
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 

 
 V Praze dne 19. srpna 2011 
 Č.j.: 59528/ENV/11 
  
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Identifikační údaje: 

Název:  „Rozšíření dobývacího prostoru Vrábče a pokračování 
hornické činnosti prováděné v rozšířeném DP Vrábče“ 

 
Kapacita (rozsah) záměru: Plošný rozsah stávajícího dobývacího prostoru (dále jen „DP“) 

činí 77 661 m2. Záměrem je rozšíření ploch pro provádění 
hornické činnosti o 69 482 m2, dále budou dobývací prostor tvořit 
plochy, které byly v minulosti dotčeny některými vlivy těžby. 
Celkový plošný rozsah navrhovaného rozšířeného DP tak bude 
činit 211 925 m2. 

 Stávající kapacita těžby zůstane zachována, tj. do 110 000 m3 
(187 000 t) štěrkopísku ročně. 

  
Charakter záměru:   Účelem záměru je rozšíření DP Vrábče a pokračování hornické 

činnosti. Jako hlavní, křemenná, surovina je hodnocena technicky 
využitelná, resp. zpracovatelná část štěrkové frakce těžených  
„koroseckých štěrkopísků“ v rozmezí 16 – 50 mm, tvořená 
prakticky pouze křemenem vysoké čistoty. Doprovodná surovina, 
štěrkopísek, představuje opracované, slabě kaolinické štěrky až 
písky a tvořena je křemenem (75-90%) a živci (10-25%).  

 Rozšířený DP budou tvořit i plochy dříve vydaných územních 
rozhodnutí včetně přilehlých a souvisejících ploch, které byly 
v minulosti dotčeny některými vlivy těžby. Dojde tak ke 
sjednocenému režimu v území. Na některých plochách 
rozšířeného DP tedy již skutečná těžba probíhat nebude, budou 
dotčeny pouze rekultivací.  

 
Umístění:    kraj:  Jihočeský 

obec:  Vrábče 

kat. území: Vrábče (785105) 

 
Zahájení:    2013 - 2015 
     
Ukončení:    2019 - 2021, ukončení rekultivace s odstupem 3 let 
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Oznamovatel:   Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. 
    Vrábče 33 

370 01  České Budějovice 

    IČ: 25163701 
 

Záměr „Rozšíření dobývacího prostoru Vrábče a pokračování hornické činnosti 
prováděné v rozšířeném DP Vrábče“ naplňuje dikci bodu 2.3 (Těžba ostatních nerostných 
surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; 
těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to 
jako významná změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. Podle § 7 zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda má záměr významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona. 

 
Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených 

správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 
k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

 

„Rozšíření dobývacího prostoru Vrábče a pokračování hornické 
činnosti prováděné v rozšířeném DP Vrábče“ 

 
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 
 
Podmínky závěru zjišťovacího řízení: 

I. Podmínky pro fázi přípravy  

1. Žádosti o vynětí aktuálně dotčené půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 
průběžně podávat v dostatečném předstihu před zahájením těžby na těchto pozemcích.  

2. Zažádat o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů podle 
ustanovení § 56, odst. 1 a 3 a z ustanovení § 50, odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro druhy: mravence 
Formica sp., čmeláky Bombus sp., střevlíka polního a ještěrku obecnou.  

3. Po povolení výjimky provést v souladu s biologickým posouzením záměru 
a podmínkami povolení záchranný transfer hnízda mravenců Formica sp.  

4. Ohlásit provádění všech zemních prací příslušnému orgánu státní památkové péče tři 
týdny před jejich realizací za účelem umožnění archeologického dozoru.  

5. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zažádat před zahájením hornické činnosti 
o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu.   

 
II. Podmínky pro fázi realizace  

6. Při manipulaci a skladování prašných materiálů minimalizovat vznik a víření prachu.  

7. V případě nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) 
snižovat prašnost skrápěním povrchů deponií, povrchu vnitroareálových komunikací, 
přepravovaného materiálu apod.  
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8. Dle dispozic příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví provádět monitoring 
depozice tuhých znečišťujících látek na vybraných referenčních bodech označených 
v Rozptylové studii jako body RB1 – RB6.  

9. Řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru ložiska na veřejné 
komunikace, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Případné znečištění 
komunikací pravidelně odstraňovat.  

10. Zamezit padání materiálu z nákladních aut, auta by neměla jezdit přeložená, k převozu 
sypkých materiálů užít zakrytí.  

