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Veřejná vyhláška
Koncept rozhodnutí podle ustanovení § 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
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Změna Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Bílý Kámen
a změna tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených
těžbou
- koncept rozhodnutí Na základě žádosti organizace Českomoravský štěrk, a. s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 MokráHorákov, IČO 255 02 247 ze dne 17. června 2019, která je na Obvodním báňském úřadě pro území
krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ se sídlem v Liberci“) zaevidována dne 19. června 2019
pod č. j. SBS 21564/2019, OBÚ se sídlem v Liberci, jako věcně příslušný orgán státní báňské správy
ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“)
a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb.
organizaci Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov,
IČO 255 02 247
I.
v souladu s ustanovením § 10 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb.
povoluje
změnu Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Bílý Kámen v rámci
prováděné hornické činnosti, která je povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně ze
dne 16. června 1980 pod č. j. 1808/80, pro rozšíření otvírky, přípravy a dobývání výhradního
ložiska v dobývacím prostoru Bílý Kámen o 4,977 ha, a to na pozemky p. č. 174/12 a 174/13
v katastrálním území Bílý Kámen a na pozemky p. č. 791/3, 797/3, 797/4, 831/2 a 831/4
v katastrálním území Hybrálec, zahloubení lomu na 5. etáž na kótu 571 m n. m. a na 6. etáž na
kótu těžební báze 556 m n. m. na pozemcích p. č. 174/5, 174/12 a 174/13 v katastrálním území Bílý
Kámen a na pozemcích 797/3, 797/4, 831/2 a 831/3 v katastrálním území Hybrálec, a s tím
související změnu plánu sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou
II.
v souladu s ustanovením § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 44/1988 Sb.“)
schvaluje
změnu tvorby na vytváření finanční rezervy na sanaci všech pozemků dotčených těžbou ve výši
0,12 Kč na kubík vytěžené suroviny v dobývacím prostoru Bílý Kámen
 485 340 928
Fax: 485 340 933
E-mail: podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz (E-podatelna)
Datová schránka: typ „Orgán veřejné moci“, ID tqjaduc

http://www.cbusbs.cz
IČO: 00025844
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za těchto podmínek:
1.

Změna musí být provedena podle ověřené dokumentace „Změna POPD pro DP Bílý Kámen –
03/2019“, kterou zpracovala organizace Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. se sídlem
Jiráskova 201, 388 01 Blatná v březnu 2019, a která je přílohou předmětné žádosti organizace
zaevidované pod č. j. SBS 21564/2019.

2.

Před realizací záměru musí být proveden aktuální biologický doprůzkum partií určených
k postupu v těžbě (ploše postupů, rozšíření kamenolomu, průzkum mravenišť, minimálně dva
roky před začátkem zahlubování provést aktuální průzkum výskytu obojživelníků, každoročně
před pokračováním těžby provést v lednu či únoru monitoring hnízdění výrů).

3.

Provést protihluková opatření např. formou protihlukové stěny na primárním a sekundárním
drtiči.

4.

Skrývka humózního horizontu (hrabanky) musí být provedena ve vhodném období roku
a s ohledem na nalezené druhy živočichů. Konkrétní termín provádění skrývkových prací musí
být navržen v rámci biologického doprůzkumu plochy těsně před realizací prací a musí být
navržen dotčenému orgánu státní správy v rámci žádosti o povolení výjimky ze zákazů pro
zvláště chráněné druhy podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Musí být stanoven odborný dozor nad dodržováním
plnění podmínek výjimky za účelem operativního řešení situací souvisejících s ochranou přírody
a krajiny.

5.

Skryté humózní zeminy musí být pokud možno neprodleně využity k technické rekultivaci např.
vnější výsypky a partie, kam už se hornická činnost vracet nebude. Pokud budou ponechány
v deponii, musí zajistit oznamovatel péči o deponii tak, aby nedošlo ke znehodnocení skrytých
humózních vrstev.

6.

Mýcení lesních porostů a nelesních dřevin musí být prováděno v období od 1. listopadu do
31. března s ohledem na výskyt ptáků a veverek.

