku účinně snižoval
negativní dopady těžební činnosti na osadu Chobyně. Jeho účinnost na snížení hluku a
prašnosti provozu lomu bude posouzena nezávislým měřením, jehož výsledky předloží těžební
organizace rovněž obci Šubířov a Ministerstvu životního prostředí.
12. Bude rozšířeno sledování hladiny podzemní vody s ročním vyhodnocením na všechny dostupné
zdroje podzemní vody v Chobyni v souvislosti s postupem těžby v rámci navrhované hornické
činnosti.
13. Trhací práce malého a velkého rozsahu smí být prováděny pouze v rozsahu a v místech,
ve kterých bylo povoleno jejich provádění rozhodnutím, které vydal Obvodní báňský úřad
v Trutnově dne 20. 12. 2004 pod č. j.: 4641/04/Dv/Lá, pokud nebude jejich provádění v jiném
rozsahu a v jiných místech povoleno novým samostatným rozhodnutím.
14. Musí být respektovány podmínky stanovené Krajským úřadem Pardubického kraje
v souhlasném závazném stanovisku ze dne 11. 6. 2015 (č. j.: KrÚ 38329/2015//OŽPZ/FE jako:
„Základní opatření“
1. Vypracovat nový plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Chornice (POPD), jehož součástí
bude i nový Generel trhacích prací velkého rozsahu a Plán sanace a rekultivace (PSaR)
předem odsouhlasený orgány ochrany přírody a ochrany půdy. Prověřit stav odnětí
pozemků v dobývacím prostoru a aktualizovat rozhodnutí o odnětí pozemků v lomu včetně
stanovených podmínek.
2. Plán sanace a rekultivace směřovat ke zvýšení biodiverzity v území. Podle možnosti
modelovat část břehové linie vzniklé vodní plochy jako zvlněné a s využitím litorálního
pásma.
3. Těžební jámu po ukončení těžby nezavážet, pouze vzniklou vodní plochu ponechat jako
centrum rozvoje obojživelníků a sukcesního rozvoje vodních a mokřadních rostlin.
Podpořit vznik mokřadních společenstev, nepodporovat zarybnění vzniklého jezera.
4. Závěrné stěny upravit na konci těžby do bezpečného sklonu a rozčlenit je výstupky
pro umožnění hnízdění ptáků nebo odlišit různé části lomu různým sklonem stěn.
5. Plán sanace a rekultivace směřovat k ponechání převážné části lomu sukcesi, s malou
podporou ozelenění druhově původními dřevinami vysázených ve skupinách tak, aby
zapojení lokality do přírodě blízkého stavu bylo co nejrychlejší. Dřeviny nevysazovat
do geometrického sponu. O vysazenou zeleň pečovat min. po dobu 3 let od vysazení.
Dosazovat uhynulé kusy.
6. Přehodnotit stávající plán sanace a rekultivace a znovu vyhodnotit potřebu
trvalého/dočasného odnětí ze ZPF a PUPFL v kontextu s navrhovaným rozsahem záměru.
7. Pro správní řízení o povolení těžby předložit plán monitorování podzemních, povrchových,
důlních a dešťových vod v lomu a jeho okolí, včetně sledování kvality vody. Jako součást
tohoto plánu navrhnout hodnoty výšky hladiny podzemních vod a průtoku povrchových
vod, při jejichž zjištění zajistí oznamovatel realizaci konkrétních opatření pro nápravu
stavu odchylného od předloženého matematického modelu, např. aktualizaci modelu,
omezení nebo zastavení těžby do doby provedení potřebných opatření pro minimalizaci
dopadů na podzemní a povrchové vody, vybudování dalších měřicích a monitorovacích
vrtů, čerpací zkoušky, převedení místa vypouštění důlních vod pro zajištění potřebného
průtoku ve vodních tocích apod. Projednat plán monitorování včetně návrhu limitních
hodnot pro provedení potřebných opatření s příslušným vodoprávním úřadem, správcem
povodí a správcem Nectavy.
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8. Provozní řád pro vypouštění důlních vod, který bude součástí POPD, bude obsahovat
podrobné technické provedení odvádění důlních vod se zákresem situace do mapového
podkladu. Pro záměr si oznamovatel u vodoprávního úřadu vyžádá změnu stanovení
podmínek pro vypouštění důlních vod.
9. Jako součást POPD zpracovat provozní řád pro vypouštění a čerpání důlních vod, včetně
návrhu opatření pro zajištění průtoku Q355d Nectavy a Q300d jejího dotčeného
bezejmenného přítoku.
10. Požádat příslušný krajský úřad o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů.
Požádat o souhlas k výjimce z ochranného pásma lesa a o závazné stanovisko k dotčení
VKP.
11. Zajistit odborný dohled pro sledování možných vlivů záměru na floru a faunu (usychání,
mizení zjištěných druhů, ovlivnění fauny ve vodoteči apod.).
12. Zajistit aktualizaci hlukové studie s konkretizací umístění a parametrů protihlukového valu
tak, aby i při smýcení zeleně a odstranění stávajícího protihlukového valu byly splněny
hlukové limity. Na protihlukovém valu podpořit ozelenění rychle rostoucími dřevinami
obvyklými v lokalitě (např. dílčí výsadbou).
13. Stávající protihlukový val zachovat až do doby vybudování nového protihlukového valu.
Funkčnost valu ověřit měřením hluku akreditovanou firmou.
14. Provádění hlukově náročných prací o sobotách a nedělích (provoz úpravnické linky,
vlastní těžba) projednat s obcí Šubířov s cílem omezení těchto prací.