11. Dbát na dobrý technický stav automobilů a strojů, používat moderní stroje a zařízení 
s příznivými akustickými charakteristikami; vypínat motory automobilů a mechanismů 
v době, kdy nejsou v činnosti.   

12. Všechny mechanismy v areálu udržovat v dokonalém technickém stavu, provádět jejich 
pravidelnou kontrolu z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení některých součástí.  

13. Provádět jako dosud těžbu nad úrovní hladiny podzemní vody, při nenarušení 
podložních izolačních vrstev, s výjimkou jižního okraje DP, kde bude lokálně hladina 
podzemní vody snížena čerpáním cca o 2 - 3 m z důvodu dotěžení bazálních partií 
ložiska.  

14. Provádět pravidelný monitoring jakosti vod v rozsahu: Fe, Mn, dusíkaté látky (NH4, 
NO3, NO2), chloridy, CHSK-Mn, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, ropné látky;  
zaměřený na objekty:  

- bezejmenný tok protékající těžebnou, popř. pod soutokem s Vrábečským potokem,  
- vrty TV 1 a TV 2 v těžebně,  
- vrt VP-3. 

15. Sledovat i nadále 2 x ročně monitorovací systém sestávající z vrtů VP-3, TV-1, TV-2, 
studní S-1, S-2, S-5, S-7 a bezejmenného toku protékajícím severně od těžebny. 
Na uvedených vybraných objektech provádět záměry hladin podzemní, resp. povrchové 
vody a odběry vzorků vody.    

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

17. Skrývkové práce provádět pouze v pracovních dnech Po-Pá a v denní době 7:00 – 
16:00, tak aby se na co nejnižší míru omezilo rušení obyvatel sídel Kroclov a Jamné. 

18. Skrývku ornice provádět pouze v době od konce září do března, v ročním předstihu 
před těžbou.  

19. Ornici skrývat odděleně, samostatně deponovat a průběžně využívat k rekultivačním 
pracím. Preferovat okamžitý převoz skryté ornice na vytěženou plochu k využití pro 
rekultivaci před jejím deponováním. Z části ornice vybudovat podél jižní a východní 
hranice rozšířeného DP směrem k sídlu Jamné (plocha těžby 1) ochranný protihlukový 
val. Val zatravnit a udržovat sečením a po skončení těžby tuto ornici rovněž využít 
k rekultivaci. Postup vždy konzultovat s orgánem ochrany ZPF.   

20. Při dočasném uložení ornice na deponie dodržovat veškeré zásady proti znehodnocení 
(zaplevelení, vyplavení humózních látek, eroze, zcizování) dočasně uložené humózní 
půdy. Deponie skrývkových materiálů zatravnit a udržovat. Kontrolovat přítomnost 
invazních druhů rostlin na deponiích skrývkových materiálů a v případě zjištění jejich 
nežádoucího výskytu přijmout opatření k jejich likvidaci.  
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21. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, 
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol - 
přehledný pracovní deník - a v něm uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro 
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Zajistit, aby tento 
pracovní deník byl k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF.  

22. Zajistit v průběhu těžby přístup na okolní zemědělsky využívané pozemky v DP 
Vrábče.  

23. Koordinovat těžební postupy s vlastníky/nájemci pozemků, kteří na dotčených půdách 
hospodaří.  

24. Nebezpečí havarijních situací v době provádění skrývkových prací minimalizovat 
vhodným zabezpečením strojů proti úniku ropných látek a dodržováním správných 
pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu mechanizace, dodržovat 
bezpečnostní opatření, pravidelnou a preventivní údržbu veškeré mechanizace, 
průběžně modernizovat strojový park apod. V případě havárie postupovat podle 
havarijního plánu.  

25. Lesní půdu (hrabanku) v ploše těžby 2 skrývat odděleně a deponovat v ochranných 
valech nebo na vhodném místě v ploše DP. Po ukončení těžby ji použít k sanaci 
a rekultivaci ploch dotčených těžbou.  

26. Pro ochranu hrabanky na deponiích dodržovat stejné zásady jako v případě ornice.  

27. Z důvodů minimalizace celkového množství odpadů i produkce odpadů nebezpečných 
preferovat dodavatele výrobků a služeb (servis mechanismů, výměny pneumatik, olej 
apod.), kteří zajišťují zpětný odběr.  

