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R O Z H O D N U T Í 
 


 


Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), 


místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 


písm. b) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 


správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení zahájeném 


dne 7.2.2019 pod č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02 k žádosti organizace Lom Žernovka, s.r.o.,                                  


se sídlem Lom Žernovka, pošta Mukařov, PSČ 251 62, IČ: 267 35 725 (dále jen „organizace”),                              


o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Žernovka na pozemcích katastru nemovitostí 


nebo jejich částech parc. č.: 593/3, 593/11, vše v k.ú. Žernovka, podle změny plánu otvírky, přípravy 


a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska žuly Žernovka – zřízení úklonné dopravní cesty 


(dále jen „hornická činnost“), podle dokumentace „Změna plánu otvírky, přípravy a dobývání a plánu 


likvidace výhradního ložiska žuly Žernovka – zřízení úklonné dopravní cesty“, vypracované v lednu 


2019 báňským projektantem RNDr. Janem Hamáčkem a schválené dne 25.1.2019 závodním lomu 


Ing. Jiřím Zemanem (dále jen „dokumentace „změna POPD““), vydává podle § 67 a násl. zákona                   


č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, 


kterým  s e      


 


p o v o l u j e   


 


podle § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. za použití § 17 odst. 1 a 4 zákona č. 61/1988 Sb.                                     


a § 18 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. organizaci provádět hornickou činnost podle dokumentace                          


„změna POPD“.                                  


 


 


Při provádění tímto rozhodnutím povolené hornické činnosti musí být organizací dodržena 


dokumentace „změna POPD“ a současně musí být dodrženy tyto podmínky:             
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1) Před zahájením tímto rozhodnutím povolené hornické činnosti bude organizací vypracován 


technologický postup pro vytváření úklonné dopravní cesty (svážné dopravní cesty) schválený 


závodním lomu, ve kterém budou stanoveny zásady pro její bezpečné vytváření a stanovení 


povoleného druhu ukládaného materiálu.     


2) Před zahájením tímto rozhodnutím povolené hornické činnosti bude na bázi lomu Žernovka 


vytýčena, a to v souladu s mapovou dokumentací „změny POPD“, základová plocha sypaného 


tělesa úklonné dopravní cesty tak, aby nedošlo k překročení hranic prostoru tímto rozhodnutím 


povolené hornické činnosti.  


3) V případě projevu nestability sypaného tělesa úklonné dopravní cesty bude neprodleně zastaven 


další postup sypání a přijata účinná nápravná opatření k zajištění stability zemního tělesa úklonné 


dopravní cesty v povoleném rozsahu. 


4) Organizace zajistí pravidelnou kontrolu budování úklonné dopravní cesty a bude výsledky těchto 


kontrol písemně zaznamenávat. 


5) K vytváření úklonné dopravní cesty bude přednostně používán materiál z lomu Žernovka.  


6) Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru 


životního prostředí – vodoprávního úřadu, k předloženému záměru „příjezdová komunikace  


do lomu“, ze dne 3.9.2018 č.j. 115180/2018-MURI/OVÚ/809, ve znění podmínek souhlasného 


souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, části vydané 


vodoprávním úřadem, ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace 


výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 2.4.2019 č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354, které zní, 


cit.:   


 


„1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 


  


 2. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami (pojezdy mechanizace, doplňování  


pohonných hmot, olejů, maziv atd.) musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu 


úniku závadných látek do půdy a dále do podzemních vod nebo jejich nežádoucímu smísení se 


srážkovými (dešťovými) vodami. V místě manipulace se závadnými látkami bude uložena 


havarijní souprava pro případnou likvidaci úniku těchto látek.  


  


3. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 


 


       4. Materiál použitý na svážnou cestu (úklonnou dopravní cestu) nebude obsahovat žádné látky, 


jejichž uložením a výluhem by došlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod, zejména 


závadné látky ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 


některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) - 


příloha č. 1 k vodnímu zákonu - nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky.“.    


 7)  Budou dodrženy podmínky souhlasného souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, 


odboru životního prostředí, ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání  


a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 14.1.2019 č.j. 


189570/2018/MURI/OŽP/00354, které zní, cit.: 


 


„1. Rozbory navážené zeminy musí splnit limitní koncentrace u ukazatelů dle vyhlášky  


č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívaní na povrchu 


terénu v souladu s přílohou č. 10, tabulkou 10.1. a 10.2. 
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        2.  Terénní úpravy budou zařízením dle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech                    


a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                      


o odpadech“), které není podle tohoto zákona určeno k nakládaní s odpady. V těchto 


zařízeních je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní 


suroviny, a při nakládaní s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy              


v souladu s nimiž je zařízeni provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí                     


a životního prostředí. Pro tato zařízení není nutný souhlas krajského úřadu. Na tyto zařízení 


se dle § 19 odst. 2 zákona o odpadech vztahují povinnosti uvedené v § 19 odst. 1 písm. e) 


zákona o odpadech.  


 


3. Bude důsledné vedena průběžná evidence odpadů dle § 21 vyhlášky  


č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládám s odpady, ve znění pozdějších předpisů – bude 


jasně dohledatelné jaké množství výkopové zeminy, z jakého pozemku bylo kdy a kam uloženo.  


 


4.  Bude plněna povinnost dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech – nejpozději do 15.2. následujícího 


kalendářního roku splnit ohlašovací povinnost v podobě podaní pravdivého a úplného ročního 


hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládaní s nimi za předchozí kalendami rok. 


 


5.  Bude splněna povinnost dle § 39 odst. 3 zákona o odpadech – zaslat údaje o provozu zařízení 


dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení, a to 


do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti. Způsob ohlašování 


stanovuje § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady.  


 


6.  Na základě předchozího bodu bude krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení 


(IČZ), které bude dle povinnosti stanovené § 39 odst. 12 zákona o odpadech používáno  


při plnění evidenční a ohlašovací povinnosti.  


 


7.  K terénním úpravám bude využita výhradně vstupní surovina - výkopová zemina (odpad 


katalogové číslo 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, případně  


17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05). 


 


8. V průběhu prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí (kropení apod.). 


Zhotovitel (tj. organizace) zajistí, aby vozidla před výjezdem z lomu Žernovka na veřejnou 


komunikaci byla řádně očištěna.“.      


 8)  Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru 


správních agend a dopravy, ve věci „změna plánu otvírky přípravy a dobývání  


a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 26.7.2018 č.j.  


65769/2018-MURI/OSAD, které zní, cit.:  


 
„1. Při výjezdu z odvozních cest požadujeme zřídit takzvané oklepové plochy (panely, drť),  


aby nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace.  


 


2. Při znečištění silnice (tj. silnice č. III/10172), které způsobí nebo může způsobit závady                   


ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit                         


a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu.  


 


3.  Pokud závadu ve sjízdnosti komunikace nelze neprodleně odstranit, je povinnost dotyčné místo 


alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní 


komunikace.“. 
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9)  Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného  stanoviska  Městského úřadu v Říčanech, 


odboru životního prostředí, ve věci souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro umístění 


stavby „Úklonné dopravní cesty“ na pozemku p.č. 593/11 v k.ú. Žernovka ve vzdálenosti                  


do 50 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 593/1 a 593/2, vše v k.ú. 


Žernovka, ze dne 28.11.2018 č.j. 198191/2018/MURI/OŽP-00081, které zní, cit.:  


 


„ - Pozemky určené k plnění funkci lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy z výkopových 


prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.  


 


- Nedojde k dotčení či poškození v nadzemní ani kořenové části lesního porostu, nepřípustné 


je i dočasné zakrytí bazálních částí stromů.“.  


10) Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu 


Konopiště, ve věci „změna POPD a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP 


Žernovka“, ze dne 30.10.2018 č.j. LCR006/003596/2018, ve znění podmínek souhlasného 


vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, ve věci „změna POPD                      


a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP Žernovka“, ze dne 14.3.2019                    


č.j. LCR006/003596/2018/2, které zní, cit.:    


„ - Nedojde k záboru a poškození pozemků a lesních porostů v právu hospodařit Lesů ČR, 


s.p.; 


- Nedojde k poškození dřevin na pozemcích Lesů ČR, s.p., a to ani v kořenové části; 


- Na pozemcích Lesů ČR, s.p., nebudou skladovány žádné materiály; 


- Tento souhlas se vztahuje pouze na zmíněný záměr stavby úklonné cesty. Jakékoliv jiné 


případné záměry či změny platné dokumentace DP Žernovka, především ve smyslu 


nových skrývek a těžby ložiska na pozemcích náležejících do práva hospodařit Lesů ČR, 


s.p., musí být s námi samostatně projednány.“. 


11) Budou dodrženy podmínky obsažené v bodě č. 3 „Dohody o dopravním regulativu“ uzavřené 


mezi organizací a obcí Mukařov dne 15.4.2019 za účelem vymezení oboustranně přijatelných 


tras a dob návozu externího materiálu pro vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, 


které zní, cit.:   


„a) přeprava vozidly s hmotností vyšší než 12 t bude omezena pouze na pracovní dny a bude 


probíhat pouze v době od 7 do 17 hodin v letním období, a v době od 7 do 16 hodin v zimním 


období;    


b) trasa přepravy materiálů bude vedena mimo Školní ulici v Mukařově a mimo ulici Horka 


v Žernovce; v případě, že se na povolených trasách vyskytnou překážky znemožňující jejich 


využití, je trasa Školní ulicí a/nebo ulicí Horka přípustná pouze po předchozím souhlasu 


Středočeského kraje, popř. dopravní policie; 


c) automobily používané pro transport externích materiálů budou před výjezdem na veřejné 


komunikace zbaveny bahna tak, aby nadměrně neznečišťovaly komunikace v katastru obce 


Mukařov.“.   
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12)  Budou dodrženy podmínky obsažené v bodech č. 3 až 8 „Dohody o součinnosti při kontrole 


zavážení externího materiálu do Lomu Žernovka“ uzavřené mezi organizací a obcí Mukařov                


dne 21.6.2019 za účelem součinnosti při kontrole návozu externího materiálu pro vybudování 


úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, které zní, cit.:  


 


 


       „3. Kontrola dokumentace 


 


       Organizace se zavazuje, že bude obci na vyžádání předkládat veškerou dokumentaci spojenou 


s naváženým materiálem. Jedná se především o smlouvy o dodávkách navážených materiálů                       


a doklady o jejich certifikaci a dále i dokumentaci ke konkrétním návozům, specifikovaným obcí. 


 


 


        4. Kamerový systém a fotopasti 


 


        V zájmu bezpečnosti a prevence si organizace na vlastní náklady, na základě dohody s obcí, 


zajistí oplocení areálu Lomu Žernovka. Tento bezpečnostní krok by měl zamezit vstupu do areálu 


nepovolaným osobám, či jiným narušitelům. V rámci tohoto opatření si organizace na vlastní 


náklad zajistí v areálu instalaci a provoz kamerového systému a systému namátkově 


rozmístěných fotopastí, včetně jejich provozu. Fotodokumentaci z kamerového systému, nebo 


fotopastí bude organizace ukládat, záznamy budou obci k dispozici ke kontrole. 