7.

Musí se realizovat stabilizační opatření pro nové porostní okraje v souladu s Hodnocením vlivu
odlesnění na okolní porosty na pozemcích PUPFL (Klíma J. 2017), zejména musí být zajištěno
mapování výskytu kůrovce a asanací napadených stromů. Oznamovatel musí uhradit náklady
nad rámec běžné péče o lesní porosty v dotčeném území.

8.

Musí být realizována opatření pro zachování vodních ploch (trdlišť) pro obojživelníky. Vždy
před postupem těžby a posunem sběrné jímky na důlní vody ve dně lomu musí být zajištěna
s předstihem volba nové jímky. Stejně tak vždy před posunem sedimentačních nádrží na
technologické vody umístěných nad lomovou jámou musí být vytvořeny s předstihem nové
nádrže. Musí být realizována konkrétní opatření v případě nálezu zvláště chráněných druhů
v rozsahu zprávy z doprůzkumu a následného rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek pro
zvláště chráněné druhy živočichů.

9.

Pokud to podmínky dovolí (klimatické, smluvní aj.), část expedice výrobků ve směru na Jihlavu
musí být prováděna po zpevněné jednosměrné lesní komunikaci směrem k jihu až po napojení
na silnici č. II/523, což omezí negativní vlivy hluku a emisí z dopravy.

10. V rámci provozu záměru musí být ověřena účinnost protihlukových opatření provedením
autorizovaného měření hluku ve vybraných referenčních bodech odsouhlasených předem
orgánem ochrany veřejného zdraví.
11. Při úpravě suroviny musí být uplatňována již realizovaná opatření pro snížení prašnosti včetně
sekundární prašnosti (zakrytování, pěnění, rosení, mlžení, čištění a kropení komunikací aj.)
v souladu se schváleným provozním řádem vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší.
12. Veškerá technologie a používané mechanizmy musí být udržovány v dobrém technickém stavu
jako předpoklad minimalizace rizika havárie s dopadem na povrchové a podzemní vody, půdu
a ovzduší.
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13. Musí být pokračováno ve sledování a evidování kubatur čerpaných důlních vod.
14. Musí být prováděny rozbory důlních vod na vyústění potrubí do příkopu podél příjezdové
komunikace k lomu, v rozsahu platných podmínek stanovených vodoprávním úřadem
(předpoklad 2 x ročně odběry vzorku vypouštěných důlních vod a analýzy v rozsahu: NL,
uhlovodíky C10 – C40).
15. Sanace a rekultivace musí být prováděna průběžně na vytěžených plochách, pokud to podmínky
těžby v lomu umožní, a to v souladu s principy uvedenými v Souhrnném plánu sanace
a rekultivace (Krotký K. 2017). V rámci sanace a rekultivace na plochách v lomu musí být
preferována přirozená sukcese, cíleně zalesňováno pouze těleso deponie, zázemí lomu
a protihlukový val; vodní plocha nesmí být využívána k intenzivnímu chovu ryb.
16. V případě změny množství nebo kvalitativních ukazatelů vypouštěných důlních vod musí být
požádáno o změnu, popř. nové vodoprávní rozhodnutí krajského úřadu.
17. Před uzavřením pachtovní smlouvy s Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Ledeč nad
Sázavou na pozemky p. č. 174/11, 174/12, 174/13 k. ú. Bílý Kámen a p. č. 797/3 k. ú. Hybrálec
musí být provedeno trvalé odnětí lesních pozemků z PUPFL.
18. Dotěžení ložiska v katastrálním území Bílý Kámen až k hranicím dobývacího prostoru může být
zrealizováno až po schválení změny územního plánu Bílý Kámen.
19. Při realizaci nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve
smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
Na stavbě musí být k dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
20. Odpad ze stavby musí být tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
21. Před kácením dřevin rostoucích mimo les musí být postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění. V případě nadlimitních
parametrů u dřevin musí kácení předcházet vydání rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody v právní moci. K vydání rozhodnutí je dle lokalizace v daném
katastrálním území příslušný Obecní úřad Hybrálec nebo Obecní úřad Bílý Kámen.
22. V průběhu realizace záměru musí být respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle
ustanovení § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. Při provádění prací je třeba dle odst. 3
uvedeného ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopu, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
23. V rámci biologické rekultivace musí být preferovány přírodní a přírodě blízké způsoby.
Vzhledem k plánovanému ukončení záměru v roce 2045 musí být návrh biologické rekultivace
upraven s ohledem na aktuální stav klimatu, přírodní podmínky apod.
24. Vypouštění důlních vod je možné při zachování platných podmínek stanovených KÚ Kraje
Vysočina.
25. Každý rok musí být provedena aktualizace tvorby finanční rezervy vytvářené na sanaci pozemků
dotčených těžbou v dobývacím prostoru Bílý Kámen z hlediska míry inflace.
Odůvodnění:
Organizace Českomoravský štěrk, a. s. se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO 255
02 247 (dále jen „organizace“) má v dobývacím prostoru Bílý Kámen povolenou hornickou činnost
otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně ze
dne 16. června 1980 pod č. j. 1808/80.
Dne 19. června 2019 byla na OBÚ se sídlem v Liberci doručena žádost organizace ze dne 17. června
2019 o povolení změnu plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Bílý Kámen
a schválení změny tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby
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pro rozšíření otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru Bílý Kámen
o 4,977 ha, a to na pozemky p. č. 174/12 a 174/13 v katastrálním území Bílý Kámen a na pozemky
p. č. 791/3, 797/3, 797/4, 831/2 a 831/4 v katastrálním území Hybrálec, zahloubení lomu na 5. etáž
na kótu 571 m n. m. a na 6. etáž na kótu těžební báze 556 m n. m. na pozemcích p. č. 174/5, 174/12
a 174/13 v katastrálním území Bílý Kámen a na pozemcích 797/3, 797/4, 831/2 a 831/3
v katastrálním území Hybrálec, a s tím související změnu plánu sanace a rekultivace pozemků
dotčených těžbou. Žádost je na OBÚ se sídlem v Liberci zaevidována pod č. j. SBS 21564/2019.
Přílohou žádosti je mimo jiné:


