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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

doručovaný veřejnou vyhláškou 
 
 
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  

 
 

Identifikační údaje:  

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:  
 

„Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“  
 

Změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) 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 o posuzování vlivů  
na životní prostředí“) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II pod bodem 2.5 – Těžba 
ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 150 ha – 
záměry neuvedené v kategorii I). 
 
Kapacita (rozsah) záměru: 
Objem vytěžitelných zásob:   cca 523 000 m3 (1 019 850 t) 
Plocha těžby:    63 475 m2 
Předpokládaná roční těžba:  max. 191 000 m3 (372 450 t) 
Odhadovaná životnost ložiska:  cca 3 roky 
Předpokládaný roční počet dnů těžby: cca 200 pracovních dnů 
Denní těžba:     max. 955 m3 (1 862,3 t). 

Umístění: 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:   Přerov 
Kat. území:   Žeravice 
Parc. číslo:  1161, 1162, 1219, 1220, 1221, 1277, 1499 

Charakter záměru: 
Předmětem záměru je dobývání ložiska písků v prostoru jihovýchodně od obce Lapač. 
Předpokládá se vytěžení suroviny s následnou průběžnou rekultivací vytěženého prostoru 
až na původní povrch a navrácení dočasně vyjmutého zemědělského půdního fondu 
původnímu účelu. Příjezdová komunikace bude vybudována ze silnice I/55 na 
jihovýchodním okraji zájmového území. 
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
Věcná a časová posloupnost provádění prací za účelem otvírky a dobývání písku 
a sanace a rekultivace území dotčeného těžbou bude následující:  

 zahájení prací skrývkou ornice, která bude prováděna etapově s předstihem před 
dobýváním suroviny,  

 vytvoření vjezdu na silnici I/55 a příjezdové komunikace do provozovny, 
manipulační plochy, sociálního a správního zázemí, případně dílny, skladu,  

 vytváření západního ochranného valu ze skrývky ornice, etapové provádění a to 
tak, aby plnil jeho ochrannou funkci,  

 etapové provádění skrývky nadložních zemin, vytvoření východního valu, vytvoření 
komunikace podél tohoto valu, ukládání skrývky na jižní deponii, následně ukládání 
skrývky do vytěženého prostoru,  

 těžba suroviny postupným zahlubováním, vytváření lomových komunikací,  

 zavezení vytěženého prostoru vhodným rekultivačním materiálem,  

 vytvoření svrchních rekultivačních vrstev ze zeminy a nejsvrchnější humusové 
vrstvy, likvidace ochranných valů a deponií jejich využitím pro rekultivaci, 
odstranění pozůstatků dobývání, likvidace zázemí provozovny,  

 biologická rekultivace dotčeného území,  

 předání zrekultivovaných ploch k následnému využití.  
 
Předpokládaný termín zahájení činnosti:    rok 2017  
Předpokládaný termín ukončení těžební činnosti:   rok 2020  
Předpokládaný termín ukončení rekultivačních prací:   rok 2023 
 
Údaje o oznamovateli: 

Firma:      Očenášek – Mikulka, spol. s r. o 

Identifikační číslo:    26971305 

Sídlo:      Za Olomouckou ulicí 4421, 796 01 Prostějov 

Zpracovatel oznámení:   Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 

Oprávněný zástupce oznamovatele: Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 

 
 
Souhrnné vypořádání připomínek: 
K výše uvedenému záměru byla doručena vyjádření územních samosprávných celků, 
dotčených správních úřadů a veřejnosti: odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále „krajský úřad“) odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí Magistrátu města Přerova Statutárního města Přerova; České 
inspekce životního prostředí - Oblastního inspektorátu Olomouc (dále „ČIŽP OI“) Krajské 
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále „KHS“) Olomouckého 
kraje a Obvodního báňského úřadu pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 
Dále pak 408 vyjádření veřejnosti a Spolku Za obnovu kulturně historické tradice obce 
Žeravice z.s. 
 
Jednotlivá vyjádření jsou pro účely závěru zjišťovacího řízení zkrácena. 
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 Krajský úřad  

Oddělení ochrany životního prostředí 
Orgán ochrany ovzduší 
Součástí předloženého oznámení byla rozptylová studie (dále jen „RS“) ze srpna 2016: 
„Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“, kterou zpracoval Ing. Petr Fiedler, IČ: 16617193 
osoba autorizovaná dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
Závěrem zpracovatel RS uvádí: „Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že provoz 
záměru „Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“, bude mít malý vliv na stávající imisní situaci 
v lokalitě Žeravice – Lapač“. 

Dle názoru Krajského úřadu, jako orgánu ochrany ovzduší (dále jen „krajský úřad“), se 
z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“) jedná o umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší, zařazeném dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kód 5.11. 
Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv 
nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a 
doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava 
stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 
vyšší než 25 m3 za den. 

Dle znění ustanovení § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší nelze, bez závazného 
stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší vydat 
územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních 
předpisů (Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů). A bez závazného stanoviska podle 
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší nelze vydat stavební povolení nebo povolení 
hornické činnosti podle jiných právních předpisů. 

Krajský úřad - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) 
zákona o ochraně ovzduší sděluje k předloženému záměru následující: doporučujeme 
realizaci nulové varianty tedy bez realizace záměru.  

1) Nejblíže lokalizovaná obytná zástavba v místní části Lapač dům č. p. 175/5 je umístěn (dle 
údaje uvedeného v oznámení str. 31) pouze 60 m od hranice plánovaného záměru. Tato 
vzdálenost není dle názoru krajského úřadu dostatečná proto, aby případně nedocházelo 
k obtěžování obyvatelstva prašností. Zdroje znečišťování ovzduší, jako těžba nerostných 
surovin, jsou producentem emisí tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“), ať již svou 
vlastní činnosti, tak i činnostmi souvisejícími, jako je např. manipulace s materiály, nakládka, 
vykládka, doprava s těžbou spojená, atd. V blízkosti obytné zástavby jsou pak často zdrojem 
stížností na zvýšenou prašnost, realizace následných opatření vedoucích k eliminaci 
prašnosti nejsou často účelná a ke spokojenosti občanů nevedou. Ze znalosti praxe při 
realizaci obdobných záměrů není často dostatečná ani vzdálenost 600 m od nejbližší obytné 
zástavby. Je nesporné, že v případě realizace záměru dojde ke zhoršení čistoty ovzduší 
v dané lokalitě, především pak u prachových částic PM10. 
Toto tvrzení mimo jiné připouští i na str. 84 zpracovatel oznámení: „Vzhledem ke stávajícímu 
charakteru lokality (pole) se dá předpokládat, že existence nového záměru se projeví určitým 
narušením faktorů pohody obyvatel osady Lapač“. 