15. Musí být respektovány podmínky stanovené Krajským úřadem Pardubického kraje
v souhlasném závazném stanovisku ze dne 11. 6. 2015 (č. j.: KrÚ 38329/2015//OŽPZ/FE jako:
„Technická opatření“
1. Zajistit dokumentaci každého odstřelu. Zajistit pasport min. 3 nejbližších staveb (nebo
staveb dohodnutých se zástupci obce) tak, aby u nich mohly být sledovány a
dokumentovány případné seizmické účinky záměru. Zajistit pravidelná seizmická měření
u vytipovaných obytných objektů, dále se opakující při každém přiblížení k obci o 25 m.
Dodržet generel trhacích prací do vzdálenosti 200 m od zástavby a v okamžiku přiblížení
trhacích prací velkého rozsahu na hranici 200 m od zástavby měření seismiky zopakovat a
nálože upřesnit. O výsledcích měření informovat obec dotčenou seizmickými účinky.
U měření zajistit přítomnost zástupce obce, bude-li obec mít o účast při měření zájem.
Po odstřelu vždy zkontrolovat riziková místa z hlediska vzniku trhlin na objektech nebo
z hlediska sesuvů půdy.
2. Příslušným obecním úřadům oznamovat konání odstřelů s potřebným předstihem
min. 2 dnů.
3. Realizovat opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců v lomu před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
4. Realizovat ochranný protihlukový val v konfiguraci zajišťující dostatečnou protihlukovou
ochranu.
5. Provádět pravidelná měření hluku ve vytipovaných a orgánem ochrany veřejného zdraví
odsouhlasených místech. Na základě jejich výsledků realizovat podle potřeby protihluková
opatření (upravit parametry ochranných valů, odhlučnění technologie apod.). První
měření provést před zahájením realizace záměru pro ověření stávajícího stavu, další
následně po vybudování ochranného valu. Měření hluku opakovat při každé výrazné změně
topografie terénu (odtěžení masivu mezi technologií a obytnou zástavbou, výrazné
přiblížení k obytné zástavbě apod. Do měření zahrnout dopravu v lomu, technologické
zdroje, dopravu silniční i železniční.
6. Realizovat opatření ke snížení prašnosti na technologických uzlech úpravnické linky,
zajistit čištění a skrápění lomových komunikací a manipulačních ploch a čištění vozidel
před výjezdem na veřejné komunikace.
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7. Nepřetěžovat vozidla. Podle možnosti zajistit plachtování vozidel přepravujících kamenivo
drobných frakcí (0-8). Při využití vlastních dopravních prostředků pro expedici kameniva
využívat přednostně vozidla splňující emisní úroveň min. EURO 3.
8. V maximální možné míře realizovat opatření proti prašnosti – např. zkrápění rubaniny,
čištění a zkrápění pojezdových a manipulačních ploch, mlžení nebo zkrápění prašných
technologických uzlů, úpravnické linky apod. Protiprašná opatření včetně způsobu a
četnosti čištění a zkrápění komunikací a manipulačních ploch konkretizovat v provozním
řádu zpracovaným v souladu s ustanoveními platných právních předpisů v oblasti ochrany
ovzduší, schvalovaným příslušným krajským úřadem.
9. Průběžně kontrolovat místa nakládání se závadnými látkami a odstraňovat úkapy
závadných látek. Při případných nutných opravách v lomu používat záchytné vany
pro minimalizaci rizika úniku závadných látek z mechanizmů a vozidel. Mobilní
mechanizaci přednostně opravovat v odborných servisech a dílnách.
10. Zajistit kontinuální měření množství vypouštěných vod a připravit technologii vypouštění
tak, aby v případě poklesu hladiny vody v Nectavě pod Q350d a v jejím dotčeném
bezejmenném přítoku pod Q300d mohlo být zahájeno dotování vodního toku důlní vodou.
O množství vypouštěných vod vést záznamy v rozsahu stanoveném podmínkami
pro vypouštění důlních vod.
11. Zajistit pravidelné sledování výšky vzniklé vodní hladiny a hydrologická sledování Nectavy
a jejích přítoků v okolí lomu.
12. Instalovat v lomu srážkoměrnou stanici pro zjištění bilance dešťových vod.
13. Zachovat stávající monitorovací systém podzemních vod. Výsledné zprávy z tohoto
monitorování stejně jako výsledky hydrologického monitorování zasílat každoročně
vodoprávnímu úřadu a projednávat je s obcí. Jezero chránit před znečištěním závadnými
látkami.
14. Při zjištění jakékoliv významné odchylky v množství přitékajících vod do lomu nebo
při významném poklesu hladiny podzemních vod v monitorovaných objektech bezodkladně
přehodnotit situaci, informovat vodoprávní úřad a dotčenou obec a provést nápravná
opatření dle zpracovaného a s vodoprávním úřadem odsouhlaseného manuálu.
15. Dbát na ponechání masivu mezi prostorem lomu a nivou Nectavy.
16. Sledovat kvalitu vypouštěných vod v souladu s aktualizovanými podmínkami pro jejich
vypouštění.
17. Skrývky a kácení provádět mimo vegetační období a mimo dobu hnízdění ptáků (jen
v období září-březen).
18. Skryté kulturní vrstvy uložit odděleně od ostatních skrývek a zajistit jejich
využití v souladu s podmínkami odnětí.
19. Po ukončení těžby odstranit technologii i stavby a celý prostor lomu důsledně sanovat.
16. Musí být respektovány podmínky stanovené Městským úřadem Konice, Odborem životního
prostředí v závazném stanovisku ze dne 2. 9. 2013 (č. j.: KON 9624/2013):
1. Minimálně 1 x měsíčně bude v pozorovacích objektech sledována hladina podzemních vod.
2. Minimálně 1 x za 2 měsíce bude sledován průtok ve vodním toku Nectava.
3. Pokud dojde v důsledku těžby k poklesu hladiny podzemních vod v okolních vodních
zdrojích, bude těžba přerušena do dalšího rozhodnutí vodoprávního úřadu.