Dokumentace „Změn a POPD p ro DP Bílý Kámen – 03/2019“, kterou zpracovala organizace
Báňské a měřičské služby Blatná, v. o. s. se sídlem Jiráskova 201, 388 01 Blatná v březnu 2019.



Hydrogeologické posouzení rozšíření a zahloubení lomu na 556 m n. m. BÍLÝ KÁMEN, které
zpracovala Hydrogeologická společnost, s.r.o. se sídlem U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5
– Zbraslav v únoru 2017.



Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru „Pokračování hornické činnosti
v dobývacím prostoru Bílý Kámen“ (VYS867) na životní prostředí vydané Krajským úřadem
Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 28. listopadu 2018 pod č. j.
KUJI 82445/2018 OZPZ 318/2018 Go.



Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Natura 2000 vydané
Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 9. února
2017 pod č. j. KUJI 12531/2017 OZPZ 447/2017 NOV.



Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Změna plánu otvírky, přípravy a dobývání pro
dobývací prostor Bílý Kámen“ vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního
prostředí a zemědělství dne 27. března 2019 pod č. j. KUJI 24945/2019 OŽPZ 561/2019 Pa-2.



Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody, ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v § 50 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody, vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí
a zemědělství dne 3. dubna 2019 pod č. j. KUJI 27308/2019.



Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství vydané
dne 3. července 2017 pod č. j. KUJI 58232/2013, kterým se povoluje provoz stacionárního
zdroje znečištění „Kamenolom Bílý Kámen“.



Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství vydané
dne 30. srpna 2017 pod č. j. KUJI 53919/2017, kterým je povolena změna č. 2 povolení provozu
stacionárního zdroje znečištění „Kamenolom Bílý Kámen“.