       


 


       5. Fotodokumentace průběhu stavby 


 


       Organizace si povede fotodokumentaci o způsobu a průběhu budování dopravní úklonné cesty. 


Tuto fotodokumentaci pravidelně, cca 1x měsíčně předloží obci, k zajištění průběžné 


informovanosti o průběhu realizace stavby. Veškerá fotodokumentace bude obci kdykoli 


k dispozici na vyžádání.  


 


 


       6. Kontrolní odběry vody 


 


       Organizace zajistí od nejnižší etáže stavby dopravní úklonné cesty po vyvedení na povrch 


dopravní úklonné cesty instalaci dostatečně odolné a dimenzované drenážní hadice, a to 


v nejnižším bodu lomové jámy, v nadmořské výšce 415 m. Při stavbě úklonné dopravní cesty 


nesmí dojít k deformaci hadice. Tato drenážní hadice bude sloužit k získání vzorků vody ze dna 


lomové jámy, pod dopravní úklonnou cestou. Nákres umístění hadice je nedílnou součástí této 


dohody. Organizace umožní obci provádění kontrolních odběrů vzorků vody z této hadice. 


 


 


      7. Evidence mimořádných událostí 


         


       Organizace v rámci své podnikatelské činnosti a dodržování bezpečnostních opatření je povinna 


vést evidenci mimořádných událostí při činnosti těžby. Tuto evidenci se organizace zavazuje vést 


i v případě stavby dopravní úklonné cesty. Jakoukoli mimořádnou událost je tudíž povinna 


evidovat a informovat o takové události příslušné složky a zavazuje se informovat rovněž obec. 
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8. Organizace kontrol 


 


       Kontroly budou probíhat formou osobních návštěv zástupců obce, pověřených zastupitelstvem 


obce, jejichž seznam tvoří Přílohu 2 této dohody. Podmínkou pro umožnění přístupu do prostoru 


lomu je proškolení závodním organizace z hlediska bezpečnosti práce a provozu lomu. Jednotlivé 


kontroly budou provádět vždy 2 zástupci obce, 1x měsíčně, na základě harmonogramu,                          


který bude odsouhlasen po zahájení výstavby úklonné cesty. O průběhu kontroly bude proveden 


zápis ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana této dohody obdrží po jednom. Vyplyne-li 


z kontroly potřeba doložení dokumentů, které nebudou v době kontroly k dispozici,                         


poskytne organizace tyto dokumenty k nahlédnutí v termínu stanoveném v zápisu z kontroly. 


Dokumenty k nahlédnutí budou výhradně souviset s materiálem naváženým pro záměr zbudování 


dopravní úklonné cesty.“.    


         


 


O d ů v o d n ě n í :           


 


Dne 7.2.2019 byla na OBÚ doručena a zde pod č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02 zaevidována 


žádost organizace ze dne 24.1.2019 o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Žernovka na 


pozemcích katastru nemovitostí nebo jejich částech parc. č.: 593/3, 593/11, vše v k.ú. Žernovka, a to 


podle dokumentace „změna POPD“.  


 


Dnem doručení cit. žádosti zaevidované na OBÚ pod č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02 bylo 


OBÚ podle § 44 odst. 1 správního řádu za použití § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. a § 17 odst. 1             


a 4 zákona č. 61/1988 Sb. zahájeno správní řízení ve shora uvedené věci.  


 


K žádosti o povolení cit. hornické činnosti v dobývacím prostoru Žernovka na shora 


uvedených pozemcích, prováděné podle dokumentace „změna POPD“, organizace doložila                          


v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. ve spojení s § 6 a přílohou č. 3 vyhlášky                   


Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,                                  


o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, 


ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1988 Sb.“), následující dokumentaci                       


a doklady:  


 


 Dokumentaci „změna POPD“ obsahující textovou, mapovou a dokladovou část; 


 Mapovou dokumentaci – Mapu širších vztahů 1:10 000; 


 Mapovou dokumentaci – Situace 1:1 000; 


 Mapovou dokumentaci – Situace 1:1 000 v mapě KN; 


 Mapovou dokumentaci – Řezy 1:1 000/1:1 000; 


 Rozhodnutí Ministerstva výstavby, ze dne 7.7.1961 pod zn. 01804/60, o stanovení dobývacího 


prostoru Žernovka; 


 Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně, ze dne 19.9.1995 č.j. 416/95/511.4/Vč/Vch,  


o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání s použitím trhacích prací 


a podle plánu likvidace;  


 Kopii oprávnění organizace k hornické činnosti, vydaného OBÚ dne 8.2.2017 pod č.j.  


SBS 04438/2017/OBÚ-02; 


 Kopii výpisu organizace z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, 


vložka 90486, ze dne 5.10.2018; 
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 Kopii výpisu z Katastru nemovitostí, list vlastnictví 959, katastrální území 700339 Žernovka, 


obec 538523 Mukařov, okres CZ 0209 Praha-východ, prokazující stav evidovaný k 21.1.2019;     


 Souhlas účastníka řízení – společnosti TR FIN, s.r.o., vlastníka pozemků p.č. 593/3 a p.č. 593/11, 


vše v k.ú. 700339 Žernovka, ze dne 5.10.2018, ve věci „Souhlasné stanovisko se změnou POPD 


a PL“, bez podmínek; 


 Vyjádření účastníka řízení – obce Mukařov, ve věci „Vyjádření k plánované hornické činnosti 


v DP Žernovka – úklonná dopravní cesta“, ze dne 6.11.2018. V cit. vyjádření je uvedeno,                    


že obec Mukařov, cit.: „…bere na vědomí záměr zřídit v lomu Žernovka úklonnou dopravní cestu 


dle předloženého projektu a za použití hmot z jiných lokalit, včetně certifikovaného stavebního 


materiálu.“;  


 Souhlasné sdělení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze                                    


ve věci „Zřízení úklonné dopravní cesty z hrany lomové jámy“ v k.ú. Žernovka, ze dne 27.7.2018 


č.j. KHSSC 38993/2018, bez připomínek;  


 Souhlasné vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí – vodoprávního 


úřadu, k předloženému záměru „příjezdová komunikace do lomu“, ze dne 3.9.2018  


č.j. 115180/2018-MURI/OVÚ/809, obsahující podmínky, které ve znění podmínek souhlasného 


souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, části vydané 


vodoprávním úřadem, ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace 


výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 2.4.2019 č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354,                       


OBÚ zohlednil v podmínce č. 6) výrokové části tohoto rozhodnutí;      


 Souhlasné souhrnné vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí,                    


ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska 


Žernovka“, ze dne 14.1.2019 č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354, obsahující podmínky,                 


které OBÚ zohlednil v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí;  


 Souhlasné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  


a zemědělství, ve věci „vyjádření“ k  záměru zřízení úklonné dopravní cesty,  


a to z hlediska ochrany ovzduší, ze dne 17.8.2018 č.j. 105523/2018/KUSK, obsahující 


podmínku, kterou OBÚ zohlednil tím, že v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí 


zezávaznil obsahově identickou podmínku č. 8 souhlasného souhrnného vyjádření                   


Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ve věci „Změna plánu otvírky přípravy 


a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 14.1.2019 č.j. 


189570/2018/MURI/OŽP/00354;   


 Souhlasné vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy, ve věci 


„změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“,                


ze dne 26.7.2018 č.j. 65769/2018-MURI/OSAD, obsahující podmínky, které OBÚ zohlednil 


v podmínce č. 8) výrokové části tohoto rozhodnutí;   


 Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí,  


ve věci souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro umístění stavby „Úklonné dopravní cesty“ 


na pozemku p.č. 593/11 v k.ú. Žernovka ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje pozemků určených 


k plnění funkcí lesa p.č. 593/1 a 593/2, vše v k.ú. Žernovka, ze dne 28.11.2018 č.j. 


198191/2018/MURI/OŽP-00081, obsahující 3 podmínky, z nichž 2 OBÚ zohlednil v podmínce 


č. 9) výrokové části tohoto rozhodnutí, přičemž (poslední) podmínka cit. souhlasného závazného 


stanoviska, která zní, cit.: „- Dopravní obslužnost přes pozemky určené k plnění funkcí lesa za 


účelem dovozu i odvozu stavebního i jiného materiálu za účelem realizace předmětné stavby bude 


předem projednána a ošetřena s majiteli či uživateli těchto pozemků.“, byla již splněna před 


vydáním tohoto rozhodnutí, a to uzavřením platné nájemní smlouvy mezi organizací a Lesy 


České republiky, s.p. ze dne 26.3.2019, jejímž předmětem je nájem lesních pozemků p.č. 579, 


593/1, 593/8, 593/9, vše v k.ú. Žernovka;   
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 Souhlasné vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, ve věci                           


„změna POPD a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP Žernovka“,                           


ze dne 30.10.2018 č.j. LCR006/003596/2018, které bylo následně pozměněno (doplněno) 


souhlasným vyjádřením Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, ve věci                      


„změna POPD a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP Žernovka“,                         


ze dne 14.3.2019 č.j. LCR006/003596/2018/2, přičemž OBÚ zohlednil v podmínce č. 10) 


výrokové části tohoto rozhodnutí 4 z celkem 7-mi podmínek cit. souhlasných vyjádření.  Ostatní 


podmínky cit. souhlasných vyjádření nebyly OBÚ zohledněny v podmínce č. 10) výrokové části 


tohoto rozhodnutí z důvodů uvedených níže v odůvodnění tohoto rozhodnutí;       


 Nájemní smlouva mezi organizací a Lesy České republiky, s.p., ze dne 11.10.2017, o pronájmu 


lesní cesty na pozemku p.č. 579 v k.ú. Žernovka, a to za účelem pojezdu nákladních  


i osobních vozidel v souvislosti s provozem lomu Žernovka, mající charakter smluvně ošetřené 


výjimky ze zákazu vjezdu do lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 


předpisů, udělené vlastníkem lesa;  


 Souhlasné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  


a zemědělství, ve věci „Vyjádření ke změně záměru „Výstavba komunikace v prostoru lomu“, 


Lom Žernovka“, ze dne 1.8.2018 č.j. 102279/2018/KUSK, obsahující podmínku, která zní, cit.:  


       „Na stavbu bude použit certifikovaný stavební materiál a nikoliv odpad.“. Cit. podmínka výše 


uvedeného souhlasného vyjádření byla OBÚ zohledněna tím, že v podmínce č. 7) výrokové části 


tohoto rozhodnutí OBÚ zezávaznil obsahově identickou podmínku č. 7 souhlasného souhrnného 


vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ve věci „Změna plánu 


otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 14.1.2019 


č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354.        