4. Vodoprávnímu úřadu budou pravidelně (min. 2 x ročně) zasílány výsledku monitoringu
podzemních a povrchových vod.
5. Musí být učiněna toková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo ovlivnění jakosti
povrchových nebo podzemních vod.
6. Ke stavbě odvodňovacího příkopu je třeba povolení vodoprávního úřadu.
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17. Musí být respektovány podmínky stanovené DRÁŽNÍM ÚŘADEM, sekce stavební – oblast
Olomouc ze dne 7. 4. 2015 (značka: MO-SOO0454/15-2/Sj DURC-19341/15/Sj):
1. Při provádění bezpečnostních opatření v souvislosti s prováděním hornické činnosti a
trhacích prací nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení a bezpečnost a
plynulost železničního provozu.
18. Prováděnou hornickou činností nesmí dojít k nedodržení bezpečnosti a plynulosti provozu
na krajských silnicích II/366 a III/36617, jak je požadováno Městským úřadem Konice,
Odborem dopravy ve vyjádření ze dne 12. 8. 2013 pod Č. J.: KON 8959/2013.
19. Musí být respektovány podmínky stanovené Městským úřadem Konice, Odborem životního
prostředí v závazném stanovisku ze dne 24. 5. 2012 (č. j.: KON 5693/2012):
1. Při uvedeném záměru budou odstraněny porosty dřevin z jižní strany a to uvnitř prostoru
na pozemku p. č. 2577 (ostatní plocha – dobývací prostor) v k.ú. Šubířov. V části pozemku
přiléhajícím k místní části Chobyně bude realizován ochranný val, který bude sloužit
pro oddělení prostoru lomu od okolí.
2. V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování
významného krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků
a odpady.
20. Při provádění hornické činnosti musí být respektovány podzemní telekomunikační trasy
v blízkosti lomu, nesmí dojít k jejich narušení například při přejíždění těžké techniky,
patkování jeřábu apod.
21. Pro případné provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení energetického
zařízení musí být respektovány podmínky stanovené ČEZ Distribuce, a.s. ve sdělení ze dne 26.
9. 2014 pod zn. 0100330524, které vyplývají z obecně platných právních předpisů (§ 46 odst. 8
a 9 zákona č. 48/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)) a další následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než
2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN
50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí …), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření
ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí
je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN
EN 50423-1.
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22. Vypouštět důlní vodu, kterou organizace nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových,
popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky smí těžební
organizace pouze způsobem a za podmínek stanovených v platném povolení vydaném
vodoprávním úřadem, při respektování obecně platných právních předpisů. Při provádění
hornické činnosti nesmí dojít k poškození břehového porostu, vytěžený materiál nesmí být
skladován na břehu vodního toku.
23. Při provádění bezpečnostních opatření v souvislosti s prováděním hornické činnosti a trhacích
prací nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení a bezpečnost a plynulost
železničního provozu.
24. Platnost tohoto rozhodnutí končí dotěžením zásob výhradního ložiska v prostoru určeném
k otvírce, přípravě a dobývání, který je zakreslen v mapové dokumentaci („PLÁN
REKULTIVACE LOMU CHORNICE - Mapa stavu po ukončení těžby) v předložené
dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov
2015“.
Odůvodnění:
Dne 27. 2. 2015 zaevidoval Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického (dále jen OBÚ v Hradci Králové) žádost o povolení hornické činnosti – otvírky,
přípravy a dobývání ložiska Jaroměřice - Šubířov v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice
(v rozsahu předložené dokumentace – „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Jaroměřice- Šubířov 2015“), v jejímž rámci má být schválen návrh na vytváření finančních rezerv
pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání
v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice, kterou podala organizace EUROVIA
Kamenolomy, a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec,
Identifikační číslo: 27096670.
OBÚ v Hradci Králové v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších zákonů oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
státní správy, že podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů zahájil řízení ve věci povolení
hornické činnosti organizaci EUROVIA Kamenolomy, a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, Identifikační číslo: 27096670 v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice (v rozsahu předložené dokumentace – „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního
ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“), v jejímž rámci má být schválen návrh na vytváření finančních
rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání).
Oznámení bylo vydáno dne 30. 3. 2015 pod č. j.: SBS 06147/2015/OBÚ-09/1.
Ve stejném termínu byla sdělena informace o zahájení správního řízení zveřejněním
na úřední desce OBÚ v Hradci Králové a současně byla informace o zahájení správního řízení
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve lhůtě stanovené zákonem neoznámilo
zdejšímu úřadu svou účast ve správním řízení žádné občanské sdružení (§70 odst. 3 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů).
OBÚ v Hradci Králové nařídil na den 23. 4. 2015, podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona
číslo 500/2004 Sb. (správní řád), ústní jednání spojené s místním šetřením. Současně v oznámení
o zahájení správního řízení upozornil dotčené orgány státní správy a účastníky řízení na to, že
mohou uplatnit svoje stanoviska nebo námitky k povolení hornické činnosti nejpozději při ústním
jednání, popřípadě místním šetření, jinak se k později podaným stanoviskům nebo námitkám
nemusí přihlédnout.
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Ústní jednání spojené s místním šetřením se konalo dne 23. 4. 2015 a bylo zahájeno v 9.30
hod. v objektu „SPOLKOVÝ A VOLNOČASOVÝ AREÁL“ v Jaroměřicích.
S podklady pro rozhodnutí se před termínem ústního jednání bylo možné seznámit v Hradci
Králové na OBÚ v Hradci Králové, Wonkova 1142 (v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 14.00
hod.), popř. v jiný předem dohodnutý termín nebo při ústním jednání.
O této možnosti informoval zdejší úřad dotčené orgány státní správy a účastníky řízení
v oznámení o zahájení řízení o povolení hornické činnosti dopisem ze dne 30. 3. 2014 (č. j.: SBS
06147/2015/OBÚ-09/1).