Kladné stanovisko obce Hybrálec k projektové dokumentaci „Změna POPD pro DP Bílý Kámen
– 03/2019“ vydané dne 14. března 2019 pod zn. Hyb.



Souhlas obce Bílý Kámen s předloženou dokumentací „Změn a POPD p ro DP Bílý Kámen –
03/2019“ a k dotěžení ložiska v k. ú. Bílý Kámen vydaný dne 18. března 2019.



Sdělení Lesů České republiky, s. p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou k dokumentaci „Změna
POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“ vydané dne 19. března 2019 pod zn. LCR
155/000511/2019.



Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
vydané dne 21. března 2019 pod č. j. KHSV/04261/2019/JI/HP/Fra k návrhu „Změny Plánu
otvírky, přípravy a dobývání pro část výhradního ložiska stavebního kamene Kamenolom Bílý
Kámen v dobývacím prostoru Bílý Kámen“.



Souhlasné vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany
přírody ke změně POPD pro dobývací prostor Bílý Kámen vydané dne 11. dubna 2019 pod č. j.
MMJ/OŽP/31751/2019.
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Souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, oddělení úřadu
územního plánování k záměru „Změna plánu otvírky, přípravy a dobývání Kamenolomu Bílý
Kámen na pozemcích p. č. 791/3, 797/3, 831/3 a 831/4 v k. ú. Hybrálec vydané dne 16. dubna
2019 pod č. j. MMJ/SÚ/29969/2019.



Souhlasné vyjádření Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování ke změně prováděné
hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen vydané dne 3. ledna 2019 pod
č. j. MMJ/ÚÚP/167738/2018-VaJ.



Žádost organizace o pronájem pozemku p. č. 174/15 v k. ú. Bílý Kámen ze dne 29. 3. 2019.



Souhlasné stanovisko správce Povodí Moravy, s. p. k rozšíření a zahloubení lomu Bílý Kámen
(změna POPD) vydané dne 13. května 2019 pod zn. PM-21799/2019/5203/Kr.



Oprávnění organizace k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou
činnost vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dne
30. srpna 2018 pod č. j. SBS 23989/2018/OBÚ-01/1.



Souhlasné sdělení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu
k záměru „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“ v k. ú. Bílý Kámen a k. ú. Hybrálec
vydané dne 20. května 2019 pod č. j. MMJ/OŽP/66935/2019-SaZ.

Správní řízení ve věci povolení předmětné změny plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací
prostor Bílý Kámen v k. ú. Bílý Kámen a v k. ú. Hybrálec je navazujícím řízením k záměru
„Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen“ (VYS867), který byl posouzen
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Navazující správní řízení se vždy považuje podle ustanovení § 9b
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu, a proto
bylo při předmětném správním řízení postupováno podle ustanovení § 144 a § 25 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), tj. písemnosti byly
doručovány veřejnou vyhláškou.
OBÚ se sídlem v Liberci dne 8. července 2019 v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb.
oznámil veřejnou vyhláškou pod č. j. SBS 21564/2019 účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení správního řízení v předmětné věci. V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb. OBÚ se sídlem v Liberci spojil oznámení o zahájení správního řízení s vydáním
usnesení, kterým byla vymezena doba do 20. srpna 2019, ve které mohli účastníci řízení navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy v řízení a byla jim dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 téhož zákona. V oznámení byly také uvedeny doplňující
informace stanovené v ustanovení § 9b zákona č. 100/2001 Sb., tj. i mimo jiné informace
o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení. Při správním řízení v předmětné věci OBÚ se sídlem
v Liberci nenařídil provést ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
a to z důvodu, že ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení v předmětné věci nebylo
nezbytně nutné, žádost organizace obsahovala všechny náležitosti a další skutečnosti nutné pro
rozhodnutí jsou zdejšímu úřadu známé z jeho úřední činnosti. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení
řízení v předmětné věci byla umístěna:
−

Na úřední desce umístěné v sídle OBÚ se sídlem v Liberci od 8. července 2019 do 8. srpna
2019.