Zpracovaná RS hodnotí příspěvek záměru takto: „Imisní nárůst vlivem záměru pro částice 
PM10 – denní koncentrace, v místě nejbližší obytné zástavby - (dům Lapač č. p. 175/5), bude 
v době provozu záměru pro jednotlivé fáze (roky) od 4,861 do 13,761 μg/m3. Imisní 
znečištění pro částice PM10 nepochází jen z hodnoceného záměru, ale významný vliv má 
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průmyslová výroba Přerovska a Olomoucka, celková silniční doprava a dále lokální topeniště 
na tuhá paliva“. Krajský úřad nezpochybňuje vliv průmyslové výroby, silniční dopravy ani 
lokálních topenišť, ale ten je již nyní zahrnut v tzv. imisním pozadí lokality. 

Dále je také hodnocen příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM10, zde je 
dosahováno nejhorších hodnot při čtvrtém roku provozu a dalších letech, a to až 0,897 
μg/m3 = 2,2 % imisního limitu. Je tedy nesporné, že k ovlivnění obytné zástavby vlivem 
záměru dojde a k narušení pohody bydlení také. 

2) V předložených podkladech není vyhodnocena kumulace záměrů produkujících TZL v dané 
lokalitě. V roce 2016 (konkrétně 23.  2.  2016) bylo krajským úřadem vydáno závazné 
stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší pro záměr Zemník 
Žeravice pod čj.: KUOK 21571/2016, jehož cílem je těžba zemin v lokalitě Žeravice. 
V současné době dále probíhá v lokalitě Žeravic správní řízení pro akci: „Rozšíření 
kompostárny Přerov – Žeravice“ vzhledem k charakteru provozu i tento je producentem 
emisí TZL. To jsou záměry lokalizované přímo v katastru Žeravice, nicméně i ve vzdálenější 
lokalitě Krčmaň – Majetín je v současné době řešeno: „Rozšíření těžebního prostoru 
zemníku Krčmaň – Majetín, IV. etapa“, tedy také záměr produkující emise TZL, nebude mít 
zřejmě přímý vliv na posuzovaný záměr, ale z hlediska dopravy materiálu může dojít ke 
kumulaci vlivů, protože i tento záměr má vztah k realizaci staveb popisovaných 
v předloženém oznámení (tedy výstavby dálnice Přerov – Lipník n. Bečvou, Přerov – 
Říkovice, atd.). 

Lze také vznést pochybnost nad hodnocením vhodnosti využití jednotlivých lokalit (viz 
str. 11 oznámení) pro potřeby materiálů u uvedených dopravních staveb, (dálnice atd.). 
S tvrzením zpracovatele oznámení lze souhlasit pouze částečně, a to pouze u 
některých staveb. V úseku dálnice Přerov – Lipník n. Bečvou (v části u Lipníku) bude 
zcela určitě daleko vhodnější lokalitou např. pískovna v Oseku nad Bečvou. Pro části 
přímo u Přerova lze zase využít materiály např. z lokality Krčmaň – Majetín, výhodou 
těchto lokalit je fakt, že se jedná o již provozované zdroje, tedy nevznikne nový zdroj 
znečišťování ovzduší, a také technologie těžby, díky přítomnosti podzemní vody, je 
z hlediska vlivů na životní prostředí šetrnější, tolik zmiňované průjezdy obcemi jsou na 
cca stejné úrovni jako v současné době. 

3) V předložených materiálech není řešeno, jakým způsobem bude zabezpečeno šíření 
prašnosti do okolí z vytvořených ochranných valů a deponií, je přitom zřejmé, že i samotné 
valy (v průběhu jejich tvorby bezesporu) mohou být zdrojem prašnosti. Produkce emisí 
z valů a deponie není hodnocena ani v předložené RS (vykládka skrývky, vlastní těleso 
valů, deponie v jižní části). 

4) Z údajů uvedených v předložených materiálech lze vyčíst, že bude stoupat nejen objem 
používaných materiálů realizovaných v průběhu let 1 až 3. (955 m3/den) x 1000 m3/den 
mezi 4-6 rokem, ale bude také (až na jeden rok) stoupat produkce emisí. Je tedy zřejmé, 
že i když bude vybudován ochranný val, emise stále porostou, na jejich snížení nebude mít 
tedy patrně vliv ani zahloubení záměru tak, jako to většinou bývá běžné. 

5) V předložené RS není vyhodnocení záměru komplexní ve všech letech provozu pro 
všechny látky: konkrétně NO2, benzen a benzo(a)pyren jsou hodnoceny pouze pro 2. rok, 
přitom dle doložených údajů bude velké množství pojezdů i v následných letech. 

Je zřejmé, že charakter záměru jako takového bude především producentem prašných 
částic, ale doprava, manipulace, pojezdy těžebních mechanismů, studené starty motorů 
a stejně tak i odvoz a návoz materiálů budou zdrojem znečišťujících látek a to právě NO2, 
benzenu a benzo(a)pyrenu.    

6) Ve výčtu navazujících rozhodnutí (eventuálně závazných stanovisek) chybí, vydání 
závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší a § 11 odst. 
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3 zákona o ochraně ovzduší. Tedy závazné stanovisko (dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona 
o ochraně ovzduší) k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 
o ochraně ovzduší (respektive stanovení dobývacího prostoru) k řízením podle jiného 
právního předpisu6) a závazné stanovisko k provedení stavby § 11 odst. 2 písm. c) zákona 
o ochraně ovzduší stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně 
ovzduší  (respektive povolení hornické činnosti) k řízením podle jiného právního předpisu6). 

6) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

V přeložených materiálech se dále objevují některé rozpory např.:  

Oznámení uvádí denní kapacitu 955 m3/den, RS uvádí 956 m3/den. 

Str. 13 oznámení uvádí: „Skrývka ornice bude provedena z celé plochy zájmového území 
najednou před zahájením dobývání“. To je v rozporu např. se str. 15 oznámení (a dalšími 
statěmi, také s RS): „Zahájení prací skrývkou ornice, která bude prováděna etapově s 
předstihem před dobýváním suroviny“. 

Str. 25 oznámení uvádí využití dopravních prostředníků: „Pro stanovení emisních faktorů 
je vycházeno z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2018 budou podle 
plnění emisní úrovně v těchto kategoriích: 5 % vozidel - EURO 6, 10 % vozidel EURO 5, 
35 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel EURO 3, 15 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel 
EURO 1“.  

K tomuto krajský úřad sděluje: pro území Olomouckého a Zlínského kraje byl Ministerstvem 
životního prostředí (dále jen „MŽP“) zpracován, koncepční materiál: „Program zlepšování 
kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“ (dále jen „PZKO“), tento dokument byl 
v souladu se zákonem o ochraně ovzduší vydán MŽP formou Opatření obecné povahy, které 
nabylo účinnosti dne 7. 6. 2016 a zveřejněn byl ve Věstníku MŽP č. 6/2016. V PZKO v části 
vztažené k jednotlivým zdrojům respektive k opatřením navrženým pro jednotlivé zdroje, 
konkrétně pro pískovny BD1c - pískovny a BD1a - Opatření pro omezení resuspenze 
a fugitivních emisí TZL a PM10 u stacionárních zdrojů je mimo jiné požadováno: „Při 
provozu pískovny používat zařízení a mechanizmy splňující emisní úroveň EURO 4, 
případně EURO 3 a vyšší“. V případě realizace záměru je toto nutné respektovat.  

Odkaz na str. 58 je patrně mylně uvedeno Čelechovice n/H - Radvanice (GP Brno, č. ú. 1 522 
320 035) – Čelechovice na Hané jsou v okrese Prostějov. 

Na str. 88 je uváděn již neplatný kód 5.13 Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a 
jejich zpracování, především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava, o 
projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den. Od 1. 1. 2017 je platné označení kódu kód 
5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, 
paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, 
drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, 
příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované 
kapacitě vyšší než 25 m3 za den. 

Krajský úřad jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona 
o ochraně ovzduší vzhledem k výše uvedeným nedostatkům sděluje z hlediska realizace 
záměru, jako takového, doporučuje realizaci varianty nula, tedy bez realizace záměru. 
V případě pokračování řízení požaduje krajský úřad další posuzování podle zákona 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
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Orgán odpadového hospodářství 
Jelikož k rekultivaci vytěženého ložiska písků budou využity pouze skrývkové, popř. jiné 
zeminy, a nebudou využívány jiné materiály nebo odpady, nejsou za této podmínky 
(a současně pokud dovážené rekultivační materiály splní limity stanovené v příloze č. 11 
vyhlášky č. 294/2005 Sb.) veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, 
jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu předmětným záměrem dotčeny a údaje 
v oznámení uvedené jsou z hlediska odpadového hospodářství dostačující. 
Sdělujeme, že z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření zejména v územním 
a stavebním řízení, a to dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. 
 
Oddělení lesnictví 
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je 
v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny. 
 
Oddělení ochrany přírody 
Ochrana přírody:  
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, vyjma § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou 
předmětným záměrem negativně dotčeny. 
 
Natura 2000:  
Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu záměru na lokality soustavy 
Natura 2000 vydáno pod č.j. KUOK 318/2017 dne 3. 1. 2017. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu  
Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr těžby je situován na zemědělské půdě, investor 
musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění (dále 
„zákon o ochraně ZPF“), tzn. zejména respektovat zásady ochrany ZPF (viz § 4 odst. 1 
zákona o ochraně ZPF), a při umisťování těžebního záměru na zemědělské půdě získat 
souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí zemědělské půdy ze ZPF (viz § 9 odst. 1 zákona 
o ochraně ZPF).  
Záměr předpokládá mimo jiné zábor zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, proto 
je podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF třeba identifikovat veřejný zájem na 
umístění záměru,   který výrazně převáží nad veřejným zájmem na ochraně ZPF, 
eventuálně doložit soulad umístění záměru s platným územním plánem (§ 4 odst. 4 
zákona o ochraně ZPF). 
Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy 
ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků 
do původního stavu, je třeba toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem 
příslušnému orgánu ochrany ZPF.  
Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků 
do původního stavu (při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem orgánu 
ochrany ZPF. 
Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, 
která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF). 
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Oddělení vodního hospodářství 
Realizací těžby v daném území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodních poměrů 
v dané oblasti. Těžba je z vodohospodářského hlediska možná pouze za dodržení 
technických opatření navržených v části D.4 Oznámení.  
 
Upozorňujeme však, že podle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, není v tomto případě 
možné vypouštění předčištěných odpadních z  ORL do vod podzemních, protože se 
jedná o vody z obsahem látek ropného původu (nafta, oleje, benzín apd), tedy 
o látky uvedené v příloze 1 vodního zákona jako látky persistentní minerální oleje 
a persistentní uhlovodíky ropného původu a dále se nejedná o vypouštění 
„z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci nebo z 
jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako 
produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech“. 
 
„Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění 
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné 
závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb 
pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, 
vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na 
základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost 
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými 
právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace 
pro veřejnou potřebu.“  
Oplachové vody z čištění mechanismů a ze zpevněné zabezpečené plochy, sloužící 
k manipulaci se závadnými látkami, je nutno svést do nepropustné jímky na 
vyvážení a likvidovat v souladu se zákonem. 
V této části požadujeme dokumentaci dopracovat a dát do souladu s vodním 
zákonem.   
  