Organizace spolu se žádostmi uhradila podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších zákonů správní poplatek přiložením kolkových známek v hodnotě
1 500,- Kč.
OBÚ v Hradci Králové oznámil (dopisem ze dne 22. 4. 2015 pod č. j.: SBS
06147/2015/OBÚ-09/2), že jakožto místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy dle § 38
odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zahájil pod č.j. SBS
06147/2015/OBÚ-09/1 dne 27. 2. 2015, na žádost organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s.,
správní řízení podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. ve věci povolení hornické
činnosti - otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice podle dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska JaroměřiceŠubířov 2015“ a současně zveřejnil informace podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
V oznámení o zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.
zdejší úřad upozornil, že shora uvedená hornická činnost je záměrem posouzeným jako „Chornice –
zahloubení lomu a jeho rozšíření“ podle zákona č. 100/2001 Sb., ke kterému bylo vydáno souhlasné
stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne
9. 6. 2011 pod č. j.: KrÚ 49892/2011/OŽPZ/DV. Do dokumentace pro navazující řízení („Plán
otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“) umožnil zdejší úřad
nahlédnout po předchozí telefonické domluvě na OBÚ v Hradci Králové (v pondělí a ve středu
od 8.00 hod. do 14.00 hod.).
Správní řízení ve věci povolení hornické činnosti je navazujícím řízením na posouzení vlivů
provedení cit. záměru na životní prostředí. Předmětem rozhodnutí, které má být v tomto
navazujícím řízení vydáno, je povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice podle dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice Šubířov 2015“. Výsledkem cit. správního řízení je rozhodnutí OBÚ v Hradci králové ve shora
uvedené věci, které má povahu meritorního rozhodnutí a jehož součástí je rovněž schválení návrhu
na vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků
dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice.
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů cit. záměru na životní prostředí, které
byly zveřejněny podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., bylo možné se seznámit na internetové adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PAK471 nebo na Krajském úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, který vydal souhlasné stanovisko k záměru „Chornice –
zahloubení lomu a jeho rozšíření“.
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OBÚ v Hradci Králové v oznámení o zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb. informoval o tom, že veřejné projednání záměru „Chornice – zahloubení
lomu a jeho rozšíření“ se konalo dne 3. 5. 2011 od 14 hodin ve Volno-časovém areálu v obci
Jaroměřice (u Jevíčka). Dále informoval o tom, že jediným účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je v předmětném správním řízení
výše uvedená organizace. Dalšími účastníky řízení jsou podle § 18 zákona č. 61/1988 Sb. občané,
jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec,
v jejímž územním obvodu má být hornická činnost vykonávána. V oznámení o zveřejnění informací
bylo dále uvedeno, že pokud se podáním písemného oznámení přihlásí na OBÚ, do 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stává se účastníkem
navazujícího řízení též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
Ve smyslu § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. může veřejnost uplatnit připomínky ke shora
uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, jinak k stanoviskům
nebo námitkám účastníků řízení podaným po této lhůtě nebude přihlédnuto.
Do kompletní spisové dokumentace, podkladů pro rozhodnutí však bylo umožněno
nahlédnout v plném rozsahu pouze účastníkům shora uvedeného správního řízení.
Při rozhodování zdejší úřad vycházel zejména z toho, že pro dobývání výhradního ložiska
byly stanoveny dobývací prostory Chornice a Jaroměřice.
Jedním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodnutí bylo souhlasné stanovisko k posouzení
vlivu provedení záměru „Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření“ na životní prostředí, které
vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 9. 6. 2011
pod č. j.: KrÚ 49892/2011/OŽPZ/93 a závazné stanovisko k ověření změn záměru „Chornice –
zahloubení lomu a jeho rozšíření“, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství dne 24. 4. 2015 pod č. j.: KrÚ 26459/2015/OŽPZ/FE.
V předložené dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Jaroměřice- Šubířov 2015“ je složka „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Jaroměřice – Šubířov 2013“, ve které je kapitola „1.3.4 Přehled objektů a zájmů chráněných podle
zvláštních předpisů dotčených plánovanou činností, způsob zajištění požadavků vyplývajících
z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje
o intenzitě přetvoření povrchového terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány, včetně
předpokládaného pohybu hladiny podzemních vod“. V kapitole 1.3.4 této složky jsou uvedeny
podmínky souhlasného stanoviska k záměru „Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření, které
projektant převzal ze souhlasného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru „Chornice –
zahloubení lomu a jeho rozšíření“ na životní prostředí, které vydal Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 9. 6. 2011 pod č. j.: KrÚ 49892/2011/OŽPZ/93 a
uvedl způsob zajištění respektování podmínek souhlasu.
Jak vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí, musí být při provádění hornické činnosti,
při vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků
dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice dodržena také
podmínka č. 1. V té je stanoveno, že bude dodržena předložená dokumentace „Plán otvírky,
přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“. Při respektování tohoto
rozhodnutí, budou respektovány rovněž podmínky výše uvedeného souhlasného stanoviska
k záměru „Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření“ na životní prostředí, které vydal Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 9. 6. 2011 pod č. j.: KrÚ
49892/2011/OŽPZ/93 tak, jak jsou uvedeny v předložené dokumentaci.
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal pod č. j.:
KrÚ 26459/2015/OŽPZ/FE a následně pod č. j.: KrÚ 38329/2015/OŽPZ/FE souhlasné závazné
stanovisko k záměru „Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření“ a současně v něm stanovil
„podmínky, které jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízeni povinni zahrnout
do svých rozhodnutí“.
Podmínky, které byly Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství v souhlasném stanovisku stanoveny jako základní opatření a jako technická opatření,
byly v celém rozsahu, bez jakýchkoliv úprav, zahrnuty do tohoto rozhodnutí.