−

Na elektronické úřední desce OBÚ se sídlem v Liberci umožňující dálkový přístup od
8. července 2019 do 8. srpna 2019.

−

Na úřední desce Obce Bílý Kámen umožňující dálkový přístup od 8. července 2019 do 19. srpna
2019. Žádost o vyvěšení byla na Obecní úřad Bílý Kámen odeslána pod č. j. SBS 21564/2019
dne 8. července 2019. Potvrzení o sejmutí bylo doručeno na OBÚ se sídlem v Liberci dne
19. srpna 2019 a je zaevidováno pod č. j. SBS 29641/2019.

−

Na úřední desce Obecního úřadu Hybrálec umožňující dálkový přístup od 10. července 2019 do
9. srpna 2019. Žádost o vyvěšení byla na Obec Hybrálec odeslána pod č. j. SBS 21564/2019 dne
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8. července 2019. Potvrzení o sejmutí bylo doručeno na OBÚ se sídlem v Liberci dne 16. srpna
2019 a je zaevidováno pod č. j. SBS 29373/2019.
Po oznámení o zahájení předmětného řízení veřejnou vyhláškou bylo na OBÚ se sídlem v Liberci
doručeno souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního
prostředí a zemědělství vydané dne 12. srpna 2019 pod č. j. KUJI 61668/2019 OZPZ 318/2018 Go
k ověření změn záměru předkládaném v navazujícím řízení podle předložené dokumentace „Změna
POPD Bílý Kámen – 03/2019“, zpracované v březnu 2019 pod zakázkovým číslem 03/2019
společností Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. se sídlem Jiráskova 201, 388 01 Blatná, IČO 482
08 698, které je zaevidované dne 16. srpna 2019 pod č.j. SBS 29364/2019.
Do oznámeného správního řízení o povolení předmětné věci, které bylo provedeno veřejnou
vyhláškou, se nepřihlásila žádná dotčená veřejnost ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., a ani žádné
občanské sdružení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve vymezené době účastníci předmětného řízení nedoručili na OBÚ se sídlem v Liberci žádné
důkazy nebo návrhy v předmětné věci a ani nevyužili možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Důvody výroku tohoto rozhodnutí:
Změna Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Bílý Kámen v rámci prováděné
hornické činnosti, která je povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne
16. června 1980 pod č. j. 1808/80, pro rozšíření otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
v dobývacím prostoru Bílý Kámen o 4,977 ha, zahloubení lomu na 5. etáž na kótu 571 m n. m. a na
6. etáž na kótu těžební báze 556 m n. m. n., a s tím související změna plánu sanace a rekultivace
pozemků dotčených těžbou, byla organizaci povolena a organizaci byla schválena změna tvorby
finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou na základě žádosti organizace,
která je zaevidována pod č. j. SBS 21564/2019, a provedeném správním řízení, při kterém všichni
účastníci řízení a všechny dotčené orgány neměli k předmětné věci žádné námitky a nebyly zjištěny
důvody, které by bránily žádosti organizace vyhovět.
Odůvodnění podmínek stanovených ve výrokové části rozhodnutí:
Podmínka č. 1 – Při stanovení této podmínky OBÚ se sídlem v Liberci vycházel z ustanovení § 8
vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „vyhláška č. 104/1988 Sb.“), ve které je stanoveno, že obvodní báňský úřad
v řízení o povolení hornické činnosti mimo jiné přezkoumá předloženou dokumentaci, o věci
rozhodne a zašle organizaci s povolením jednu ověřenou dokumentaci, podle které se povolená
činnost bude provádět. Z tohoto ustanovení je tedy zřejmé, že tyto povinnosti se týkají i řízení
o povolení změny plánu otvírky, přípravy a dobývání prováděném podle ustanovení § 10 odst. 9
zákona č. 61/1988 Sb., jelikož k tomuto řízení se také předkládá dokumentace (změna plánu), kterou
musí obvodní báňský úřad přezkoumat, o věci rozhodnout, a podle předložené dokumentace se také
povolená změna bude provádět.
Podmínky č. 2 až 15 – Tyto podmínky jsou stanoveny na základě podmínek stanovených v závazném
stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru „Pokračování hornické činnosti v dobývacím
prostoru Bílý Kámen“ (VYS867) na životní prostředí, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor životního prostředí a zemědělství dne 28. listopadu 2018 pod č. j. VYS 82445/2018 OZPZ