28. V případě nalezení geologických, paleontologických nebo archeologických nálezů při 
provádění zemních prací veškeré práce okamžitě zastavit a o nálezu spravit příslušný 
úřad; v tomto smyslu proškolit všechny zaměstnance těžebny.  

29. Pokračovat v průběžném sledování deformací hrází a svahových pohybů u odkališť.  

30. Okraj těžebního prostoru paralelně s tokem technicky zabezpečit proti splachům 
a průsakům sedimentačních jam.  

31. Dbát na to, aby nedošlo k narušení podrobného odvodňovacího zařízení.  

32. Příkop s retenčními nádržemi a bezejmenný tok protékající těžebnou pravidelně 
monitorovat a čistit, a to i ve fázi ukončení záměru.  

33. Zabránit splachům jakéhokoliv materiálu z prostoru těžebny do tohoto toku 
a specifikovat konkrétní opatření pro zamezení jeho zanášení. Účinnost protierozních 
opatření vyhodnocovat a v případě potřeby upravovat odvodňovací systém. Detailní 
řešení odvodnění a lokalizaci navrženého příkopu s retenčními nádržemi upřesnit 
v Plánu otvírky, přípravy a dobývání, jehož součástí bude i aktualizovaný Plán sanace 
a rekultivace.  

34. Žádné důlní vody z těžebny nečerpat ven. Srážkovou vodu, která se nevsákne do 
podloží zachytávat v jímkách, čerpat do nádrží s technologickou vodou a dále pak 
použít v procesu úpravy suroviny.  

 
III. Podmínky pro fázi ukončení  

35. Průběžně s ukončováním těžby na jednotlivých místech v těžebně realizovat sanační 
a rekultivační práce v souladu se Souhrnným plánem sanace a rekultivace.  
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36. Při provádění rekultivačních prací zakládáním trvalých travních porostů a vzrostlé 
zeleně dbát na původnost výsadbového materiálu. 

 
Odůvodnění: 

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:  

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
vyjádření ze dne 7. 7. 2011,  

- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, vyjádření ze 
dne 28. 6. 2011,  

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, 
vyjádření ze dne 8. 7. 2011,  

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření 
ze dne 8. 7. 2011,  

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, vyjádření ze dne 28. 6. 2011,   
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vyjádření ze dne 1. 7. 2011.  

 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

- Ve vyjádření jsou rekapitulovány povinnosti z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí 

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ovzduší a odpadů bez připomínek. Z hlediska 
ochrany lesa a zemědělského půdního je rekapitulována povinnost dodržovat schválené 
zásady plánu rekultivace a pro část pozemků, kde doposud nebyl vydán souhlas 
k dočasnému vynětí ze ZPF, o toto vynětí požádat. Současně jsou rekapitulovány 
povinnosti z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

- Z hlediska ochrany vod je požadováno:  

 Dbát na to, aby nedošlo k narušení podrobného odvodňovacího zařízení; věc projednat 
se správcem zatrubněného toku.  

 Okraj těžebního prostoru paralelně s tokem technicky zabezpečit proti splachům 
a průsakům sedimentačních jam.   

 Sledovat režim podzemních vod (dvakrát ročně množství a kvalitu) v okolí, tzn. ve vrtu 
VP3, TV1, TV2 a studnách S1, S2, S5 a S7. Dále sledovat hladinu povrchových vod 
v bezejmenném toku protékajícím severně od těžebny. Výsledky monitoringu 
vyhodnotit jedenkrát ročně oprávněnou osobou v hodnotící zprávě.  

- Relevantní požadavky byly zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení (ZZŘ) 
jako podmínka č. 30 a 31, resp. podmínky č. 15 a 16. Zatrubněného toku se rozšíření 
těžby nedotýká. 

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

-  Ve vyjádření jsou zrekapitulovány údaje z předloženého oznámení. Za předpokladu 
dodržení těchto údajů nejsou k předmětnému záměru připomínky. Není požadováno 
posouzení záměru dle zákona.   
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice  

- Z hlediska ochrany přírody není dle názoru ČIŽP z oznámení není zřejmé, kde budou 
vytvořeny odvodňovací kanály a příkopy, do kterých mají být svedeny nadbytečné důlní 
vody a zda je vyloučeno ovlivnění bezejmenného toku protékajícího severně 
od zájmového území.   

Dle ČIŽP leží záměr, narozdíl od názoru zpracovatele oznámení, v pohledově 
významných osách. 