OBÚ v Hradci Králové při rozhodování o povolení hornické činnosti vycházel také z toho,
že je tato činnost v lomu Chornice v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice v současné době
povolena. Provádění hornické činnosti je ve stávajícím lomu povoleno (v menším rozsahu než řeší
„Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice- Šubířov 2015“) na základě
rozhodnutí, které vydal Obvodní báňský úřad v Trutnově dne 20. 12. 2004 pod č. j.: 4641/04/Dv/Lá.
Výše uvedeným rozhodnutím ze dne 20. 12. 2004 bylo současně s povolením otvírky, přípravy a
dobývání výhradního ložiska povoleno také provádění trhacích prací v prostoru lomu, ve kterém
bylo povoleno provádět otvírku, přípravu a dobývání v rozsahu „Plánu otvírky, přípravy a dobývání
pro výhradní ložisko Jaroměřice – Šubířov (Lom Chornice) 2004“ (společné rozhodnutí).
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se musí otvírka, příprava a dobývání výhradního
ložiska v dobývacích prostorech Chornice a Jaroměřice řídit jen dokumentací, která byla předložena
zdejšímu úřadu spolu se žádostí o povolení hornické činnosti. Touto dokumentací je „Plán otvírky,
přípravy a dobývání výhradního ložiska Jaroměřice - Šubířov 2015“, jak vyplývá z výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Trhací práce budou nadále v lomu Chornice prováděny na základě rozhodnutí, které vydal
Obvodní báňský úřad v Trutnově dne 20. 12. 2004 pod č. j.: 4641/04/Dv/Lá, protože citovaným
rozhodnutím bylo povoleno nejen provádění hornické činnosti, ale také provádění trhacích prací.
Trhací práce smí být realizovány pouze v rozsahu a jenom v prostoru určeném k tomuto účelu podle
původního plánu otvírky, přípravy a dobývání z roku 2004 („Plán otvírky, přípravy a dobývání
pro výhradní ložisko Jaroměřice – Šubířov (Lom Chornice) 2004“, na základě kterého bylo mimo
jiné vydáno dne 20. 12. 2004 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Trutnově (č. j.:
4641/04/Dv/Lá). Trhací práce mimo rozsah zakreslený a popsaný v „Plánu otvírky, přípravy a
dobývání pro výhradní ložisko Jaroměřice – Šubířov (Lom Chornice) 2004“, který byl součástí
žádosti o povolení hornické činnosti v roce 2004 (prostorový rozsah - tj. v prostoru plánovaného
plošného rozšíření lomu a jeho plánovaného zahloubení 6. a 7. těžebním řezem), nesmí být
prováděny, pokud nebude jejich provádění v prostoru plánovaného rozšíření a zahloubení lomu
povoleno novým rozhodnutím, které bude vydáno v samostatném správním řízení.
Součástí podané žádosti o povolení hornické činnosti bylo mimo jiné i stanovisko, které
vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc (ze dne
23. 8. 2013 pod Č.j.: 56718/ENV/13 1338/570/13), ve kterém jsou požadavky na provedení a
vyhodnocení podrobného hydrogeologického průzkumu a konzultace zadání a způsobu jeho
provádění s ministerstvem. Ve stanovisku jsou dále uvedeny požadavky na vybudování ochranného
valu.
V návaznosti na stanovisko Ministerstva životního prostředí, odbor výkonu státní správy
VIII, Olomouc (ze dne 23. 8. 2013 pod Č.j.: 56718/ENV/13 1338/570/13), vydalo v samostatném
správním řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu, po projednání s Ministerstvem životního
prostředí a Českým báňským úřadem dne 13. 11. 2014 pod Č. j.: MPO 43666/2014 podle
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ustanovení § 33 odst. 3 horního zákona rozhodnutí, ve kterém je uvedeno: „Požadavek Ministerstva
životního prostředí na provedení hydrogeologického průzkumu jako podmínky pro povolení
hornické činnosti pro organizaci EUROVIA Kamenolomy, a.s. v dobývacích prostorech Chornice a
Jaroměřice je ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 horního zákona nadbytečný a nebude k němu
v řízení povolení hornické činnosti přihlédnuto. Organizace je však povinna rozšířit sledování
hladiny podzemní vody s ročním vyhodnocením na všechny dostupné zdroje podzemní vody
v Chobyni v souvislosti s postupem těžby v rámci navrhované hornické činnosti.“.
Zdejší úřad povinnost rozšířit sledování hladiny podzemní vody s ročním vyhodnocením
na všechny dostupné zdroje podzemní vody v Chobyni, v souvislosti s postupem těžby, v rámci
navrhované hornické činnosti, zahrnul do podmínek výrokové části rozhodnutí o povolení hornické
činnosti.
Na ústním jednání, které se konalo dne 23. 4. 2015 v Jaroměřicích, požádal zástupce
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII podle ustanovení § 18 odst. 3
zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů o prodloužení lhůty k řádnému posouzení věci.
Po vzájemné dohodě se zástupci OBÚ v Hradci Králové bylo zástupci Ministerstva životního
prostředí, odboru výkonu státní správy VIII vyhověno a lhůta byla prodloužena.
OBÚ v Hradci Králové bylo doručeno stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy VIII ze dne 11. 5. 2015 (Č. j.: 32514/ENV/15), ve kterém je informace
o jednání, které se konalo dne 28. 4. 2015 v sídle organizace Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.
Jednání se zúčastnil zástupce Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII,
zástupci organizace Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. a organizace EUROVIA Kamenolomy a.s.