 


OBÚ oznámil zahájení cit. správního řízení všem jemu známým účastníkům řízení 


a dotčeným orgánům státní správy ve smyslu § 47 odst. 1 správního řádu, a to přípisem OBÚ  


č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/1 ze dne 8.2.2019, kterým zároveň k objektivnímu posouzení všech 


podkladů nezbytných pro cit. správní řízení a pro vydání meritorního rozhodnutí ve shora uvedené 


věci nařídil podle § 49 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.  


ústní jednání spojené s místním šetřením na den 14.3.2019.    


 


OBÚ dále cit. přípisem č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/1 ze dne 8.2.2019 řádně oznámil 


zahájení cit. správního řízení podle § 70 odst. 2 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.,                          


o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v daném 


případě dvěma dotčeným spolkům (občanským sdružením), ze kterých se však následně v zákonem 


č. 114/1992 Sb. stanovené lhůtě do cit. správního řízení přihlásil k účastenství pouze „Spolek pro 


zábranu zavážení lomu Žernovka, okres Praha-východ – ochrana místních zdrojů pitné vody“                   


(dále jen „spolek“), a to podáním zaevidovaným na OBÚ dne 19.2.2019 pod č.j.                                                   


SBS 05960/2019/OBÚ-02, kterým spolek oznámil OBÚ svoji účast v cit. správní řízení a získal tak 


postavení účastníka řízení, a ve kterém dále spolek sdělil svoje námitky ve věci, přičemž cit. podáním 


spolku dále bylo doplněno dřívější podání spolku ve věci doručené na OBÚ dne 12.2.2019                                    


a zaevidované pod č.j. SBS 05029/2019/OBÚ-02. Tato podání následně doplnil dalším podáním 


zaevidovaným pod č.j. SBS 08703/2019/OBÚ-02, kterým bylo do podkladů cit. správního řízení 


doplněno „Stanovisko spolku ke správnímu řízení“, ve kterém spolek zopakoval své námitky ve věci 


(viz níže).        


 


OBÚ následně přípisem ze dne 21.2.2019 č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/2 a přípisem ze dne 


21.2.2019 č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/3 požádal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 


životního prostředí a zemědělství a Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí o vyjádření 


k výše cit. podáním spolku (k námitkám spolku v nich uvedených).   
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Dne 14.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 09151/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


podání (nové souhlasné vyjádření ve věci) Lesů České republiky s.p., lesního závodu Konopiště,                  


č.j. LCR006/003596/2018/2 ze dne 14.3.2019, kterým Lesy České republiky s.p., lesní závod 


Konopiště, mění (doplňuje) své dřívější cit. souhlasné vyjádření č.j. LCR006/003596/2018 ze dne 


30.10.2018, a to tak, že jeho podmínku, která zní, cit.: „V případě navážení materiálu do lomu                           


(v tomto záměru uvažováno 32 tis. m3) bude aktualizována smluvně založená finanční náhrada                        


za užívání lesních cest. Lesní závod Konopiště považuje v tomto smyslu za odpovídající poplatek                 


10,- Kč/m3 bez DPH.“, nově nahrazuje podmínkou, která zní, cit.: „Před započetím činností dle 


nového záměru, který má být předmětem rozhodnutí v této věci, dojde k uzavření řádných nájemních 


nebo pachtovních smluv k pozemkům náležejícím do práva hospodařit Lesů ČR, s.p., které jsou 


užívány coby komunikace nebo pozemky pod budovami provozovatele lomu, přičemž výše nájemného 


(pachtovného) dle současného rozsahu užívání pozemků ve správě Lesů ČR činí 30.000,-Kč bez DPH 


(slovy: třicettisíckorunčeských); k této částce by byla připočtena DPH v platné sazbě a každoročně 


by byla navyšována o míru inflace roku předešlého. Trváme na tom, aby tato naše podmínka byla 


obsažena v rozhodnutí správního úřadu v dané věci. Před uzavřením nájemní či pachtovní smlouvy 


musí dojít k odnětí pozemků k plnění funkcí lesa, je-li to dle lesního zákona nezbytné.“. Cit. nové 


souhlasné vyjádření ve věci č.j. LCR006/003596/2018/2 ze dne 14.3.2019 bylo též předloženo 


zplnomocněným zástupcem Lesů České republiky s.p., lesního závodu Konopiště, při ústním jednání 


spojeném s místní šetřením konaném ve věci téhož dne. K cit. novému souhlasnému vyjádření                      


ve věci Lesů České republiky s.p., lesního závodu Konopiště, č.j. LCR006/003596/2018/2 ze dne 


14.3.2019, kterým Lesy České republiky s.p., lesní závod Konopiště, mění (doplňuje) své dřívější  


cit. souhlasné vyjádření č.j. LCR006/003596/2018 ze dne 30.10.2018, OBÚ uvádí, že podmínky obou 


cit. souhlasných vyjádření byly jednak OBÚ zohledněny v podmínce č. 10) výrokové části tohoto 


rozhodnutí (tj. 4 z celkem 7-mi podmínek cit. souhlasných vyjádření) a zbylé podmínky cit. 


souhlasných vyjádření byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí a proto tedy nebyly OBÚ 


zohledněny v podmínce č. 10) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz níže).    


 


Při cit. ústním jednání spojeném s místním šetřením ve věci byli přítomní účastníci řízení                        


seznámeni s předloženou spisovou dokumentací ve věci, byly jim zodpovězeny veškeré dotazy                   


ve věci a byla jim dána možnost se vyjádřit do protokolu z ústního jednání spojeného s místním 


šetřením a seznámit se s veškerými podklady meritorního rozhodnutí ve věci.   


 


Během cit. ústního jednání spojeného s místním šetřením bylo organizací předloženo 


„Hydrogeologické posouzení rizik navezení inertního materiálu pro vytvoření cesty v lomu 


Žernovka“, zpracované v březnu 2019 Mgr. Karlem Rausem, vedoucím projektu a RNDr. Jiřím 


Čížkem, hodnotitelem rizik, odpovědným řešitelem geologických prací, ze společnosti Ochrana 


podzemních vod, s.r.o. dne 12.3.2019.  


 


Při citovaném ústním jednání spojeném s místním šetřením byla dále předaná OBÚ 


jednotlivými přítomnými účastníky řízení stanoviska ve věci:   


 


 souhlasné stanovisko organizace vydané bez připomínek; 


 souhlasné stanovisko společnosti TR FIN, s.r.o., vydané bez připomínek; 


 stanovisko obce Mukařov, ve kterém je uvedeno, cit.: „Obec bere záměr  


organizace Lom Žernovka na vědomí, žádá o stanovení tras a časů pro převoz materiálu.                   


Ke stanovení tras žádáme o součinnost s obcí Mukařov.“. K cit. podmínkám obce Mukařov  


OBÚ uvádí, že tyto podmínky byly zohledněny již před vydáním tohoto rozhodnutí, a to  


„Dohodou o dopravním regulativu“ uzavřenou mezi organizací a obcí Mukařov dne 15.4.2019 


za účelem vymezení oboustranně přijatelných tras a dob návozu externího materiálu pro 


vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka (doručenou na OBÚ dne 18.4.2019                            
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a zde zaevidovanou pod č.j. SBS 13968/2019/OBÚ-02), jejíž podmínky (obsažené v bodu č. 3 


cit. „Dohody o dopravním regulativu“) byly OBÚ zezávazněny v podmínce č. 11) výrokové části 


tohoto rozhodnutí. Shora uvedená „Dohoda o dopravním regulativu“ byla organizací rovněž 


předložena k vyjádření jak Městskému úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy, 


oddělení dopravy, tak i Policii České republiky, Krajskému ředitelství Policie Středočeského 


kraje, Dopravnímu inspektorátu Praha venkov – Jih, přičemž oba dva cit. orgány se dne 


29.4.2019 shodně vyjádřily tak, že berou cit. „Dohodu o dopravním regulativu“ na vědomí,                            


a že k ní nemají připomínky (na OBÚ doručeno dne 20.5.2019 a zde zaevidováno pod č.j.                      


SBS 17524/2019/OBÚ-02).         


 stanovisko Lesů České republiky, lesního závodu Konopiště, ve kterém je uvedeno, cit.: 


„- Není vyřešen střet zájmů, je nutné aktualizovat stávající nájemní smlouvu ze dne 11.10.2017 


uzavřením dodatku. Dosavadní smlouva vycházela z jiných podmínek a neodpovídala 


plánovanému záměru využití lomu. Budeme jednat o uzavření dodatku, který bude řešit užívání 


cest a zastavěných ploch.“. K cit. podmínce Lesů České republiky, lesního závodu Konopiště, 


OBÚ uvádí, že tato podmínka byla splněna již před vydáním tohoto rozhodnutí,                                                


a to „Nájemní smlouvou“ uzavřenou dne 26.3.2019 mezi organizací a Lesy České republiky, 


s.p., lesním závodem Konopiště, jejímž předmětem je užívání lesních pozemků nebo jejich částí: 


p.č. 579, 593/1, 593/8 a 593/9, vše v k.ú. Žernovka, a to v souladu s účelem nájmu 


specifikovaným v bodu (článku) II cit. „Nájemní smlouvy“ ze dne 26.3.2019 (viz níže). 


„- Je nutné posoudit plánovaný záměr využití lomu ze strany příslušných orgánů státní správy 


komplexně a včetně příjezdu a napojení na stávající komunikace z hlediska změny POPD, zátěže 


na les a životní prostředí. Závazné stanovisko by měly vydat Krajský úřad Středočeského kraje, 


odbor životního prostředí, Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí a místně příslušný 


silniční správní úřad.“. K cit. podmínce Lesů České republiky, lesního závodu Konopiště, OBÚ 


uvádí, že cit. podmínka byla rovněž splněna před vydáním tohoto rozhodnutí, a to vydáním 


stanovisek a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy ve věci, které byly OBÚ 


následně řádně zohledněny jak ve výrokové části tohoto rozhodnutí (podmínky č. 6 až 9 výrokové 


části tohoto rozhodnutí), tak i v odůvodnění tohoto rozhodnutí (viz níže).   


„- Dále odkazujeme na naše vyjádření ze dne 14.3.2019 předložené při tomto jednání.“.                       


Zde OBÚ uvádí, že podmínky souhlasného vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu 


Konopiště, vydaného ve věci „změna POPD a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta                           


na náspu v DP Žernovka“, dne 14.3.2019 pod č.j. LCR006/003596/2018/2, byly OBÚ 


zohledněny v podmínce č. 10) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz níže).    