Pokud by došlo při provozní činnosti ke ztrátě podzemní vody nebo podstatnému snížení 
vydatnosti odběru ve zdrojích podzemních vod nacházejících se v daném území, popř. ke 
zhoršení jakosti vody v něm, je organizace povinna nahradit škodu, která tímto vznikla 
tomu, kdo má povoleno odebírat vodu z tohoto zdroje a dále provést opatření k obnově 
původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. (ust. § 29 vodního 
zákona v platném znění). 
 
Zahájení monitoringu stavu a hladin podzemních vod doporučujeme v dostatečném 
předstihu před zahájením vlastních prací na těžebně tak, aby byl dostatek podkladů pro 
vyhodnocení vlivu těžební činnosti na kvalitu a množství podzemních vod v oblasti. 
 
Příslušný správní úřad nevydá povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a 
činnostem, pokud jim žadatel nedoloží závazné stanovisko nebo souhlas podle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona v platném znění vydaný příslušným vodoprávním 
úřadem. Příslušným vodoprávním úřadem k vydání závazného stanoviska je Magistrát 
města Přerova.  
Další posuzování v procesu EIA nepožadujeme. 
 
 
 
 

aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%252339'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí  

 
K předloženému OZNÁMENÍ jsou následující připomínky:  
Ochrana ovzduší:  
- Na str. 15 se mj. uvádí: „zavezení vytěženého prostoru vhodným rekultivačním 
materiálem“ a na str. 25 se uvádí mj. jako zdroj emisí: „Uvolňování jemných podílů – 
sekundární prašnost při nákladní dopravě navážky zemin v areálu“.  
Požadujeme doplnit definici toho, co bude považováno za „vhodný rekultivační materiál“. 
Z uvedeného kontextu vyplývá, že se bude jednat o „navážku zemin“. Důvodem je, že 
emisní faktory (viz str. 25) pro „navážku zemin“, použité při dalších výpočtech 
stanovujících vliv na okolní prostředí, musí být maximální a pro vlastní navážku nemohou 
být použity materiály s vyššími emisními faktory.  
- Na str. 19 se mj. uvádí: „Po východním a severním okraji těžební jámy bude vytvořena 
3 m široká účelová komunikace za účelem přemisťování dobývacích, nakládacích strojů, 
skrývkových a dopravních vozidel.“ Není upřesněn povrch této účelové komunikace. 
Z důvodu snadné údržby a zejména snížení prašnosti na této komunikaci, požadujeme 
řešit ji jako zpevněnou (např. z panelů).  
- Na str. 19 se mj. uvádí: „Pokud nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky nebo bude 
zvýšená blátivost po srážkách, navážení (rekultivačního materiálu) nebude prováděno.“ 
Tuto podmínku požadujeme zapracovat do „Plánu využívání ložiska nevyhrazeného 
nerostu“.  
V souladu s ustanovením PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA 
STŘEDNÍ MORAVA – CZ07, část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti, uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření 
pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace 
stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma 
zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště 
a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu“.  

Památková péče:  
Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme 
stavebníka na povinnosti, vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění.  

Odpadové hospodářství:  
V kap. B.III.3 , tab. B.10 Oznámení jsou v přehledu odpadů vznikajících při přípravě 
a provozu těžebny písků uvedeny odpady kat. čísla 16 01 03 - Pneumatiky a 20 01 21* - 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. Podle § 38 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů se na zářivky a pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru výrobků.  

Ochrana zemědělského půdního fondu:  
Vzhledem k ploše zemědělské půdy, která je záměrem dotčena je k udělení souhlasu 
s odnětím půdy ze ZPF kompetentní dle ust. § 17a odst. e) zákona č. 334/1992 Sb. 
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů příslušný krajský úřad. Upozorňujeme 
na skutečnost, že je třeba dodržovat zásady plošné ochrany ZPF a dle ust. § 4 odst. 3 lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.  

Ochrana vod:  
Uvedeným záměrem nesmí dojít k ohrožení podzemních vod v dané lokalitě a nesmí dojít 
k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě. Realizací záměru dále nesmí 
dojít ke znečištění podzemních, případně povrchových vod.  
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Další připomínky nejsou. 
 
 Statutární město Přerov 

K předloženému oznámení jsou následující připomínky:  
- Na str. 15 se mj. uvádí: „zavezení vytěženého prostoru vhodným rekultivačním 
materiálem“ a na str. 25 se uvádí mj. jako zdroj emisí: „Uvolňování jemných podílů – 
sekundární prašnost při nákladní dopravě navážky zemin v areálu“.  
Požadujeme doplnit definici toho, co bude považováno za „vhodný rekultivační materiál“. Z 
uvedeného kontextu vyplývá, že se bude jednat o „navážku zemin“. Důvodem je, že 
emisní faktory (viz str. 25) pro „navážku zemin“, použité při dalších výpočtech 
stanovujících vliv na okolní prostředí, musí být maximální a pro vlastní navážku nemohou 
být použity materiály s vyššími emisními faktory.  
- Na str. 19 se mj. uvádí: „Po východním a severním okraji těžební jámy bude vytvořena 3 
m široká účelová komunikace za účelem přemisťování dobývacích, nakládacích strojů, 
skrývkových a dopravních vozidel.“ Není upřesněn povrch této účelové komunikace. Z 
důvodu snadné údržby a zejména snížení prašnosti na této komunikaci, požadujeme řešit 
ji jako zpevněnou (např. z panelů).  
- Na str. 19 se mj. uvádí: „Pokud nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky nebo bude 
zvýšená blátivost po srážkách, navážení (rekultivačního materiálu) nebude prováděno.“ 
Tuto podmínku požadujeme zapracovat do „Plánu využívání ložiska nevyhrazeného 
nerostu“.  
V souladu s ustanovením PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA 
STŘEDNÍ MORAVA – CZ07, část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti, uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření 
pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace 
stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma 
zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště 
a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu“.  
Dále požaduje důsledné vypořádání veškerých následujících námitek Místního výboru 
místní části Přerov XII-Žeravice: 