Zástupci těžební organizace, vedeni snahou řešit sporné otázky dohodou, projednali znovu
připomínky, o kterých bylo rozhodnuto Ministerstvem průmyslu a obchodu. Po vzájemné dohodě
se zástupcem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII a se zástupci
organizace Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. odsouhlasili další opatření směřující k monitoringu
podzemních vod, které Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII
požadovalo. Zdejší úřad vyhověl všem požadavkům, které v řízení uplatnilo Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní správy VIII a které dohodlo se zástupci žadatele, jak je zřejmé
z podmínek výrokové části rozhodnutí, protože realizací přijatých opatření bude sledování ochrany
spodních vod a využívaných vodních zdrojů podrobnější.
Zdejší úřad rovněž zahrnul do výrokové části rozhodnutí požadavek uplatněný
Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII, který se týká ochranného
valu. Z podmínky č. 6 a č. 11 výrokové části tohoto rozhodnutí vyplývá, že bylo vyhověno
požadavku, který spolu s Ministerstvem životního prostředí požadovala také obec a Obecní úřad
Šubířov.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, trvalo na realizaci a
vybudování stavby ochranného valu. Zdejší úřad požadavku v plném rozsahu vyhověl s tím, že než
bude zahájena hornická činnost dle nového POPD, musí být organizací vybudována stavba
ochranného valu, při respektování všech podmínek upravujících její vybudování. Materiál potřebný
na stavbu ochranného valu bude získán v prostoru, ve kterém má být provedena skrývka zemin
v předpolí těžebních řezů lomu podle „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Jaroměřice- Šubířov 2015“.
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Zdejší úřad, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. rovněž přihlédl
ke stanovisku, které uplatnil vlastník některých sousedních pozemků pan Jan Uhlíř, DiS. Požadavky
jsou uvedeny v zápisu z jednání, kterého se zúčastnili zástupci žadatele o povolení hornické
činnosti, pan Jan Uhlíř, DiS. a paní Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. dne 4. 5. 2015. Zápis
z jednání byl zdejšímu úřadu doručen. Požadavkům zdejší úřad vyhověl a zapracoval je
do rozhodnutí v rozsahu, jak vyplývá z podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování vydal dne
11. 5. 2015 stanovisko, jako orgán státní památkové péče, ve kterém požaduje seznámit žadatele
o povolení hornické činnosti s následujícími povinnostmi:
1. Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV
ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický
výzkum
(formulář
oznámení
–
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.hmtl).
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde
k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb.,
povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče,
popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález
nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona).
Uvedením podmínek do odůvodnění tohoto rozhodnutí, byl požadavek na seznámení
stavebníka s povinnostmi, splněn.
Zdejší úřad zahrnul do rozhodnutí v celém rozsahu závazné stanovisko, které vydal Městský
úřad Konice, Odbor životního prostředí dne 2. 9. 2013 pod č. j.: KON 9624/2013 a tím vyhověl
požadavkům, které tento orgán uplatnil ve svých vyjádřeních ze dne 20. 4. 2015 (Č. j.: KON
4370/2015) a ze dne 24. 4. 2015 (Č. j.: KON 4630/2015).
Při rozhodování o povolení hornické činnosti vycházel OBÚ v Hradci Králové z kladného
vyjádření, které dne 15. 4. 2015 vydal Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a
územního plánování (Č. j.: MUMT 10729/2015). V zaslaném vyjádření, které bylo zdejším úřadem
zaevidováno pod č. j.: SBS/11916/2015, je upozornění na to, že se dobývací prostory Chornice a
Jaroměřice nachází v území s archeologickými nálezy ÚAN IV.
Zdejší úřad zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí také závazné stanovisko, které
k plánované hornické činnosti vydal DRÁŽNÍ ÚŘAD, sekce stavební – oblast Olomouc dne
7. 4. 2015 pod značkou: MO-SOO0454/15-2/Sj DURC-19341/15/Sj.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vydala souhlasné
závazné stanovisko s povolením hornické činnosti a povolením trhacích prací na ložisku Jaroměřice
– Šubířov (Lom Chornice) pod Č. j.: KHSOC/18337/2013/PV/HOK dne 18. 9. 2013, které zůstává
nadále platné (vyjádření ze dne 21. 4. 2015 Č. j.: KHSOC/07623/2015).
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích vydala souhlasné
závazné stanovisko k povolení hornické činnosti a povolení trhacích prací na ložisku Jaroměřice –
Šubířov (lom Chornice) pod Č. j.: KHSPA 12576/2013/HP-SY dne 22. 8. 2013.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, pracoviště Hradec Králové
vydalo dne 28. 8. 2013 pod Č. j.: 1283/550/13-Hd 56877/ENV/13 k plánované hornické činnosti
rovněž kladné závazné stanovisko.
Souhlasná stanoviska vydaly také dotčené obce a obecní úřady. Obec a Obecní úřad
Biskupice (dne 9. 9. 2013 - zn. 246/13), Šubířov (dne 1. 10. 2013) a Jaroměřice (dne 8. 8. 2013).
Upřesněnému stanovisku, které uplatnil při místním šetření a ústním jednání dne 23. 4. 2015
zástupce obce a Obecního úřadu Šubířov, zdejší úřad, jak je výše uvedeno, vyhověl.
Zdejší úřad při rozhodování vycházel také z vyjádření orgánů státní správy odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, které bylo vydáno dne 28. 8. 2013
pod číslem jednacím: KrÚ 56160/2013/OPŽP/FE. V návaznosti na citované vyjádření orgánů státní
správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje žadatel
předložil k žádosti mimo jiné také rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství (dne 30. 4. 2012 pod Č. j.: 39033/2012/OŽPZ/Si) a rozhodnutí,
které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dne
25. 7. 2012 pod Č. j.: KUOK 66189/2012), kterými byla povolena výjimka ze zákazů u zvláště
chráněných živočichů pro připravovaný záměr „Chornice – zahloubení lomu a jeho rozšíření“. Obě
výše citovaná rozhodnutí jsou pro žadatele závazná a podmínky, které v nich jsou stanoveny, musí
respektovat.