318/2018 Go, které je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj.
SBS 21564/2019. Podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. je obsah závazného
stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Podmínka č. 6 je také
podmínkou, kterou stanovil ve vyjádření orgán ochrany přírody Magistrát města Jihlavy, odbor
životního prostředí vydaném dne 11. dubna 2019 pod č. j. MMJ/OŽP/66935/2019-SaZ SZ
MMJ/OŽP/14812/2019/2, které je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci
zaevidované pod čj. SBS 21564/2019. Podmínky č. 13 a č. 14 jsou také podmínkami, které jsou
stanoveny v závěru Hydrogeologického posouzení rozšíření a zahloubení lomu na 556 m n. m.
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zpracovaném organizací Hydrogeologická společnost, s. r. o., v únoru 2017, které je přílohou žádosti
organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínka č. 16 – Tato podmínka je stanovena na základě podmínky stanovené v závazném
stanovisku vodoprávního úřadu, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí
a zemědělství dne 27. března 2019 pod č. j. KUJI 24945/2019, které je přílohou žádosti organizace
o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019. Podle ustanovení § 149 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb. je obsah závazného stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu.
Podmínka č. 17 – Tato podmínka je stanovena na základě podmínky stanovené účastníkem řízení
organizací Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou ve sdělení ze dne 19. března
2019 pod č. j. LCR 155/000511/2019, které je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci
zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínka č. 18 – Tato podmínka je stanovena na základě podmínky stanovené účastníkem řízení
Obce Bílý Kámen ve vyjádření ze dne 18. března 2019, které je přílohou žádosti organizace
o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínky č. 19 a č. 20 – Tyto podmínky jsou stanoveny na základě upozornění uvedeném ve sdělení
vodoprávního úřadu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí vydaném dne 20. května
2019 pod č. j. MMJ/OŽP/66935/2019-SaZ SZ MMJ/OŽP/14812/2019/2, které je přílohou žádosti
organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínky č. 21 až 23 – Tyto podmínky jsou stanoveny na základě podmínek stanovených ve
vyjádření orgánu ochrany přírody Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí vydaném dne
11. dubna 2019 pod č. j. MMJ/OŽP/66935/2019-SaZ SZ MMJ/OŽP/14812/2019/2, které je přílohou
žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínka č. 24 – Tato podmínka je stanovena na základě podmínky stanovené v závěru
Hydrogeologického posouzení rozšíření a zahloubení lomu na 556 m n. m. zpracovaném organizací
Hydrogeologická společnost, s. r. o., v únoru 2017, které je přílohou žádosti organizace o povolení
předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
Podmínka č. 25 – Tuto podmínku OBÚ se sídlem v Liberci stanovil z důvodu, že finanční rezerva na
sanaci všech pozemků dotčených těžbou v dobývacím prostoru Bílý Kámen, která by se vytvořila
podle tímto rozhodnutím schválené tvorby, by po ukončení těžby, která se předpokládá přibližně za
32 let, by z důvodu míry inflace nestačila na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených
těžbou, která bude provedena podle dokumentace „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“.
Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo:
− Žádost organizace o povolení změny plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor
Bílý Kámen a schválení změny tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků
dotčených vlivem těžby pro rozšíření otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
v dobývacím prostoru Bílý Kámen o 4,977 ha, a to na pozemky p. č. 174/12 a 174/13
v katastrálním území Bílý Kámen a na pozemky p. č. 791/3, 797/3, 797/4, 831/2 a 831/4
v katastrálním území Hybrálec, zahloubení lomu na 5. etáž na kótu 571 m n. m. a na 6. etáž na
kótu těžební báze 556 m n. m. na pozemcích p. č. 174/5, 174/12 a 174/13 v katastrálním území