1. Realizace záměru v blízkosti obytné zástavby stávající i plánované (v platném 
územním plánu) 

2. Negativní ovlivnění kvality bydlení a podstatný zásah do krajiny těžbou a nejasné 
uvedení, jaký další materiál (kromě vytěžené zeminy) bude použit k zavážení 
vytěženého prostoru, obava ze zavážení PRESTABEM 

3. Záměr oznamovatele je předkládán izolovaně bez ohledu na další ekologické 
zátěže v katastrálním území Žeravic a další záměry – zemník Žeravice 

4. Požadavek na dodržení hlukových limitů po celou dobu realizace záměru, tedy i na 
začátku těžby 

5. Nově vyhodnotit hustotu dopravy v blízkosti záměru (v oznámení uvedena data 
2010), nesouhlas s výjezdem nákladních aut na R55 z důvodu zhoršení dopravní 
situace na této komunikaci 

6. Specifikovat způsob provedení výjezdové komunikace na silnici I. třídy 
7. Překračování maximální denní koncentrace PM10 a benzoapyrenu v lokalitě již 

v současné době 
8. Rozdílné informace uváděné v oznámení týkající se otázky využití písků pro 

dálniční výstavbu (str. 10 použití písku i na výstavbu silnice směr Olomouc a na 
str. 23 se uvádí, že s odvozem směr Olomouc se nepočítá) 

9. Geologický průzkum uvádí, že těžitelné zeminy jsou do násypového tělesa a do 
aktivní zóny dálničního tělesa jen podmínečně použitelné 

10. Námitky proti hydrogeologickému posudku 
11. Připomínky k biologickému průzkumu  
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12. Odmítá  tvrzení uvedené v oznámení záměru v bodě C.1.6 na str. 45, že „tato 
místní část představuje rekreační zázemí Přerova, neboť  se jedná převážně o 
zahrádky s chatami a o rekreační chaty“, neboť v Žeravicích počet domů překračuje 
počet rekreačních objektů 

13. Těžbou dojde k degradaci půdy a ke snížení schopnosti zemědělské krajiny zadržet 
vodu 

14. Chybí informace odkud je nyní na budované úseky dálnic brán písek, kolik písku 
ještě bude potřeba 

15. Záměr neřeší prevenci eroze 
16. Nesouhlasí s výkladem studií 
17. Odňatá půda ze zemědělského půdního fondu 1. třídy ochrany ZPF a rekultivací 

bude půda dosahovat max. kvality 2. třídy 
18. V oznámení je uvedena parcela č. 1227, která se v lokalitě vůbec nenachází 
 
Na základě výše uvedených skutečností nesouhlasí se záměrem. 

 
 
 ČIŽP OI Olomouc  

Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP konstatuje, že k jeho obsahu má 
připomínky z hlediska vlivu tuhých znečišťujících látek emitovaných při realizaci záměru 
do ovzduší, jelikož se plánovaný záměr nachází v těsné blízkosti obytné zástavby na k.ú. 
Žeravice (kód 796441). Zároveň je ČIŽP názoru, že nebyla dostatečně posouzena 
kumulace plánovaného záměru s obdobnými již realizovanými záměry umístěnými na k.ú. 
Žeravice (kód 796441). Z hlediska navržené zemědělské rekultivace po ukončení těžby 
ČIŽP doporučuje zvážit a zpracovat i variantu přírodě blízké rekultivace v souladu se 
současnými trendy (viz Gremlica, T., Vrabec, V., Cílek, V. (2011): Využívání přirozené 
a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území dotčených těžbou nerostných 
surovin: metodika pro orgány státní správy v oblasti životního prostředí. Domníváme se, 
že není nutné záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
 KHS Olomoucké kraje se sídlem v Olomouci 

K předloženému oznámení záměru „Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“, 
oznamovatel Očenášek – Mikulka, spol. s r.o., Za Olomouckou ulicí 4421, 796 01 
Prostějov, IČO 269 71 305, má orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky:  

1. Z předložené hlukové studie (dále HS), kterou zpracovala Ing. P. Kucielová, Ph.D 
a RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, leden 2017, vyplývá, že budou překročeny hygienické 
limity hluku nejen u výpočtových bodů (dále VB) 5 a 6, jejichž účel využití v době stavby 
valu není znám, ale i u VB 1 a 3, což jsou stávající rodinné domy. V HS   zcela absentuje 
návrh protihlukových opatření vzhledem k těmto VB, přičemž případnou žádost o časově 
omezené povolení zdroje (dále jen ČOP) hluku nelze akceptovat. ČOP dle § 31 odst. 1  
zákona č. 258/2000 Sb. lze vydat pouze, citace: „jestliže osoba prokáže, že hluk nebo 
vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se 
rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem 
ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet 
fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.“ 

2. VB 2 nemá chráněný venkovní prostor stavby. KHS požaduje stanovit VB na kraji obce 
Žeravice s chráněným venkovním prostorem stavby (RD č.p. 39/21 Žeravice). 

3. V HS absentuje vyhodnocení závěru rekultivačních prací, kdy je zřejmé, že při 
rozhrnování ochranného valu může opět docházet k překračování limitů hluku. V případě, 
že bude docházet k překračování hygienických limitů hluku, je třeba navrhnout 
protihluková opatření.  
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4. Vzhledem k tomu, že v popisu těžby je uvedeno, že bude postavena, cituji: „cca 
polovina délky ochranného valu na západním okraji území“ a dále „s předstihem před 
dobýváním bude …dotvořen západní ochranný val“, je třeba uvést HS do souladu s tímto 
postupem prací tzn., že nelze při výpočtu uvažovat od začátku s celým ochranným valem. 
 
a proto požaduje další posuzování záměru. 
 