Městský úřad Konice, odbor životního prostředí, vydal k plánované činnosti dne 5. 8. 2013
pod Č. j.: KON 8723/2013 vyjádření, ze kterého vyplývá, že je možné hornickou činnost provádět
jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu. Podmínky stanovené v závazném
stanovisku vodoprávního úřadu (Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí) ze dne 2. 9. 2013
(č. j.: KON 9624/2013) jsou zapracovány do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Konice, Odbor dopravy ve svém vyjádření ze dne 12. 8. 2013 (Č. J.: KON
8959/2013) vyslovil s plánovanou činností souhlas za předpokladu „striktního dodržení bezpečnosti
a plynulosti provozu na krajských silnicích II/366 a III/36617. požadoval. Zdejší úřad v rozhodnutí
uvedl povinnost, ze které vyplývá, že prováděnou hornickou činností nesmí dojít k nedodržení
bezpečnosti a plynulosti provozu na krajských silnicích II/366 a III/36617.
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo také vyjádření Městského úřadu Konice,
odboru životního prostředí, které vydal k plánované činnosti dne 19. 3. 2012 pod Č. j.: KON
3124/2012, které se týká ochrany zemědělského půdního fondu. Při posuzování podané žádosti
o povolení hornické činnosti vycházel zdejší úřad také z kladného závazného stanoviska, které
vydal Městský úřad Konice, odbor životního prostředí k plánované činnosti dne 19. 9. 2012
pod Č. j.: KON 10552/2012 k umístění „umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa“.
Podmínky stanovené Městským úřadem Konice, Odborem životního prostředí v závazném
stanovisku ze dne 24. 5. 2012 (č. j.: KON 5693/2012) byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí
o povolení hornické činnosti.
Při rozhodování o povolení hornické činnosti, bylo zdejším úřadem zohledněno sdělení,
které vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí dne 25. 6. 2012 pod Č. j.:
MUMT 17147/2012, ve vztahu k významnému krajinnému prvku.
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Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí vydal k plánované činnosti také
souhrnné vyjádření (dne 13. 9. 2013 Číslo písemnosti: MUMT 21241/2013), ve kterém upozorňuje
na nutnost získání povolení k nakládání s vodami při zahloubení báze lomu z kóty 418 m n. m. na
413 m n. m. a později při další těžbě kamene až na kótu 403 m n. m. s tím, že čerpání vody bude
probíhat nad rámec současného povolení. Ve stanovisku dále odbor životního prostředí upozorňuje
na místní příslušnost vodoprávního úřadu, který bude povolení vydávat, protože místní příslušnost
bude záviset na místě nakládání s vodami. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny povinnosti, které
těžební organizaci ukládají obecně platné právní předpisy (například vodní zákon a další).
Na stejnou povinnost upozorňuje Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí
v souhlasném závazném stanovisku, které vydal dne 9. 9. 2013 pod Č. j.: MUMT 24065/2013.
K žádosti o povolení hornické činnosti přiložil žadatel mimo jiné rozhodnutí, které vydal
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí k nakládání s vodami (ze dne
12. 5. 2010 Č. j.: MUMT 14547/2010) a čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich
hladiny (ze dne 14. 10. 2003 Č. j.: ŽP/VH/982/03/Hud.)
Při rozhodování o povolení hornické činnosti vycházel OBÚ v Hradci Králové také
z vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování ze dne
4. 9. 2013 pod Č. j.: MUMT 23763/2013, které nebrání zdejšímu úřadu provádění hornické činnosti
povolit.
Podkladem pro rozhodnutí bylo rovněž vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6. 9. 2013 (Č. j.: KUOK 78202/2013) a souhlasné
závazné stanovisko, které podle zákona č. 201/2012 Sb., vydal Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán ochrany ovzduší.
K žádosti o povolení hornické činnosti byla předložena stanoviska správce povodí (Povodí
Moravy, s.p. – č. j. PM041072/2012-203/Kr, PM038103/2014-203/Kr) a správce toku (LESY
České republiky, s.p., Správa toků – oblast Moravy – zn. LCR037491/2012, LCR036266/2014).
K žádosti bylo rovněž přiloženo rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová, odboru životního
prostředí k nakládání s podzemními vodami, ve kterém jsou stanoveny podmínky i k jejich čerpání.
Zdejší úřad v podmínkách rozhodnutí o povolení hornické činnosti upřesnil čerpání důlních vod tak,
aby i při změně podmínek zajistil žadatel plnění povinností, které mu při nakládání s vodami ukládá
ustanovení § 40 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Ve stejné podmínce byl
zohledněn požadavek uplatněný správce dotčeného toku.
Vypouštět důlní vodu, kterou organizace nepotřebuje pro vlastní činnost, do povrchových,
popřípadě do podzemních vod a odvádět ji, pokud je to třeba, i přes cizí pozemky smí těžební
organizace pouze způsobem a za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem
veřejného zdraví, tak jak je stanoveno v horním zákoně. Při provádění hornické činnosti nesmí
dojít k poškození břehového porostu, vytěžený materiál nesmí být skladován na břehu vodního
toku.
OBÚ v Hradci Králové vycházel také ze stanovisek, které podala státní organizace Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace (dne 17. 9. 2013 zn. 14544/2013-OŘ HKR/R), ČESKÉ
DRÁHY, akciová společnost, Správa železničních telekomunikací Praha (dne 9. 12. 2003 zn. 200803-SKO), Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
(dne 13. 8. 2013 Čj. 5915/26790-ÚP/2013-1420), Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská
ubytovací a stavební správa Brno (dne 30. 8. 2013 Čj. 3856/2013-1318-ÚP-BR), Povodí Moravy,
s.p. (dne 16. 8. 2013 zn. PM039045/2013-203/Kr), E.ON Servisní, s.r.o.(dne 9. 9. 2013), ČEZ ICT
Services, a.s. (dne 23. 9. 2014 zn. P3A 14000067233).