 V „Souhrnném plánu sanace a rekultivace“ není dostatečně řešeno odvodnění srážkové 
vody. ČIŽP považuje za pravděpodobné, že do doby vytvoření travního drnu na 
rekultivovaných plochách bude bezejmenný tok protékající severně od zájmového 
území ohrožován splachy a malé retenční nádrže dostatečně nezajistí sedimentaci 
unášeného materiálu. Tento názor se opírá o předchozí šetření ČIŽP, které vyústilo ve 
stanovení podmínek pro výkon činnosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 Dále ČIŽP upozorňuje na důležitost opatření „Průběžně monitorovat a udržovat prostor 
průtoku bezejmenného toku protékajícího těžebnou. Zabránit splachům jakéhokoliv 
materiálu z prostoru těžebny do tohoto toku.“, požaduje doplnit konkrétní opatření pro 
zanášení této vodoteče a prodloužit monitoring a údržbu příkopu a nádrží i pro fázi 
ukončení záměru (fázi sanačních a rekultivačních prací).   

 Na základě vyžádaného komentáře k vyjádření ČIŽP od zpracovatele oznámení uvádí 
příslušný úřad k vyjádření ČIŽP následující:  

 Žádné důlní vody nebudou z těžebny čerpány ven. Srážková voda se bude převážně 
vsakovat do podloží nebo bude zachytávána v jímkách a čerpána do nádrží 
s technologickou vodou a dále pak použita v procesu úpravy suroviny – zohledněno také 
v podmínce č. 34.  

 Z hlediska krajinného rázu bude nutno před zahájením hornické činnosti zažádat 
o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu – podmínka č. 5.  

 Území bude po rekultivaci (stejně jako doposud) svažité k severu směrem k uvedenému 
toku. Pro omezení znečištění srážkových vod je navržen příkop s retenčními nádržemi. 
Upřesnění jejich lokalizace je zohledněno v podmínce č. 33. Tento příkop a nádrže 
budou muset být pravidelně čištěny - zohledněno v podmínce č. 32. Účinnost 
protierozních opatření musí být pravidelně kontrolována a vyhodnocována a v případě 
potřeby bude odvodňovací systém upravován. Po zapojení prostoru na rekultivované 
ploše bude riziko splachu nerozpuštěných látek minimalizováno. Detailní řešení 
odvodnění dané plochy bude upřesněno v Plánu otvírky, přípravy a dobývání, jehož 
součástí bude i aktualizovaný Plán sanace a rekultivace - zohledněno v podmínce č. 33.  

 S požadavkem na rozšíření monitoringu a údržby bezejmenného toku protékajícího 
těžebnou, příkopu a nádrží i pro fázi ukončení záměru lze souhlasit a požadavek byl 
zohledněn v podmínce ZZŘ č. 32. 

- Z hlediska odpadového hospodářství je pouze uvedena nepřesnost v oznámení 
týkajícího se výčtu výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru.  

- Z hlediska ochrany vod se ČIŽP odkazuje na dodržování havarijního plánu.  

- Z hlediska ochrany ovzduší doporučuje ČIŽP monitoring depozice tuhých 
znečišťujících látek na vybraných referenčních bodech Rozptylové studie.  

 Doporučení bylo převzato do podmínek ZZŘ jako podmínka č. 8.  
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Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší  

- Upozorňuje, že k překročení imisního limitu PM10 by mohlo dojít vlivem pracovních 
strojů, pojezdů nákladních automobilů a manipulace se surovinou. Považuje záměr 
za akceptovatelný, a to za předpokladu, že budou dodržena opatření ke snížení prašnosti 
uvedená v kapitole D.IV. předloženého oznámení.  

 Opatření uvedená v oznámení byla převzata do podmínek ZZŘ.  
 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod  

- Nepožaduje záměr posoudit dle zákona a vyslovuje souhlas s obsahem oznámení za 
podmínky dodržení opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci 
nepříznivých vlivů na vodní složku životního prostředí a respektování doporučení ze 
závěru hydrogeologického posudku.  

 Opatření uvedená v oznámení a hydrogeologickém posudku byla převzata do podmínek 
ZZŘ.  

 
Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním 

systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního 
prostředí, a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia), pod kódem 
záměru OV2044, v sekci závěr zjišťovacího řízení. 

 
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku 

předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví dospěl příslušný úřad 
k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. 
 

 Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy,  
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 

  

 

      

 

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. 
ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 
(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

Obdrží: oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady  
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