 Olomoucký kraj  

Dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK) se záměr nachází 
v chráněném ložiskovém území, je součástí ložiska výhradních nerostných surovin a 
prognózního zdroje nerostných surovin. Pro zajištění ochrany nerostných surovin a jejich 
využití a minimalizaci dopadů exploatace ložisek na krajinný ráz a životní prostředí jsou v 
ZÚR OK stanoveny zásady dle bodu 75.1.1. – objekt lze využít částečně nebo 
podmínečně za předpokladu splnění vybraných technických a environmentálních 
podmínek. Přičemž podmínkami se chápe - zásady využití objektu lze stanovit až na 
základě územní studie, jejímž cílem bude upřesnění reálného rozsahu využití objektu při 
akceptaci zákonných složek ochrany životního prostředí a ochrany kulturních a přírodních 
hodnot v území a ověření limitů únosnosti území dotčeného využitím objektu (skupiny 
objektů). 
Výše uvedená územní studie není zpracovaná, záměr tedy není v souladu se ZÚR OK. 
Záměr není v rozporu se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. 
 
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Bere oznámení na vědomí. 
 
 Vyjádření občanů  

Krajský úřad obdržel 7 vyjádření občanů místní části Žeravice, majitelů pozemků v okolí 
záměru a veřejnosti, které se týkají zejména následujícího: 

- Nesouhlasu s otevřením ložiska těžby písku 
- Nevyhodnocení kumulace vlivů se záměrem umístěným v blízkosti posuzovaného 

záměru tj. zemník Žeravice a dalšími stávajícími „zátěžemi“ dvě skládky komunálního 
odpadu a bývalá obalovna. 

- Upozornění, že tvrzení uvedené v oznámení záměru v bodě C.1.6 na str. 45, že „tato 
místní část představuje rekreační zázemí Přerova, neboť  se jedná převážně o 
zahrádky s chatami a o rekreační chaty“, se nezakládá na pravdě, neboť v Žeravicích 
mají trvalé bydliště. 

- Obav z ukládání odpadu z přerovské Prechezy, chybějícího uvedení druhu a kvality 
rekultivačního záměru a prokázaní jeho zdravotní nezávadnosti. 

- Požadované kompenzace následků těžby majitelům pozemků a nemovitostí 
- Obav o snížení cen pozemků a nemovitostí v blízkosti záměru 
- Hluku, prašnosti a snížení užitkovosti  
- Obav z praskání a deformací staveb 
- Dopravní obslužnosti dané lokality, která bude více zatěžovat lokalitu již tak 

extrémně zatíženou dopravou 
- Bezprostřední blízkosti záměru k lokalitám určeným pro výstavbu domů i ke 

stávajícím domům 
- Možného znečištění podzemní vody navážkou 
- Upozornění, že parcela 1227 uváděná v oznámení se v dané lokalitě vůbec 

nenachází 
- Nesouhlas s vytěžením p.č. 1499, které je jedinou přístupovou cestou k parcele 

1279, kterou využívají k zemědělské činnosti 
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- Změny odtokových poměrů v území 
- Schválení změny územního plánu na výstavbu rodinných domů v této lokalitě, ale ne 

těžby písků 
- Odnětí půdy I. třídy ochrany, které se po rekultivaci již do původního stavu nenavrátí 
- Vydání nesouhlasného stanoviska k záměru Těžbě písku – Žeravice Lapač (který byl 

na stejné lokalitě, katastrálním území a výměře) Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 1. 2005 z důvodu 
nedodržení hygienických zásad 

- Připomínek k biologickému průzkumu 
- Hlukové studie – nezveřejnění současného měření úrovně hluku v lokalitě 
- Dostatku stávajících provozujících pískoven v okolí výstavby zbývajících úseků 

dálnice D1 
 

Dále podalo 399 občanů místní části Žeravice následující podání: 
Nesouhlasím s realizací záměru z těchto důvodů: 

1. Těžba písků v bezprostřední blízkosti Žeravic a zvláště osady Lapač ovlivní náš 
život na dlouhou dobu z důvodu postupného těžení a následného zavážení 
dobývacího prostoru. 

2. Budeme vystaveni zvýšenému množství prachu, hluku jak z těžby, tak i z navýšení 
dopravy a dopravní situace při výjezdu z obce bude neúnosná. 

3. Obáváme se, že realizací záměru může dojít nejen ke znečištění podzemních vod 
ve studních, ale i k ovlivnění vydatnosti podzemní vody. Nechceme riskovat 
znečištění a ani pokles pitné vody ve studních. 

4. Nechceme další ekologickou zátěž v katastru naší obce. Není jasně uvedeno, jaký 
materiál bude použit na rekultivaci – jaký to bude odpad ? Katastr Žeravic je zatížen 
v současnosti třemi ekologickými zátěžemi – v blízkosti obce máme umístěné 
2 skládky komunálního odpadu a bývalou obalovnu. Souběžně se rozhoduje 
o otevření další pískovny – zemníku – v katastru Žeravic. 

5. Nesouhlasíme s tvrzením, že Žeravice jsou obcí, kde jsou jen zahrádky s chatami a 
rekreační chaty. 
Jsme občané Žeravic, my tady bydlíme, žijeme obyčejný život a vychováváme své 
děti. A pro ně chceme udržet dobré podmínky pro život – přijatelné životní prostředí. 

6. Rozvoj naší obce se zabrzdí, realizace záměru odradí zájemce o novou výstavbu. 
A následně dojde ke snížení počtu obyvatel. 

7. Umístění pískovny v blízkosti obce povede ze znehodnocení našich majetků-jak 
pozemků, tak i nemovitostí. Žeravice jsou naše obec. 

 
Mám plné právo říci NE pískovně. 
 

 Vyjádření spolku Za obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice z.s. 
Nesouhlasí s realizaci záměru z následujících důvodů: 

1. Realizace záměru v blízkosti obytné zástavby stávající i plánované (v platném 
územním plánu) 

2. Negativní ovlivnění kvality bydlení, podstatný zásah do krajiny těžbou a nejasné 
uvedení, jaký další materiál (kromě vytěžené zeminy) bude použit k zavážení 
vytěženého prostoru, obava ze zavážení PRESTABEM 

3. Záměr oznamovatele je předkládán izolovaně bez ohledu na další ekologické 
zátěže v katastrálním území Žeravic a další záměry  

4. Obyvatelstvo bude zatíženo hlukem z těžby, hlukem z navýšené nákladní dopravy a 
současně z husté silniční dopravy po komunikaci R55. Požadujeme dodržení 
hlukových limitů po celou dobu realizace záměru. 
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5. Nově vyhodnotit hustotu dopravy v blízkosti záměru (v oznámení uvedena data 
2010), nesouhlas s výjezdem nákladních aut na R55 z důvodu zhoršení dopravní 
situace na této komunikaci. 