„- Vyhrazujeme si právo vyjádřit se k závazným stanoviskům, která budou doplněna do spisu                  


a budou podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci.“. K cit. podmínce Lesů České republiky, 


lesního závodu Konopiště, OBÚ uvádí, že tato podmínka byla taktéž splněna před                           


vydáním tohoto rozhodnutí, a to tím, že: a) OBÚ v příloze přípisu č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-


02/6 ze dne 25.6.2019 Lesům České republiky, lesnímu závodu Konopiště (na základě jejich 


žádosti č.j. LCR006/002177/2019 ze dne 20.6.2019, doručené na OBÚ dne 24.6.2019 a zde 


zaevidované pod č.j. SBS 22104/2019/OBÚ-02) zaslal kopie dokladů, doplněných do správního 


spisu ve věci od data konání ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci do data vydání 


cit. přípisu č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/6 ze dne 25.6.2019, tj. od 14.3.2019 do 25.6.2019;                  


b) OBÚ vydal usnesení č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/8 ze dne 1.7.2019, ve kterém v souladu                 


s § 39 odst. 1 správního řádu určil všem jemu známým účastníkům řízení přiměřenou lhůtu,                       


ve které se mohli vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním                   


podle § 36 odst. 3 správního řádu (viz níže).    
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 stanovisko spolku, ve kterém je uvedeno, cit.: „Provedení severní zátinky je v zásadě možné.“. 


K cit. námitce spolku OBÚ uvádí, že provedení severní zátinky v lomu Žernovka není 


předmětem cit. správního řízení, a proto tato námitka nebyla OBÚ zohledněna v podmínkách 


výrokové části tohoto rozhodnutí.    


 


 O výsledku cit. ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci byl OBÚ sepsán 


protokol, který byl na OBÚ zaevidován dne 15.3.2019 pod č.j. SBS 09152/2019/OBÚ-02 a jehož 


nedílnou součást tvoří mj. shora uvedená písemná stanoviska přítomných účastníků řízení a dále 


prezenční listina z cit. ústního jednání spojeného s místním šetřením.   


 


Dne 19.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 09720/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 


„Vyjádření k námitkám účastníků řízení o změně povolení hornické činnosti dle schváleného                       


„Plánu otvírky, přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska žuly Žernovka – zřízení 


úklonné dopravní cesty““, ze dne 18.3.2019 č.j. 029009/2019/KUSK, ve kterém cit. dotčený orgán 


státní správy potvrdil platnost souhlasného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje,                   


odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného ve věci „vyjádření“ k záměru zřízení úklonné                  


dopravní cesty v rámci výhradního ložiska porfyrické žuly – lom Žernovka, dne 17.8.2018                  


pod č.j. 105523/2018/KUSK, a dále rovněž tak i platnost souhlasného vyjádření Krajského úřadu 


Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného ve věci „Vyjádření                     


ke změně záměru „Výstavba komunikace v prostoru lomu“, Lom Žernovka“, dne 1.8.2018                        


pod č.j. 102279/2018/KUSK.  


 


Dne 25.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 10428/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


podání organizace, kterým byla do podkladů cit. správního řízení nově doplněna „Pachtovní 


smlouva“, uzavřená dne 1.10.2018 mezi organizací a společností TR Fin s.r.o., jejímž předmětem                  


je užívání a používání předmětu pachtu pachtýřem (organizací) k provozování hornické činnosti,                 


tj. pozemků ve vlastnictví propachtovatele (společnosti TR Fin s.r.o.), uvedených na listu  vlastnictví 


LV 959 pro k.ú. Žernovka, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 


pracoviště Praha – východ.    


 


Dne 27.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 10830/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


podání organizace, kterým byla do podkladů cit. správního řízení nově doplněna „Nájemní smlouva“ 


uzavřená dne 26.3.2019 mezi organizací a Lesy České republiky, s.p., lesním závodem Konopiště, 


jejímž předmětem je užívání lesních pozemků nebo jejich částí: p.č. 579, 593/1, 593/8 a 593/9,                      


vše v k.ú. Žernovka, a to v souladu s účelem nájmu specifikovaným v bodu (článku) II cit. „Nájemní 


smlouvy“ ze dne 26.3.2019. Uzavřením cit. „Nájemní smlouvy“ ze dne 26.3.2019 byla před vydáním 


tohoto rozhodnutí splněna podmínka obsažená ve shora uvedeném stanovisku Lesů České republiky, 


s.p., lesního závodu Konopiště, uplatněná v rámci cit. ústního jednání spojeného s místním šetřením 


(tj. byl vyřešen namítaný střet zájmů), která zní, cit.: „- Není vyřešen střet zájmů, je nutné aktualizovat 


stávající nájemní smlouvu ze dne 11.10.2017 uzavřením dodatku. Dosavadní smlouva vycházela 


z jiných podmínek a neodpovídala plánovanému záměru využití lomu. Budeme jednat o uzavření 


dodatku, který bude řešit užívání cest a zastavěných ploch.“. Výše uvedenou „Nájemní smlouvou“ 


ze dne 26.3.2019 byla splněna rovněž tak i podmínka obsažená v souhlasném závazném  stanovisku  


Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, vydaném ve věci souhlasu s cit. záměrem 


„Úklonné dopravní cesty“ na pozemku p.č. 593/11 v k.ú. Žernovka ve vzdálenosti do 50 metrů                       


od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 593/1 a 593/2, vše v k.ú. Žernovka, dne 


28.11.2018 pod č.j. 198191/2018/MURI/OŽP-00081, která zní, cit.: „- Dopravní obslužnost přes 


pozemky určené k plnění funkcí lesa za účelem dovozu i odvozu stavebního i jiného materiálu                            


za účelem realizace předmětné stavby bude předem projednána a ošetřena s majiteli či uživateli 


těchto pozemků.“ (viz níže).  
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Dne 27.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 10860/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, ze dne 26.3.2019, které neobsahuje 


žádné podmínky, a které pouze osvědčuje seznámení tohoto účastníka řízení s dokladovou částí 


dokumentace „změna POPD“.  


  


Dne 28.3.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 11036/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


podání (vyjádření) obce Mukařov ve věci „Doplnění návrhu součinnosti obce Mukařov“,  


ze dne 28.3.2019, kterým bylo nově doplněno písemné vyjádření obce Mukařov podané při                       


cit. ústním jednání spojeném s místním šetřením, konaném dne 14.3.2019, a to o následující 


podmínky, které zní, cit.:   


 


„1. Společnost Lom Žernovka s.r.o. umožní zástupcům obce přístup k dokumentaci  


o materiálu na stavbu úklonné cesty, umožňující zpětnou sledovatelnost (vážní lístky, specifikace 


materiálu a další doklady dle příslušných předpisů) a namátkovou kontrolu vč. odběru vzorků 


materiálu, dováženého na vybudování úklonné cesty. Obec bude informována o kontrolních dnech 


stavby úklonné cesty a zástupci obce bude umožněna na kontrolních dnech účast.     


 


2. Mezi obcí Mukařov a společností Lom Žernovka s.r.o. bude uzavřena dohoda  


o dopravním regulativu – stanovení tras a časů pro dovoz materiálu na zařízení úklonné cesty,                


tato dohoda bude schválena zastupitelstvem obce Mukařov.“.  


 


V cit. podání (vyjádření) obce Mukařov ze dne 28.3.2019 zaevidovaném na OBÚ pod                   


č.j. SBS 11036/2019/OBÚ-02 je dále uvedena závěrečná podmínka, která zní, že cit.:     


„Požadujeme doplnění stanoviska Policie ČR – odbor dopravní policie a Odboru dopravy 


MěÚ Říčany, jako příslušného správního orgánu k dohodě o dopravním regulativu.“.  


 


K výše uvedeným podmínkám obsaženým v cit. podání (vyjádření) obce Mukařov ze dne 


28.3.2019 OBÚ uvádí následující. Podmínka č. 1 cit. podání (vyjádření) obce Mukařov ze dne 


28.3.2019 byla splněna ještě před vydáním tohoto rozhodnutí a sice uzavřením „Dohody                                 


o součinnosti při kontrole zavážení externího materiálu do Lomu Žernovka“ mezi organizací a obcí 


Mukařov dne 21.6.2019 za účelem součinnosti při kontrole návozu externího materiálu pro 


vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka. Cit. „Dohoda o součinnosti při kontrole 


zavážení externího materiálu do Lomu Žernovka“ byla na OBÚ doručena dne 28.6.2019 a zde 


zaevidována pod č.j. SBS 22931/2019/OBÚ-02 jakožto příloha žádosti organizace o pokračování                  


cit. správního řízení (přerušeného usnesením OBÚ č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/5 ze dne 


21.5.2019). Podmínky uvedené v bodech č. 3 až 8 cit. „Dohody o součinnosti při kontrole zavážení 


externího materiálu do Lomu Žernovka“ byly OBÚ následně zohledněny (zezávazněny) v podmínce 


č. 12) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz níže). Podmínka č. 2 cit. podání (vyjádření) obce 


Mukařov ze dne 28.3.2019 byla splněna rovněž již před vydáním tohoto rozhodnutí, a to                                     


cit. „Dohodou o dopravním regulativu“ uzavřenou mezi organizací a obcí Mukařov dne 15.4.2019  


za účelem vymezení oboustranně přijatelných tras a dob návozu externího materiálu pro vybudování 


úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, jejíž podmínky (obsažené v bodě č. 3 cit. „Dohody                              


o dopravním regulativu“) byly OBÚ zezávazněny v podmínce č. 11) výrokové části tohoto 


rozhodnutí. Cit. závěrečná podmínka výše uvedeného podání (vyjádření) obce Mukařov ze dne 


28.3.2019 byla splněna taktéž již před vydáním tohoto rozhodnutí, a to tím, že cit. „Dohoda                                    


o dopravním regulativu“ byla organizací předložena k vyjádření jak Městskému úřadu v Říčanech, 


odboru správních agend a dopravy, oddělení dopravy, tak i Policii České republiky, Krajskému 


ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravnímu inspektorátu Praha venkov – Jih, přičemž oba 


dva cit. orgány se dne 29.4.2019 shodně vyjádřily tak, že berou cit. „Dohodu o dopravním regulativu“ 


na vědomí, a že k ní nemají připomínky (viz shora).     
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Dne 3.4.2019 bylo na OBÚ doručeno a zde pod č.j. SBS 11825/2019/OBÚ-02 zaevidováno 


souhlasné souhrnné vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ve věci 


„Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“,                        


ze dne 2.4.2019 č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354 jako odpověď na žádost k vyjádření k námitkám 


spolku. V souhlasném vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí,                                


se potvrzuje platnost podmínek obsažených v souhlasném souhrnném vyjádření Městského úřadu                   


v Říčanech, odboru životního prostředí, ve věci „Změna plánu otvírky přípravy dobývání a plánu 


likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 14.1.2019 č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354,  


které OBÚ zohlednil v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz níže). Podmínky 


obsažené v části cit. souhlasného vyjádření vydané vodoprávním úřadem byly OBÚ zohledněny 


v podmínce  č. 6) výrokové části tohoto rozhodnutí.  