Bílý Kámen a na pozemcích 797/3, 797/4, 831/2 a 831/3 v katastrálním území Hybrálec, a s tím
související změna plánu sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou, která je zaevidována
pod č. j. SBS 21564/2019.
− Dokumentace „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“, kterou zpracovala organizace
Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. se sídlem Jiráskova 201, 388 01 Blatná v březnu 2019,
a která je přílohou žádosti organizace zaevidované pod č. j. SBS 21564/2019.
− Dokumentace „BÍLÝ KÁMEN Hydrogeologické posouzení rozšíření a zahloubení lomu na 556
m n. m.“, kterou zpracovala organizace Hydrogeologická společnost, s. r. o., a která je přílohou
žádosti organizace zaevidované pod č. j. SBS 21564/2019.
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− Závazná stanoviska, souhrnná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a účastníků
řízení, která jsou přílohou žádosti organizace zaevidované pod č. j. SBS 21564/2018 a závazné
stanovisko k ověření změn záměru zaevidované pod č. j. SBS 29364/2019.
Úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů:
OBÚ se sídlem v Liberci přezkoumáním žádosti zjistil:
− Žádost organizace má předepsané náležitosti a poskytuje dostatečné podklady k posouzení
navrhované činnosti.
− Střety zájmů chráněné podle zvláštních předpisů jsou vyřešeny.
− V dokumentaci „Změna POPD p ro DP Bílý Kámen – 03/2019“ jsou dodrženy zásady báňské
technologie, a tato dokumentace je v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
schválena závodním lomu.
− V dokumentaci „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“ je uveden návrh na vytvoření
potřebné finanční rezervy na provedení sanace a rekultivace všech pozemků dotčených těžbou
v dobývacím prostoru Bílý Kámen. Tento návrh vychází z celkových nákladů na sanaci
a rekultivaci, z množství vytěžitelných zásob a z již organizací vytvořené finanční rezervy na
sanaci a rekultivaci.
− Záměr „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen“ (VYS867),
spočívající v rozšíření těžby o 4,977 ha v ploše stanoveného dobývacího prostoru Bílý Kámen
a v zahloubení lomu o 2 etáže byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb. K tomuto záměru bylo
vydané souhlasné závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního
prostředí a zemědělství dne 28. listopadu 2018 pod č. j. VYS 82445/2018 OZPZ 318/2018 Go.
K navazujícímu správnímu řízení v předmětné podle předložené dokumentace „Změna POPD
Bílý Kámen – 03/2019“ bylo vydané také souhlasné závazné stanovisko, které vydal Krajský
úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 12. srpna 2019 pod č. j. KUJI
61668/2019 OZPZ 318/2018 Go.
− Podle závěru Hydrogeologického posouzení rozšíření a zahloubení lomu Bílý Kámen na 556 m
n. m., které zpracovala organizace Hydrogeologická společnost s. r. o., tak s ohledem na
hydrogeologické poměry těžba způsobí ovlivnění vodního režimu v prostoru samotného lomu,
a v jeho blízkém okolí. Ovlivnění režimu proudění podzemních vod nevyvolá takové změny,
které by bylo možné evidovat v obci Bílý Kámen, ani u nejbližších jímacích objektů. Vliv
odvodnění se bude šířit do předpolí kamenolomu v očekávaném rozsahu vyšších desítek metrů až
max. 180 m.
Zahloubení lomu a rozšíření těžby lomu Bílý Kámen v ploše dobývacího prostoru je v souladu se
zásadami hospodárného využívání výhradních ložisek, které jsou stanoveny v ustanovení § 30
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, tj. vydobýt zásoby výhradních ložisek co nejúplněji.
K předmětné věci byla vydána následující souhlasná závazná stanoviska:
− Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“, které
vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 28. listopadu
2018 pod č. j. VYS 82445/2018 OZPZ 318/2018 Go, a které je přílohou žádosti organizace
o povolení předmětné věci zaevidované pod č. j. SBS 21564/2019. V závazném stanovisku je
stanoveno 14 podmínek, které jsou stanoveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
− Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru pro navazující řízení v předmětné věci