6. Specifikovat způsob provedení výjezdové komunikace na silnici I. třídy 
7. Překračování maximální denní koncentrace PM10 a benzoapyrenu v lokalitě již 

v současné době. 
8. Není vyhodnocena rozptylová studie (větrná studie). 
9. Rozdílné informace uváděné v oznámení týkající se otázky využití písků pro 

dálniční výstavbu (str. 10 použití písku i na výstavbu silnice směr Olomouc a na 
str. 23 se uvádí, že s odvozem směr Olomouc se nepočítá). 

10. Geologický průzkum uvádí, že těžitelné zeminy jsou do násypového tělesa a do 
aktivní zóny dálničního tělesa jen podmínečně použitelné. 

11. Dojde ke znehodnocení ložiska, porušení Horního zákona – ložisko nebude 
vytěženo celé – zvolený způsob dobývání není efektivní a vzhledem k zásobám 
nerostných surovin nehospodárný. 

12. Námitky k hydrogeologickému posudku 
13. Biologický průzkum – námitky 
14. Odmítá  tvrzení uvedené v oznámení záměru v bodě C.1.6 na str. 45, že „tato 

místní část představuje rekreační zázemí Přerova, neboť  se jedná převážně 
o zahrádky s chatami a o rekreační chaty“, neboť v Žeravicích počet domů 
překračuje počet rekreačních objektů. 

15. Těžbou dojde k degradaci půdy a ke snížení schopnosti zemědělské krajiny zadržet 
vodu 

16. Chybí informace odkud je nyní na budované úseky dálnic brán písek, kolik písku 
ještě bude potřeba 

17. Oznámení neřeší prevenci půdní eroze. Jakým způsobem budou zajištěny 
navrhované protihlukové valy o výšce 5m proti splachům. 

18. Nesouhlasí s výkladem studií. Závěry studií jsou vyhotoveny účelově. 
19. Odňata bude půda ze zemědělského půdního fondu 1. třídy ochrany ZPF a po 

rekultivaci bude půda dosahovat max. kvality 2. třídy. 
20. Nesouhlasí s vytěžením parcely č. 1499 v k.ú. Žeravice. V oznámení je uvedena 

parcela č. 1227, která se v lokalitě vůbec nenachází. 
21. Dojde k narušení faktoru pohody obyvatel. Rozmrzelost obyvatel byla od roku 2003 

projevena předložení 3 petic občanů proti těžbě. 
22. Nelze nadřazovat zájmy firmy nad zájmy životního prostředí. 
23. V oznámení není zohledněno uložení telekomunikačního kabelu a těžbou může 

dojít k jeho poškození. 
24. Dochází ke změně klimatických podmínek, použité hodnoty v oznámení jsou z roku 

1971, nejsou tedy aktuální. 
V doplnění vyjádření ze dne 19. 8. 2017 uvádí nedostatky v biologickém hodnocení: 

- zadání biolog. posouzení není prakticky vůbec zadáním, ale spíše metodikou 
kdo a jak bude postupovat, nelze vyčíst, proč bylo více zaměřeno na flóru 
a nikoliv na faunu 

- proč by daná lokalita měla být zajímavější pro rostliny nebo živočichy 
- naprosto nedostatečné je sledování živočichů 
- součástí není vůbec ornitologický průzkum, entomologický průzkum. 

Dá se předpokládat i bohatý výskyt hlodavců. 
- nedostatečná hydrologická charakteristika  
- úplně chybí výpis ÚSES, které zasahují do záměru a jsou v jeho blízkém 

okolí 
- není uvedeno, kdy byl soupis druhů floristického popisu proveden 
- chybí fotodokumentace k biologickému hodnocení 
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Závěr: 

Záměr „Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“ naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 
k bodu 2.5 – „Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny 
na ploše do 150 ha – záměry neuvedené v kategorii I)“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu 
bylo v kontextu s § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, 
jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude 
ve smyslu tohoto zákona posuzován.  
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona a s přihlédnutím 
k zásadám uvedeným v příloze č. 2 citovaného zákona, přičemž ze strany dotčené 
veřejnosti, dotčených orgánů státní správy, byly k uvažované investici vzneseny 
závažnější připomínky, došel příslušný orgán k závěru, že záměr   

„Využití ložiska písků Žeravice - Lapač“ 

má významný vliv na životní prostředí 

a bude posuzován podle citovaného zákona 
 
 
Oznamovatel ve smyslu ust. § 8 odst. 1) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí předloží příslušnému úřadu dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4 
citovaného zákona.  
 
Předložená dokumentace bude zpracována zejména s důrazem na tyto oblasti: 
 

 doplnění hlukové studie  
 doplnění rozptylové studie 
 doplnění biologického hodnocení 
 doplnění hydrogeologického posudku 
 vyhodnocení kumulace vlivů záměrů  
 nové vyhodnocení hustoty dopravy v blízkosti záměru 
 doplnění výčtu navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí 
 odstranění rozporuplných či zastaralých informací uvedených v oznámení 
 návrhu monitoringu stavu a hladiny podzemních vod před i po zahájení těžby 
 doplnění způsobu řešení nakládání s dešťovými a odpadními vodami 
 přesněji definovat, co bude považováno za vhodný rekultivační materiál 
 doplnění dalších opatření k omezení prašnosti 
 zvážit a zpracovat i variantu přírodě blízké rekultivace po ukončení těžby 
 doložení jiného veřejného zájmu, který výrazně převažuje nad veřejným zájmem 

ochrany zemědělského půdního fondu 
 zapracování, případně vypořádání, dalších připomínek uvedených ve výše 

uvedených vyjádřeních  
 
Krajský úřad dále požaduje, aby byly v dokumentaci zohledněny a řádně 
vypořádány veškeré požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 
uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy). 
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Příslušný úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob 
vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky 
uplatnily. 
 