 


Dne 9.4.2019 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 12182/2019/OBÚ-02 zaevidováno podání 


obce Mukařov, kterým obec Mukařov nově doplnila správní spis OBÚ ve věci  nově o  „Zápis č. 43 


ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 11.9.2018 od 19.00 hod. v zasedací 


místnosti OÚ Mukařov“, jehož nedílnou součástí je i text přijatého usnesení zastupitelstva obce 


Mukařov č. 1/43/2018, které zní, cit.: „Zastupitelstvo obce Mukařov bere na vědomí záměr 


vybudování úklonné cesty na pozemcích č. 593/3 a 593/11 k.ú. Žernovka  (těžební prostor lomu). 


Během výstavby cesty nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. ZO požaduje, aby                   


k výstavbě byl přednostně využíván kámen z lomu, v případě dovozu externího materiálu požaduje 


uzavření smlouvy o spolupráci s možností kontroly dováženého materiálu.“. Požadavek přednostního 


využití kamene z lomu Žernovka při výstavbě úklonné dopravní cesty je OBÚ zohledněn v podmínce                        


č. 5) výrokové části tohoto rozhodnutí. K podmínce obsažené v cit. usnesení zastupitelstva obce 


Mukařov č. 1/43/2018, týkající se nutnosti zabránění znečištění podzemních a povrchových vod                   


při výstavbě cit. úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, OBÚ uvádí, že cit. podmínka byla 


zohledněna tím, že OBÚ v podmínce č. 6) výrokové části tohoto rozhodnutí zezávaznil obsahově 


identickou podmínku č. 1 cit. souhlasného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního 


prostředí – vodoprávního úřadu, k  předloženému záměru „příjezdová komunikace do lomu“, ze dne 


3.9.2018 č.j. 115180/2018-MURI/OVÚ/809, ve znění souhlasného souhrnného vyjádření Městského 


úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, části vydané vodoprávním úřadem, ve věci „Změna 


plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 2.4.2019                                                    


č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354, která zní, cit.:  „1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění 


podzemních a povrchových vod.“. K podmínce obsažené v cit. usnesení zastupitelstva obce Mukařov 


č. 1/43/2018, týkající se požadavku, aby v případě dovozu externího materiálu při výstavbě cit. 


úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka byla uzavřena smlouva o spolupráci s možností kontroly 


dováženého materiálu, OBÚ uvádí, že cit. podmínka byla dílem jednak splněna před vydáním tohoto 


rozhodnutí, a to uzavřením cit. „Dohody o součinnosti při kontrole zavážení externího materiálu                      


do Lomu Žernovka“ mezi organizací a obcí Mukařov dne 21.6.2019, a dílem byla cit. podmínka                   


OBÚ zohledněna stanovením podmínky č. 12) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz níže).    


 


Dne 18.4.2019 byla na OBÚ organizací doručena a zde pod č.j. SBS 13968/2019/OBÚ-02 


zaevidována výše uvedená „Dohoda o dopravním regulativu“ uzavřená mezi organizací a obcí 


Mukařov dne 15.4.2019 za účelem vymezení oboustranně přijatelných tras a dob návozu externího 


materiálu pro vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, s tím, že podmínky obsažené 


v bodě č. 3 cit. „Dohody o dopravním regulativu“ uzavřené mezi organizací a obcí Mukařov                           


dne 15.4.2019, byly OBÚ zezávazněny v podmínce č. 11) výrokové části tohoto rozhodnutí tak,                   


jak je uvedeno již výše.    
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Dne 20.5.2019 bylo na OBÚ společně doručeno a zde pod č.j. SBS 17524/2019/OBÚ-02 


společně zaevidováno: a) vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy, 


oddělení dopravy, k cit. „Dohodě o dopravním regulativu“, ze dne 29.4.2019; b) vyjádření Policie 


České republiky, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu                    


Praha venkov – Jih, k cit. „Dohodě o dopravním regulativu“, ze dne 29.4.2019, přičemž oba dva                    


cit. orgány se dne 29.4.2019 shodně vyjádřily tak, že berou cit. „Dohodu o dopravním regulativu“                  


na vědomí, a že k ní nemají připomínky (viz shora). 


 


 Dne 20.5.2019 byla na OBÚ doručena a zde pod č.j. SBS 17525/2019/OBÚ-02 zaevidována  


žádost organizace o přerušení cit. správního řízení (ze dne 17.5.2019) ve smyslu § 64 odst. 2 


správního řádu, a to s navrhovanou dobou přerušení do 31.8.2019. Podání cit. žádosti o přerušení 


shora uvedeného správního řízení je procesním právem organizace ve smyslu § 64 odst. 2 správního 


řádu. Organizace v této žádosti o přerušení cit. správního řízení jako důvod pro požadované               


přerušení cit. správního řízení uvedla nutnost vyřešení střetu zájmů mezi organizací a účastníkem 


řízení obcí Mukařov ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., spočívajícího v uzavření smlouvy                               


o spolupráci mezi organizací a účastníkem řízení obcí Mukařov pro účely předmětu cit. správního 


řízení, tj. uzavření dohody o součinnosti při kontrole zavážení externího materiálu do lomu Žernovka 


mezi organizací a účastníkem řízení obcí Mukařov.  


  


OBÚ na základě shora uvedené skutečnosti proto usnesením č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/5 


ze dne 21.5.2019 cit. správní řízení přerušil v přiměřené lhůtě stanovené (určené) podle § 64 odst. 4 


správního řádu do 31.8.2019, přičemž při určení doby přerušení cit. správního řízení OBÚ řádně 


přihlédl k výše uvedenému návrhu organizace obsaženému v její shora uvedené žádosti o přerušení 


cit. správního řízení.  


 


OBÚ následně v příloze přípisu č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/6 ze dne 25.6.2019                            


Lesům České republiky, lesnímu závodu Konopiště (na základě jejich žádosti č.j. 


LCR006/002177/2019 ze dne 20.6.2019, doručené na OBÚ dne 24.6.2019 a zde zaevidované                        


pod č.j. SBS 22104/2019/OBÚ-02) zaslal kopie dokladů, doplněných do správního spisu ve věci                     


od data konání ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci do data vydání cit. přípisu                     


č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/6 ze dne 25.6.2019, tj. od 14.3.2019 do 25.6.2019 (viz shora).  


  


Dne 28.6.2019 byla na OBÚ doručena a zde pod č.j. SBS 22931/2019/OBÚ-02 zaevidována 


ve smyslu § 65 odst. 2 správního řádu žádost organizace o pokračování ve správním řízení o povolení 


hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“. Přílohou této žádosti byl doklad o vyřešení 


střetu zájmů mezi organizací a účastníkem řízení obcí Mukařov ve smyslu § 17 odst. 2 zákona                            


č. 61/1988 Sb., tj. cit. „Dohoda o součinnosti při kontrole zavážení externího materiálu do Lomu 


Žernovka“ uzavřená dne 21.6.2019 mezi organizací a účastníkem řízení obcí Mukařov pro účely 


předmětu cit. správního řízení, a dále souhlasné stanovisko účastníka řízení obce Mukařov vydané 


dne 20.6.2019 k „realizaci oplocení na hranicích pozemků p.č. 593/2, 593/3, 593/10 a 593/11,                      


vše v k.ú. Žernovka, za účelem zajištění bezpečnosti osob a zvířat v blízkosti aktivního dobývacího 


prostoru Žernovka“.            


     


Na základě shora uvedené žádosti organizace o pokračování ve správním řízení o povolení 


hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“ (doručené na OBÚ dne 28.6.2019 a zde 


zaevidované pod č.j. SBS 22931/2019/OBÚ-02) OBÚ podle § 65 odst. 2 správního řádu řádně 


oznámil přípisem č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/7 ze dne 1.7.2019 všem jemu známým účastníkům 


řízení a dotčeným orgánům státní správy ve shora uvedené věci, že dnem doručení cit. žádosti 


organizace o pokračování ve správním řízení o povolení hornické činnosti podle dokumentace 
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„změna POPD“ na OBÚ, tj. dnem 28.6.2019, je OBÚ pokračováno ve správním řízení o povolení 


hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“.  


 


OBÚ následně vydal usnesení č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/8 ze dne 1.7.2019, ve kterém    


v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu určil všem jemu známým účastníkům řízení přiměřenou lhůtu, 


ve které se mohli vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním                          


podle § 36 odst. 3 správního řádu. Ve stanovené lhůtě se však žádný z účastníků řízení k podkladům 


meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním nevyjádřil.     
 


OBÚ podle § 50 správního řádu přihlédl ke shora uvedeným podkladům, které byly organizací 


doručeny společně s žádostí organizace ve shora uvedené věci a dále ke shora uvedeným podkladům, 


které byly na OBÚ doručeny v průběhu cit. správního řízení. OBÚ shora uvedené podklady                                 


a podmínky stanovené ve vyjádřeních a stanoviskách účastníků řízení a dotčených orgánů státní 


správy vypořádal, přičemž ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provádění                    


cit. hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“, a to následovně:  


 


V podmínce č. 1) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ uložil organizaci povinnost před 


zahájením provádění tímto rozhodnutím povolené hornické činnosti podle dokumentace                      


„změna POPD“ a v jejím průběhu vypracovat shora uvedenou provozní dokumentaci, a to za účelem 


zajištění bezpečnosti práce a provozu při provádění cit. hornické činnosti podle dokumentace  „změna 


POPD“ a zajištění kontroly nad druhem ukládaného materiálu.  


V podmínce č. 2) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ uložil organizaci povinnost vytýčit 


v souladu s mapovou dokumentací „změny POPD“, základovou plochu sypaného tělesa úklonné 


dopravní cesty tak, aby nedošlo k překročení hranic prostoru tímto rozhodnutím povolené                           


cit. hornické činnosti, a to z důvodu zajištění bezpečnosti práce a provozu při provádění cit. hornické 


činnosti podle dokumentace „změna POPD“ a zajištění dalších opatření pro bezpečnost provozu.  


Podmínky č. 3) až 5) výrokové části tohoto rozhodnutí byly OBÚ rovněž stanoveny z důvodu 


zajištění bezpečnosti práce a provozu při provádění cit. hornické činnosti podle dokumentace „změna 


POPD“ a zajištění dalších opatření pro bezpečnost provozu a cit. požadavku obce Mukařov na 


přednostní použití materiálu z lomu Žernovka při vytváření cit. úklonné dopravní cesty, 


preferovaného též spolkem.     


 


V podmínce č. 6) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zohlednil podmínky souhlasného 


vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu, vydaného 


k předloženému záměru „příjezdová komunikace do lomu“, dne 3.9.2018 pod č.j. 115180/2018-


MURI/OVÚ/809, ve znění podmínek souhlasného souhrnného vyjádření Městského úřadu 


v Říčanech, odboru životního prostředí, části vydané vodoprávním úřadem, ve věci „Změna plánu 


otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 2.4.2019                    


č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354. 