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Zdejší úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí požadavek společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. a přestože, podle jejího vyjádření nedojde k odkrytí podzemní telekomunikační
trasy této společnosti, bylo v rozhodnutí stanoveno, že při provádění hornické činnosti musí být
respektovány podzemní telekomunikační trasy v blízkosti lomu, nesmí dojít k jejich narušení
například při přejíždění těžké techniky, patkování jeřábu apod. Tím bylo požadavku společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., který uvedla v dodatku k vyjádření č. 0113 986 384, dne
30. 8. 2013 v plném rozsahu vyhověno a požadavek byl zahrnut do tohoto rozhodnutí.
Z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vyplývá, že se v zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu nadzemní sítě. Zdejší úřad tedy do výrokové
části zahrnul podmínky pro případné provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
energetického zařízení, které musí být respektovány (podmínky stanovené ČEZ Distribuce, a.s.
ve sdělení ze dne 26. 9. 2014 pod zn. 0100330524). Podmínky, které vyplývají z obecně platných
právních předpisů (§ 46 odst. 8 a 9 zákona č. 48/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)) nebyly
do podmínek rozhodnutí přepisovány. Další podmínky byly do rozhodnutí převzaty v celém
rozsahu.
Do rozhodnutí zapracoval zdejší úřad podmínku, kterou v závazném stanovisku uplatnil
Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc dne 7. 4. 2015 (zn. MO-SOO0454/15-2/Sj DUCR –
19341/15/Sj).
V podmínkách č. 2, 3 a 4 výrokové části tohoto rozhodnutí upravil OBÚ v Hradci Králové
tvorbu zákonných finančních rezerv a provádění kontrol zaměřených na správnost výše jejich
tvorby. Zdejší úřad upřesnil tvorbu zákonných rezerv tak, aby odpovídala skutečným potřebám a
zohledňovala míru inflace v jednotlivých letech. Proto stanovil povinnost průběžného upravování
celkových vytvořených částek zákonných finančních rezerv, provádění uzávěrek vytvořených
finančních rezerv a stanovil povinnost seznamovat s jejich výsledky příslušný správní orgán, který
je věcně a místně příslušným schvalovat návrh na vytváření zákonných finančních rezerv na sanace
a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání a pro vypořádání důlních škod. Aby bylo
zajištěno, že celková částka vytvořených zákonných finančních rezerv bude dostatečně velká,
nařídil zdejší úřad žadateli, aby nejméně jednou za pět let provedl kontrolu výše tvorby finančních
rezerv k zajištění vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem
dobývání a následně stanovil opatření, které musí provést, pokud by vytvořená částka neodpovídala
skutečným potřebám, pro které jsou vytvářeny.
Platnost rozhodnutí je časově omezena v podmínce č. 24 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Ostatní stanoviska, která byla uplatněna před zařazením příslušných prací do dokumentace
upravující povolovanou činnost, jakož i stanoviska, která byla uplatněna v průběhu správního řízení
a která má zdejší úřad k dispozici, nebrání vydat rozhodnutí, ve kterém bude žadateli vyhověno.
OBÚ v Hradci Králové prostudoval a posoudil podklady správního řízení, předloženou
písemnou i mapovou dokumentaci, stanoviska, vyjádření a námitky, které účastníci a dotčené
orgány v řízení uplatnili a zohlednil je v rozhodnutí. OBÚ v Hradci Králové nezjistil, že byly
vzneseny takové námitky či stanoviska, které by bránily vydat ve věci rozhodnutí, a proto rozhodl,
jak je výše uvedeno.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád). Podané odvolání musí splňovat náležitosti ustanovení § 82 správního řádu.
Odvolání se podává v počtu 35 kusů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Rozdělovník:
A) Účastníci řízení:
1. EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec
2. Obec Jaroměřice, k rukám paní starostky, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
3. Obec Šubířov, k rukám pana starosty, Šubířov 40, 798 52 Konice
4. Obec Biskupice, k rukám pana starosty, Biskupice 11, 569 43 Jevíčko
5. Pan Jan Uhlíř, Dis., č.p. 187, 798 52 Šubířov
6. Lesy České republiky, s.p. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast povodí Moravy,
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
7. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 BRNO
8. E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
9. E.ON Servisní, s.r.o., Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov
10. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 153/13, 140 53 Praha 4
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
12. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
13. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
U Fotochemy 259/1, 500 01 Hradec Králové
B) Dotčené orgány státní správy:
1. Obecní úřad Jaroměřice, k rukám paní starostky, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
2. Obecní úřad Šubířov, k rukám pana starosty, Šubířov 40, 798 52 Konice
3. Obecní úřad Biskupice, k rukám pana starosty, Biskupice 11, 569 43 Jevíčko
4. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám.
125, PSČ 532 11
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc
6. Městský úřad Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
7. Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí, Na Příhonech 405, 798 52 Konice
8. Městský úřad Konice, Odbor výstavby, Na Příhonech 405, 798 52 Konice
9. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová
10. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č. o. 29,
571 01 Moravská Třebová
11. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního plánování, nám. T. G. Masaryka
č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová
12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
14. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Resslova 1229/2a, PSČ 500 02 Hradec
Králové
15. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Krapkova 3, PSČ 777 00 Olomouc
16. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229,
500 02 Hradec Králové
17. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00
Olomouc
18. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště
Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy
19. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště
Prostějov, Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov
20. Česká republika – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení OÚZ
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (Čj. 5915/26790-ÚP/2013-1420)
21. Česká republika – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení OÚZ
Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 BRNO (Čj. 3856/2013-1383-ÚP-BR)
22. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