S ohledem na počet dotčených stran stanovujeme předložit 12 ks tištěných dokumentací 
a jednu elektronickou podobu. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou 
ve smyslu § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
 
Odůvodnění: 
Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován 
v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Krajský úřad, podáním ze dne 7. 7. 2017, obdržel oznámení záměru „Využití ložiska písků 
Žeravice - Lapač“, k. ú. Nová ulice, naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2.5 – 
Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 
150 ha – záměry neuvedené v kategorii I)“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, oznamovatele je Očenášek – Mikulka, spol. s r. o, Za 
Olomouckou ulicí 4421, 796 01 Prostějov zastoupený na základě plné moci Prof. Ing. 
Vladimírem Lapčíkem, CSc., K Odře 67/10, 700 30 Ostrava - Výškovice. Oznámení 
záměru bylo zpracováno Prof. Ing. Vladimírem Lapčíkem, CSc., K Odře 67/10, 700 30 
Ostrava - Výškovice (autorizace podle §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí č.j. osvědčení 17162/4676/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím č.j. 
52743/ENV/15 ze dne 26. 8. 2015). 
 
Kromě grafických a mapových příloh jsou k oznámení přiloženy následující odborné 
podklady: 

 Rozptylová studie  
 Hluková studie  
 Biologický průzkum lokality záměru  
 Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví  
 Hydrogeologický posudek 

 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dopisem ze dne 28. 7. 2017, pod č.j.: KUOK 74204/2017.  
Oznámení bylo zpřístupněno na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí 
(http://www.mzp.cz/eia), kód záměru OLK807. Informace o něm byla zveřejněna dle § 16 
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách krajského 
úřadu dne 31. 7. 2017 a Statutárního města Přerova dne 4. 8. 2017. 
 
K výše uvedenému záměru byla doručena vyjádření územních samosprávných 
celků, dotčených správních úřadů a dotčené veřejnosti:  

- krajského úřadu, 
- Magistrátu města Přerova - odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

(vyjádření č. j. MMPr/098346/2017/STAV/ZP/Ča, ze dne 15. 8. 2017) 
- Statutárního města Přerov (vyjádření č. j. MMPr/105396/2017/STAV/ZP/Ča, ze dne 

15. 8. 2017), 
- ČIŽP OI Olomouc (vyjádření č.j. ČIŽP/48/2017/591, ze dne 16. 8. 2017), 
- KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (vyjádření ze dne 23. 8. 2017, č. j. 

KHSOC/21177/2017/PR/HOK), 
- Olomouckého kraje (vyjádření č. j.: KUOK 80146/2017, ze dne 8. 8. 2017),  
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

(vyjádření č. j. SBS 25746/2017/OBÚ-05/2, ze dne 3. 8. 2017) 

http://www.mzp.cz/eia
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- Spolku Za obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice z.s. ze dne 17. 8. 2017, 
doplněné dne 19. 8. 2017 

- 406 vyjádření občanů místní části Žeravice, majitelů pozemků a veřejnosti 

KHS a krajský úřad, orgán ochrany ovzduší, požadují, aby záměr byl posuzován dle 
citovaného zákona. V ostatních vyjádřeních, která krajský úřad obdržel v rámci 
zjišťovacího řízení, požadavek na aplikaci procesu EIA nebyl vznesen, ale vyjádření 
obsahovala připomínky k předloženému záměru a oznámení, případně nesouhlas 
s realizací záměru. 
 
Vzhledem k výše uvedenému, v souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění  
a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 
dospěl krajský úřad, na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr má 
významný vliv na životní prostředí a bude posuzován dle citovaného zákona. 
Příslušný úřad požaduje zpracování dokumentace, v jejímž rámci budou zohledněny 
veškeré připomínky uplatněné ve zjišťovacím řízení, především připomínky týkající 
se hlukové studie, vlivu na kvalitu ovzduší, dopravy, vlivu na kvalitu a jakost podzemních 
vod, vyhodnocení kumulace vlivů záměrů, hydrogeologického posudku a biologického 
hodnocení.  
 
Kopie výše uvedených vyjádření jsou spolu s tímto závěrem zjišťovacího řízení 
v elektronické podobě k nahlédnutí na internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru OLK807.  

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů.  

Statutární město Přerov a Olomoucký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) 
žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zveřejnění 
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Vzhledem 
k tomu, že krajský úřad obdržel 406 vyjádření veřejnosti, je tento závěr zjišťovacího řízení 
v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu veřejnosti doručován prostřednictvím veřejné 
vyhlášky v souladu s § 25 správního řádu.  

Zároveň žádáme Statutární město Přerov o zaslání potvrzení o zveřejnění krajskému 
úřadu.     
 
 
 
 
 
                          otisk úředního razítka 
                                                  
 
 Mgr. Radomír Studený 
  vedoucí oddělení integrované prevence  
 odboru životního prostředí a zemědělství 
 Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D. 

http://www.mzp.cz/eia
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Rozdělovník 
Dotčené územní samosprávné celky 
 Statutární město Přerov 
 Olomoucký kraj 

 
Dotčené správní úřady 
 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde 
 ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc 
 Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 

34, 750 00 Přerov 
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 

pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 00 Přerov 
 Obvodní báňský úřad pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, 

Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava 
 

Oprávněný zástupce oznamovatele 
 Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., K Odře 67/10, 700 30 Ostrava – Výškovice 

 
Na vědomí 
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc 
 MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 

110 00 Praha 10 
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
 Spolek Za obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice z.s., Pod Lapačem 

211/19, 750 02 Přerov XII- Žeravice  
 JUDr. Martina Navrátilová, Bezručova čtvrť 1106/12, 664 34 Kuřim 
 Jiří Doležel, Pavelkova 594/12, 779 00 Olomouc 
 Jarmila Nováková, Švermova 450, 751 03 Brodek u Přerova 
 Ilona Holánová, Ladova 323/13, 779 00 Olomouc 
 Mgr. Vendula Dostálová, Podlesí 194, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 Alois a Jana Dostálovi, Na Návsi 18/3, 750 02 Přerov 
 Veřejnost – doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky 
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