 


V podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zohlednil podmínky souhlasného 


souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, vydaného ve věci                       


„Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“,                       


dne 14.1.2019 pod č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354, jejichž platnost byla potvrzena v souhlasném 


souhrnném vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, vydaném ve věci                           


„Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“,                         


dne 2.4.2019 pod č.j. 72895/2018/MURI/OŽP/00354 (viz shora).  
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V podmínce č. 8) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zohlednil podmínky souhlasného 


vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy, ve věci „změna plánu 


otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, ze dne 26.7.2018                  


č.j. 65769/2018-MURI/OSAD (viz shora).  


 


V podmínce č. 9) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zohlednil 2 ze 3 podmínek 


souhlasného závazného  stanoviska  Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí,                   


vydaného ve věci souhlasu s vydáním územního rozhodnutí pro umístění stavby „Úklonné dopravní 


cesty“ na pozemku p.č. 593/11 v k.ú. Žernovka ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje pozemků 


určených k plnění funkcí lesa p.č. 593/1 a 593/2, vše v k.ú. Žernovka, dne 28.11.2018 pod č.j. 


198191/2018/MURI/OŽP-00081. Poslední (třetí) podmínka cit. souhlasného závazného stanoviska, 


která zní, cit.: „- Dopravní obslužnost přes pozemky určené k plnění funkcí lesa za účelem dovozu                          


i odvozu stavebního i jiného materiálu za účelem realizace předmětné stavby bude předem 


projednána a ošetřena s majiteli či uživateli těchto pozemků.“, byla již splněna před vydáním tohoto 


rozhodnutí, a to uzavřením platné nájemní smlouvy mezi organizací a Lesy České republiky, s.p.         


ze dne 26.3.2019, jejímž předmětem je nájem lesních pozemků p.č. 579, 593/1, 593/8, 593/9,                         


vše v k.ú. Žernovka (viz shora).       


 


 


V podmínce č. 10) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zohlednil 4 z celkem 7-mi 


podmínek souhlasného vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, vydaného                 


ve věci „změna POPD a plánu likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP Žernovka“,                               


dne 30.10.2018 pod č.j. LCR006/003596/2018, ve znění podmínek souhlasného vyjádření                           


Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště, vydaného ve věci „změna POPD a plánu 


likvidace – úklonná dopravní cesta na náspu v DP Žernovka“, dne 14.3.2019                                                         


pod č.j. LCR006/003596/2018/2. Zbylé 3 podmínky cit. souhlasných vyjádření (identické podmínky 


obsažené v obou cit. souhlasných vyjádřeních Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště) 


byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí (viz shora). Jedná se o tyto podmínky, cit.:   


„ - Záměr (tj. navážka a stavba úklonné dopravní cesty) bude řádně projednán a schválen všemi 


dotčenými orgány státní správy především báňským úřadem, orgány státní správy na poli 


životního prostředí apod..“. Tato podmínka byla splněna před vydáním tohoto rozhodnutí, a to 


vydáním stanovisek a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy ve věci, které byly 


OBÚ následně řádně zohledněny jak ve výrokové části tohoto rozhodnutí (podmínky č. 6 až 9 


výrokové části tohoto rozhodnutí), tak i v odůvodnění tohoto rozhodnutí (viz shora).  


„- Dotčené orgány státní správy musí posuzovat záměry v DP Žernovka (aktuálně návrh změny 


platné dokumentace za účelem navážky a stavby komunikace) komplexně včetně uvážení 


dopravního řešení přes lesní pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p.  


Souhlas vlastníka lesa s užíváním cest má pouze charakter výjimky z lesním zákonem daného 


zákazu vjezdu do lesa ovšem orgány státní správy musí posoudit též vliv dopravní zátěže na 


životní prostředí (zde konkrétně na les), napojování dopravního provozu na silnici č. 10172 


(Žernovka – Doubek) apod..“. Zde OBÚ odkazuje na odůvodnění uvedené výše k předešlé 


podmínce Lesů České republiky, s.p., lesního závodu Konopiště. OBÚ k tomu dále pro úplnost 


uvádí, že cit. podmínka byla splněna před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž i výše uvedenou 


„Nájemní smlouvou“ uzavřenou dne 26.3.2019 mezi organizací a Lesy České republiky, s.p., 


lesním závodem Konopiště, jejímž předmětem je užívání lesních pozemků nebo jejich částí:                   


p.č. 579, 593/1, 593/8 a 593/9, vše v k.ú. Žernovka, a to v souladu s účelem nájmu 


specifikovaným v bodu (článku) II cit. „Nájemní smlouvy“ ze dne 26.3.2019 (viz shora).  
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„-  Před započetím činností dle nového záměru, který má být předmětem rozhodnutí v této věci, 


dojde k uzavření řádných nájemních nebo pachtovních smluv k pozemkům náležejícím do práva 


hospodařit Lesů ČR, s.p., které jsou užívány coby komunikace nebo pozemky pod budovami 


provozovatele lomu, přičemž výše nájemného (pachtovného) dle současného rozsahu užívání 


pozemků ve správě Lesů ČR činí 30.000,-Kč bez DPH (slovy: třicettisíckorunčeských); k této 


částce by byla připočtena DPH v platné sazbě a každoročně by byla navyšována o míru inflace 


roku předešlého. Trváme na tom, aby tato naše podmínka byla obsažena v rozhodnutí správního 


úřadu v dané věci. Před uzavřením nájemní či pachtovní smlouvy musí dojít k odnětí pozemků 


k plnění funkcí lesa, je-li to dle lesního zákona nezbytné.“. Tato podmínka byla splněna před 


vydáním tohoto rozhodnutí, a to výše uvedenou „Nájemní smlouvou“ uzavřenou dne 26.3.2019 


mezi organizací a Lesy České republiky, s.p., lesním závodem Konopiště.    


 


V podmínce č. 11) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zezávaznil podmínky obsažené 


v bodě č. 3 „Dohody o dopravním regulativu“ uzavřené mezi organizací a obcí Mukařov dne 


15.4.2019 za účelem vymezení oboustranně přijatelných tras a dob návozu externího materiálu                     


pro vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka.    


 


V podmínce č. 12) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zezávaznil podmínky obsažené 


v bodech č. 3 až 8 „Dohody o součinnosti při kontrole zavážení externího materiálu do Lomu 


Žernovka“ uzavřené mezi organizací a obcí Mukařov dne 21.6.2019 za účelem součinnosti                                   


při kontrole návozu externího materiálu pro vybudování úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka.   


Podmínka souhlasného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 


prostředí a zemědělství, vydaného ve věci „vyjádření“ k záměru zřízení úklonné dopravní cesty 


v  rámci výhradního ložiska porfyrické žuly – lom Žernovka, dne 17.8.2018 pod zn. 


105523/2018/KUSK, stanovená z hlediska ochrany ovzduší, která požaduje: „Při budování dopravní 


cesty pečlivě dodržovat obvyklá omezení ke snížení prašnosti (kropení během sucha, očištění kol 


nákladních automobilů před výjezdem z areálu apod.)“, byla zohledněna OBÚ tím, že v podmínce               


č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí zezávaznil obsahově identickou podmínku č. 8 souhrnného 


vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, vydaného ve věci „Změna plánu 


otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, dne 14.1.2019 pod                  


č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354 (viz shora).     


Podmínka souhlasného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 


prostředí a zemědělství, vydaného ve věci „Vyjádření ke změně záměru „Výstavba komunikace 


v prostoru lomu“, Lom Žernovka“, dne 1.8.2018 pod č.j. 102279/2018/KUSK, která zní, cit.:                       


„Na stavbu bude použit certifikovaný stavební materiál a nikoliv odpad.“, byla OBÚ zohledněna tím, 


že v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ zezávaznil obsahově identickou 


podmínku č. 7 souhlasného souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního 


prostředí, vydaného ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního 


ložiska Žernovka“, dne 14.1.2019 pod č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354 (viz shora).       


 


K předmětu tohoto správního řízení podal spolek na OBÚ před cit. ústním jednáním spojeném 


s místním šetřením celkem tři samostatná podání, a to: 


   


 podání ze dne 12.2.2019 zaevidované OBÚ pod č.j. SBS 05029/2019/OBÚ-02; 


 


 podání ze dne 19.2.2019 zaevidované OBÚ pod č.j. SBS 05960/2019/OBÚ-02; 


 


 podání ze dne 13.3.2019 zaevidované OBÚ pod č.j. SBS 08703/2019/OBÚ-02. 
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Ve shora uvedených podáních uplatnil spolek níže uvedené námitky: 


 


1. Námitka proti účelnosti a provedení úklonné dopravní cesty spočívající v tom, že dle spolku                         


z výkresové části dokumentace „změna POPD“ vyplývá, a to s ohledem na nezbytné rozměry 


sypané úklonné dopravní cesty do lomu Žernovka, že po dokončení náspu sypané úklonné 


dopravní cesty do lomu Žernovka zbyde na dně lomu Žernovka jen několik málo desítek metrů 


čtverečních, což je dle spolku prostor zcela nedostatečný pro zvolenou techniku pro nakládání                       


a přepravu těženého materiálu z lomu Žernovka.         


 


2. Námitka spočívající v tom, že složení materiálu (tj. „hlína a kamení“) zvoleného ke zřízení 


úklonné dopravní cesty do lomu Žernovka je nevhodné, a to pro možnost rozplavení jeho hlinité 


části návozu a dále pak, že výluhem z „cizorodého“ použitého materiálu, který nepochází přímo 


z lokality lomu Žernovka, dojde ke kontaminaci podzemních vod a k ohrožení jímacích zařízení 


podzemní vody v obcích Babice, Doubek, Mukařov a Žernovka a kontaminaci povodí Výmoly                    


a Lázného potoka.   


 


3. Námitka neúměrného dopravního zatížení životního prostředí - znečištění vzduchu v okolí 


vozovek, hluková zátěž v přilehlých obcích a poškození dopravní infrastruktury v přilehlých 


obcích, a to zejména vozovek silnic III. třídy, které způsobí nákladní automobilová doprava 


v souvislosti s dovozem materiálu na zřízení úklonné dopravní cesty do lomu Žernovka. 


 


4. Námitka bezpředmětnosti úklonné dopravní cesty z důvodu možnosti vhodnějšího řešení situace, 


a to dokončením zátinky v severozápadní části lomu Žernovka, připravované předcházejícími 


majiteli cit. lomu k dopravě těžené horniny na povrch. 


 


K námitce spolku uvedené výše pod bodem č. 1 OBÚ uvádí následující. Plánovaným zřízením 


úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka bude umožněno organizaci hospodárné dobývání bloků 


zásob výhradního ložiska žuly v ploše v současnosti již povolené hornické činnosti. Na dně cit. lomu 


vznikne po vybudování úklonné dopravní cesty dostatečný prostor např. na obrátku auta, přičemž 


plánovanou těžbou bloků zásob východním směrem dojde k dalšímu uvolňování prostoru dna                         


cit. lomu. Vybudováním cit. sypané úklonné dopravní cesty se zpřístupní zároveň i zásoby v předpolí 


v současné době OBÚ již dříve povolené hornické činnosti. Cit. postupem tak organizace naplní 


požadavek § 30 odst. 1 a 3 písm. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 


(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů je tedy cit. námitka spolku zcela 


bezpředmětná, a proto OBÚ cit. námitku spolku nezohlednil ve výrokové části tohoto rozhodnutí.    


 


K námitce spolku uvedené výše pod bodem č. 2 OBÚ uvádí, že součástí cit. žádosti organizace 


o schválení předmětného záměru OBÚ byla mj. vyjádření příslušných dotčených orgánů státní 


správy, které posuzovaly vliv cit. záměru na životní prostředí, a to zejména:   


 


1. Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství; 


2. Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí. 


 


Ad 1. 


 


Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 


1.8.2018 pod č.j. 102279/2018/KUSK souhlasné vyjádření k výstavbě komunikace v prostoru                      


cit. lomu, kdy bude na stavbu cit. úklonné dopravní cesty použit certifikovaný stavební materiál 


v podobě kamene, suti  a zeminy, které budou ve vrstvách hutněny. Závěr cit. dotčeného orgánu státní 


správy zněl, že z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
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některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 


předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), se vydává souhlas za podmínky, že na stavbu bude použit 


certifikovaný stavební materiál.    


 


       Po podání cit. námitek spolku požádal písemně OBÚ Krajský úřad Středočeského kraje,   


odbor životního prostředí a zemědělství, o vyjádření k těmto námitkám spolku. Dne 18.3.2019                       


pod č.j. 029009/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí                                     


a zemědělství, potvrdil svá předcházející souhlasná vyjádření (viz výše), která zůstávají i nadále 


v platnosti s tím, že certifikovaný materiál použitý na výstavbu cit. úklonné dopravní cesty by měl 


zaručit ochranu před možnými výluhy s následným negativním vlivem na kvalitu podzemních vod. 


Tento požadavek je OBÚ zohledněn v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz shora).    


 


Ad 2. 


 


Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, vydal dne 3.9.2018 


pod č.j. 115180/2018-MURI/OVÚ/809 souhlasné vyjádření k předloženému záměru „příjezdová 


komunikace do lomu“. Cit. záměr počítá s tím, že výstavba cit. úklonné dopravní cesty bude 


provedena z hrany lomové jámy lomu Žernovka na pracovní plošinu, přičemž bude částečně použit 


vlastní materiál z cit. lomu a částečně dovezený materiál, a to za podmínek, že nesmí dojít                                    


ke znečištění podzemních  a povrchových vod, že veškeré případné manipulace se závadnými látkami 


musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 


nežádoucímu smísení se srážkovými vodami a že realizací cit. záměru nesmí dojít ke zhoršení 


odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Dne 14.1.2019 pod č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354 


vydal Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, souhrnné souhlasné vyjádření, jako:                      


a)  orgán ochrany zemědělského půdního fondu s tím, že nemá k cit. záměru připomínky, b) orgán 


státní správy myslivosti s tím, že nemá k cit. záměru připomínky, c) orgán ochrany přírody a krajiny 


s tím, že nepožaduje projednat tento záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., d) orgán odpadového 


hospodářství s tím, že souhlasí za podmínek, že rozbory navážené zeminy musí splnit limitní 


koncentrace u ukazatelů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky                       


a jejich využívání na povrchu terénu v souladu s přílohou č. 10, tabulkou 10.1. a 10.2. Terénní úpravy 


budou zařízením dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, které není podle tohoto zákona určeno 


k nakládání s odpady a pro která není nutný souhlas krajského úřadu. K terénním úpravám bude 


využita výhradně vstupní surovina - výkopová zemina (odpad katalogové číslo 17 05 04 - Zemina                     


a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, případně 17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod 


číslem 17 05 05), e) orgán ochrany ovzduší s tím, že souhlasí za podmínky, že v průběhu prací budou 


prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí (kropení apod.), f) vodoprávní úřad – viz výše 


uvedené souhlasné vyjádření cit. orgánu ze dne 3.9.2018  č.j. 115180/2018-MURI/OVÚ/809. 


   


Po podání cit. námitek spolku požádal písemně OBÚ o vyjádření k těmto námitkám                      


spolku také Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí. Dne 2.4.2019 pod č.j. 


72895/2018/MURI/OŽP/00354 vydal Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí,  


souhlasné souhrnné vyjádření, ve kterém se potvrzuje platnost podmínek obsažených v souhlasném 


souhrnném vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 14.1.2019                 


č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354. OBÚ zohlednil tyto podmínky cit. dotčeného orgánu státní 


správy v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky obsažené v části cit. 


souhlasného vyjádření vydaného cit. vodoprávním úřadem byly OBÚ zohledněny v podmínce č. 6) 


výrokové části tohoto rozhodnutí. Cit. podmínky č. 6) a 7) výrokové části tohoto rozhodnutí 


stanovené v souladu s  cit. stanovisky dotčených orgánů státní správy v plném rozsahu zabezpečují 


ochranu životního prostředí před znečištěním podzemní a povrchové vody ve shora uvedených 


obcích a povrchové vody v povodí Výmoly a Lázného potoka, při zřízení úklonné dopravní cesty 


v lomu Žernovka (viz shora).       
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Druh materiálu použitelného při realizaci cit. záměru, tj. při zřízení úklonné dopravní cesty 


v lomu Žernovka, byl taxativně stanoven podmínkou č. 7 cit. souhlasného souhrnného vyjádření 


Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, vydaného ve věci „Změna plánu otvírky 


přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, dne 14.1.2019 pod č.j. 


189570/2018/MURI/OŽP/00354. Podmínka č. 7 cit. souhlasného souhrnného vyjádření Městského 


úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 14.1.2019 č.j. 189570/2018/MURI/OŽP/00354, 


byla OBÚ řádně zezávazněna v podmínce č. 7) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz shora).                      


OBÚ navíc dále v podmínce č. 1) výrokové části tohoto rozhodnutí organizaci stanovil povinnost 


před zahájením tímto rozhodnutím povolené hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“ 


vypracovat technologický postup, který musí mimo jiné zohledňovat druh použitého materiálu tak, 


aby nedošlo k případnému spolkem namítanému rozplavování tělesa budované úklonné dopravní 


cesty v lomu Žernovka.             


 


Organizace dále při cit. ústním jednání spojeném s místním šetřením předložila dokument 


„Hydrogeologické posouzení rizik navezení inertního materiálu pro vytvoření cesty v lomu 


Žernovka“ obsahující závěr, že po provedeném odborném vyhodnocení uvedený záměr  


nepředstavuje žádný přímý zásah do zvodnělého kolektoru, který je pode dnem cit. lomu, a že 


plánované navezení inertního materiálu – vytvoření úklonné dopravní cesty (svážné) v lomu 


Žernovka nepředstavuje pro posuzované složky životního prostředí významnější riziko, a že realizací 


plánovaného záměru lze doporučit. Byly tak potvrzeny stanoviska dotčených orgánů státní správy. 


 


Z výše uvedeného vyplývá, že zejména podmínky č. 6) a 7) výrokové části tohoto rozhodnutí 


v dostatečné míře zajišťují ochranu předmětných podzemních vod před kontaminací.   


 


K námitce spolku uvedené výše pod bodem č. 3, která však nebyla spolkem nikterak                                


a ničím doložena, OBÚ uvádí následující. Dne 17.8.2018 pod č.j. 105523/2018/KUSK vydal Krajský 


úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné vyjádření z hlediska 


ochrany ovzduší s tím, že pro záměr - zřízení náspu navrhované úklonné dopravní cesty budou 


využity i hmoty z jiných lokalit. K cit. záměru Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního 


prostředí a zemědělství, v cit. souhlasném vyjádření ze dne 17.8.2018 č.j. 105523/2018/KUSK 


závěrem uvedl, že pokud budou při budování cit. úklonné dopravní cesty pečlivě dodržována obvyklá 


omezení ke snížení prašnosti (kropení během sucha, očištění kol nákladních automobile před 


výjezdem z areálu apod.), nemá krajský úřad k tomuto záměru žádné připomínky. Tato námitka byla 


OBÚ řádně zohledněna ve výrokové části tohoto rozhodnutí a to v podmínce č. 7) pod bodem č. 8 


souhlasného souhrnného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, 


vydaného ve věci „Změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska 


Žernovka“, dne 14.1.2019 pod č.j. 189570/2018/MURI/ OŽP/00354. Pouze pro úplnost zde OBÚ 


dále uvádí, že zezávazněním cit. podmínky č. 8 výše uvedeného souhlasného souhrnného                     


vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 14.1.2019 č.j. 


189570/2018/MURI/OŽP/00354, byla OBÚ řádně zohledněna rovněž obsahově identická podmínka 


souhlasného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí                                        


a zemědělství, vydaného ve věci „vyjádření“ k záměru zřízení úklonné dopravní cesty, a to z hlediska 


ochrany ovzduší, ze dne 17.8.2018 č.j. 105523/2018/KUSK, která zní, cit.: „Pokud budou při 


budování dopravní cesty pečlivě dodržována obvyklá omezení ke snížení prašnosti (kropení během 


sucha, očištění kol nákladních automobilů před výjezdem z areálu, apod.), nemá krajský úřad 


k tomuto záměru žádné připomínky.“ (viz shora).       


 


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vydala ve věci                         


„Zřízení úklonné dopravní cesty z hrany lomové jámy“ v k.ú. Žernovka, dne 27.7.2018 pod                            


č.j. KHSSC 38993/2018 souhlasné stanovisko bez připomínek s tím, že plánovaný záměr –                        
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tj. zřízení úklonné dopravní cesty z hrany lomové jámy v lomu Žernovka nebude mít podstatný vliv 


na zvýšení hlukové zátěže v přilehlých obcích, a to oproti stávajícímu stavu.     


 


OBÚ k námitce spolku uvedené výše pod bodem č. 3 uvádí, že cit. námitka je dále též řešena 


„Dohodou o dopravním regulativu“ uzavřenou mezi organizací a obcí Mukařov dne 15.4.2019                         


za účelem vymezení oboustranně přijatelných tras a dob návozu externího materiálu pro vybudování 


úklonné dopravní cesty v lomu Žernovka, s tím, že podmínky obsažené v bodě č. 3 cit. „Dohody                        


o dopravním regulativu“ uzavřené mezi organizací a obcí Mukařov dne 15.4.2019, byly OBÚ 


zezávazněny v podmínce č. 11) výrokové části tohoto rozhodnutí (viz shora).   


 


V podmínce č. 8) výrokové části tohoto rozhodnutí jsou OBÚ zezávazněny podmínky cit. 


souhlasného vyjádření Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy, vydaného   


ve věci „změna plánu otvírky přípravy a dobývání a plánu likvidace výhradního ložiska Žernovka“, 


dne 26.7.2018 pod č.j. 65769/2018-MURI/OSAD, které se týkají zamezení poškození a znečištění  


odvozních cest (viz shora).   


 


            Z výše uvedeného vyplývá, že cit. podmínkami výrokové části tohoto rozhodnutí stanovenými 


OBÚ na základě požadavků příslušných dotčených orgánů státní správy je v plné míře zajištěna 


ochrana životního prostředí včetně ochrany před kontaminací předmětných podzemních                                         


a povrchových vod v důsledku tímto rozhodnutím povolované hornické činnosti, a že cit. námitky 


spolku proto nejsou důvodné.           


 


K námitce spolku uvedené výše pod bodem č. 4 OBÚ uvádí následující. Cit. námitka spolku 


je obsahově identická s námitkou spolku uplatněnou v rámci shora uvedeného ústního jednání 


spojeného s místním šetřením ve věci (viz strana 11 odůvodnění tohoto rozhodnutí) s tím, že pro obě 


tyto obsahově identické podmínky spolku dle názoru OBÚ platí, že provedení zátinky                                                 


v severozápadní části lomu Žernovka není předmětem cit. správního řízení, a proto tyto obsahově 


identické námitky spolku nebyly OBÚ z důvodu bezpředmětnosti zohledněny v podmínkách 


výrokové části tohoto rozhodnutí.      


 


Závěrem k předmětu tohoto správního řízení OBÚ uvádí, že důlní škody vzniklé v souvislosti 


s prováděním tímto rozhodnutím povolené cit. hornické činnosti podle dokumentace „změna POPD“ 


organizace nepředpokládá, a proto v dokumentaci „změna POPD“ tvorbu finanční rezervy na 


vypořádání cit. důlních škod organizace nestanovila. Tvorba finanční rezervy na sanaci  a rekultivaci 


pozemků dotčených prováděním hornické činnosti na předmětných pozemcích  v lomu Žernovka                    


(v dobývacím prostoru Žernovka) již probíhá v souladu s platným rozhodnutím Obvodního báňského 


úřadu v Kladně ze dne 19.9.1995 č.j. 416/95/511.4/Vč/Vch, a proto v dokumentaci „změna POPD“ 


tvorbu cit. finanční rezervy na sanaci a rekultivaci organizace rovněž nestanovila.    


 


V řízení o povolení cit. hornické činnosti prováděné podle dokumentace „změna POPD“                      


OBÚ neshledal žádné právně relevantní důvody bránící povolení této hornické činnosti.   
 


Protože byly splněny všechny podmínky, které platné právní předpisy s vydáním tohoto 


rozhodnutí spojují, rozhodl OBÚ tak, jak je výše uvedeno. Podmínky tohoto rozhodnutí OBÚ stanovil 


z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů a dodržení řádného předpisového stavu.  


 


S podáním žádosti o vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti je podle zákona 


č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část IV, položka 60, bod 1. 


písm. b) Sazebníku správních poplatků), spojena povinnost organizace uhradit správní poplatek 


v celkové výši 1.500,- Kč. Poplatek byl organizací uhrazen kolkovými známkami vylepenými  


na podané žádosti ve věci.  
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Proto rozhodl OBÚ tak, jak je shora uvedeno.   


 


 


P o u č e n í :  


 


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 a násl. správního řádu podat odvolání 


ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Českému bánskému úřadu v Praze podáním 


u OBÚ. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, to znamená, musí být 


z něj patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Právnická osoba uvede v odvolání svůj 


název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou 


adresu pro doručování. Odvolání je nutno podat podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným 


počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel 


jeden stejnopis. Nepodá-li účastník odvolání s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní 


orgán na náklady účastníka.      


 


 


  


 


„otisk úředního razítka“ 


 


 
 


 


      Ing. Dalibor Tichý 


      předseda úřadu     
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Rozdělovník k č.j. SBS 04674/2019/OBÚ-02/9:                            


 


a) Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do vlastních rukou):             
 
Lom Žernovka, s.r.o., Lom Žernovka, pošta Mukařov, PSČ 251 62, IČ: 267 35 725   


 
 
b) Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (obdrží do vlastních rukou):   


 
1. Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov, IČ: 002 40 508  


 
2. TR Fin, s.r.o., Za farou 825/49, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČ: 032 65 064 


 
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 


Králové, IČ: 421 96 451 
 


4. „Spolek pro zábranu zavážení lomu Žernovka, okres Praha-východ – ochrana místních zdrojů 
pitné vody“, Ke Starému lisu 76, Žernovka, 251 62 Mukařov, IČ: 069 80 431      


 
 
c) Dotčené orgány státní správy (obdrží na vědomí):        
 


1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095 
 


2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01  


Praha 1, IČ: 710 09 159 


 


3. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 53, 
251 01 Říčany, IČ: 002 40 702 
 


4. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, oddělení – vodoprávní úřad, Masarykovo 
náměstí 53, 251 01 Říčany, IČ: 002 40 702 


 


5. Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, Masarykovo náměstí 53, 
251 01 Říčany, IČ: 00 240 702                 
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		Ing. Dalibor Tichý d3bd5303c916f1b5403c29bd1d2f6e9628b109df
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Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
Zvolte zda je hlášení řádné nebo doplněné. Doplněné hlášení se podává kompletní.
V případě doplněného hlášení je nutno zaslat opětovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat.
List č. 1: Identifikační údaje ohlašovatele 
Ohlašovatel
Adresa
Ulice, č.p. č.o., obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa umístění ohlašovaného zařízení.
Obec
ICZÚJ – uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má oprávněná osoba sídlo. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.
IČZÚJ
Hlášení vyplnil:
Hlášení vyplnil – uvede se jméno, příjmení a kontaktní informace osoby, která formulář vyplnila.
Tel.:
Hlášení o zařízení provozovaném podle: 
"Hlášení o zařízení provozovaném podle:" je nutno vybrat.
Hlášení o zařízení provozovaném podle:
List č. 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů 
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení
Vyplňuje v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení.
Identifikační číslo zařízení (IČZ):
Identifikační číslo zařízení (IČZ) – uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno. 
List č. 3a: Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona 
Vyplňuje se v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona. 
Hlášení o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
První ohlášení za účelem získání IČZ – pokud se jedná o první ohlášení zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona označí se „Ano“, v opačném případě „Ne“.
Jedná se o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ):
Jedná se o první ohlášení
Identifikační číslo zařízení (IČZ) – uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.
Identifikační číslo zařízení (IČZ):
Mobilní zařízení – pokud se jedná o mobilní zařízení, označí se „Ano“, v opačném případě „Ne“. 
Mobilní zařízení:
Mobilní zařízení
Integrované povolení – pokud se jedná o zařízení s integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, označí se „Ano“, v opačném případě „Ne“. 
Zařízení má integrované povolení: 
Zařízení má integrované povolení
Při prvním ohlášení nebo změně *: 
Místní název (název provozovny):
Ulice, č.p. č.o., obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa umístění ohlašovaného zařízení.
Obec
IČZÚJ – je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, kde je umístěno zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
IČZÚJ
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení: 
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná šířka (N)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná délka (E)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná šířka (N)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná délka (E)
Technologie – uvede se komerční název technologie, výrobce technologie a stručný popis provozované technologie.
Technologie
Projektované kapacity
*) Vyplňuje se povinně pouze v případě, že se jedná o první ohlášení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a malého zařízení podle §33b odst. 1 zákona. V případě ohlášení změny se vyplňují aktuální údaje pouze u těch položek, u kterých došlo ke změně.
Odpady přijímané do zařízení – uvedou se jednotlivá katalogová čísla odpadů, názvy a kategorie odpadů v souladu s Katalogem odpadů vstupujících do zařízení. 
Odpady přijímané do zařízení
Uvede se katalogové číslo a název odpadu v souladu s Katalogem odpadů.
Katalogové číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název odpadu
Kódy způsobu nakládání s odpadem – uvedou se kódy způsobu nakládání s odpady podle tabulky č. 1 přílohy č. 20.  
Kódy způsobu nakládání s odpadem 
List č. 3b: Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona 
(použití upravených kalů na zemědělské půdě)
Vyplňuje se v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona. 
Hlášení o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
První ohlášení za účelem získání IČZ – pokud se jedná o první ohlášení zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona označí se „Ano“, v opačném případě „Ne“.
Jedná se o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ):
Jedná se o první ohlášení
Identifikační číslo zařízení (IČZ) – uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo příslušným krajským úřadem přiděleno.
Identifikační číslo zařízení (IČZ):
Při prvním ohlášení nebo změně *: 
Místní název (název provozovny):
Místní název (název provozovny)
Ulice, č.p. č.o., obec, PSČ – uvede se přesná a úplná adresa umístění ohlašovaného zařízení.
Obec
IČZÚJ – je identifikační číslo základní územní jednotky obce, městského obvodu nebo městské části, kde je umístěno zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.  
IČZÚJ
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení: 
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná šířka (N)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná délka (E)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná šířka (N)
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.
Zeměpisná délka (E)
*) Vyplňuje se povinně pouze v případě, že se jedná o první ohlášení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a malého zařízení podle §33b odst. 1 zákona. V případě ohlášení změny se vyplňují aktuální údaje pouze u těch položek, u kterých došlo ke změně.
Odpady přijímané do zařízení – uvedou se jednotlivá katalogová čísla odpadů, názvy a kategorie odpadů v souladu s Katalogem odpadů vstupujících do zařízení. 
Odpady přijímané do zařízení
Uvede se katalogové číslo a název odpadu v souladu s Katalogem odpadů.
Katalogové číslo odpadu
Kategorie
odpadu
Název odpadu
Kódy způsobu nakládání s odpadem – uvedou se kódy způsobu nakládání s odpady podle tabulky č. 1 přílohy č. 20.  
Kódy způsobu nakládání s odpadem 
Vložení elektronického podpisu není podmínkouk úspěšnému odeslání/podání hlášení do systému ISPOP(zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP v platném znění).
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	PID (IPPC kód zařízení) -  identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12 místného kódu složený z velkých písmen a čísel.  : 
	Popis: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná šířka (N) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení - Zeměpisná délka (E) – uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.: 
	Název výrobce technologie – uvádí se obchodní název.: 
	Popis technologie - zde se podrobněji uvede popis provozované technologie.: 
	Množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok přijmout podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.: 340000
	Množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok zpracovat podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.: 340000
	Množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení ke zpracování za jeden den. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita. Údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované povolení podle zákona o integrované prevenci.: 
	Maximální množství odpadů, které se může v jeden okamžik nacházet v zařízení.: 6000
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