podle předložené dokumentace „Změna POPD Bílý Kámen – 03/2019“, které vydal Krajský úřad
Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 12. srpna 2019 pod č. j. KUJI
61668/2019 OZPZ 318/2018 Go, a které je zaevidované pod č. j. SBS 29364/2019. V závazném
stanovisku je uvedeno, že dokumentace předložená příslušnému úřadu a obvodnímu báňskému
úřadu obsahuje 14 závazných stanovisek, které byly stanoveny v závazném stanovisku EIA (byly
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převzaty do dokumentace Změna POPD Bílý Kámen na stranách č. 33 až 36) a nejsou v něm
stanoveny žádné podmínky.
− Souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu k záměru „Změna plánu, přípravy a dobývání
pro dobývací prostor Bílý Kámen“, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor životního
prostředí a zemědělství dne 27. března 2019 pod č. j. KUJI 24945/2019 OŽPZ 561/2019 Pa-2,
a které je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS
21564/2019. V závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.
− Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal Magistrát města Jihlavy,
stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování k záměru „Změna plánu otvírky, přípravy
a dobývání Kamenolomu Bílý Kámen na pozemcích p. č. 791/3, 797/3, 831/3 a 831/4 v k. ú.
Hybrálec dne 16. dubna 2019 pod č. j. MMJ/SÚ/29969/2019, a které je přílohou žádosti
organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019. V závazném
stanovisku je uvedeno, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný
a nejsou v něm stanoveny žádné podmínky.
− Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, které vydala Krajská hygienická
stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě k návrhu „Změny Plánu otvírky, přípravy a dobývání
pro část výhradního ložiska stavebního kamene Kamenolom Bílý Kámen v dobývacím prostoru
Bílý Kámen“ dne 21. března 2019 pod č. j. KHSV/04261/2019/JI/HP/Fra, a které je přílohou
žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019. V závazném
stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.
Podle vyjádření Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování vydaného dne 3. ledna 2019
pod č. j. MMJ/ÚÚP/167738/2018-VaJ je rozšíření hornické činnosti na pozemky p. č. 791/3, 797/3,
797/4, 831/2 a 831/4 v k. u. Hybrálec, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle něhož je možné umisťovat
v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem stavby, zařízení a jiná opatření mimo jiné i po
těžbě nerostů.
Organizace má již v souladu s podmínkou ze souhlasného závazného stanoviska k záměru
„Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen“ (VYS867) vydanou výjimku ze
zákazu pro zvláště chráněné druhy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ze zákazů
u zvláště chráněných druhů živočichů, kterou vydal rozhodnutím Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství dne 3. dubna 2019 pod č. j. KUJI 27308/2019, a které je
přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019.
K záměru dle projektové dokumentace „Změna POPD pro DP Bílý Kámen – 03/2019“ je vydané
souhlasné vyjádření orgánu ochrany přírody, které vydal Magistrát města Jihlavy, odbor životního
prostředí dne 11. dubna 2019 pod č. j. MMJ/OŽP/31751/2019, a které je přílohou žádosti organizace
o povolení předmětné věci zaevidované pod č. j. SBS 21564/2019. Souhlasné vyjádření je
podmíněno čtyřmi podmínkami, které jsou stanoveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství
vydaného dne 9. února 2017 pod č. j. KUJI 12531/2017 OZPZ 447/2017 NOV záměr „Pokračování
hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen“ nemůže mít významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvosti žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Ve
stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.
Organizace má povolený provoz stacionárního zdroje znečištění „Kamenolom Bílý Kámen“
rozhodnutími Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a zemědělství vydanými
dne 3. července 2017 pod č. j. KUJI 58232/2013 a dne 30. srpna 2017 pod č. j. KUJI 53919/2017.
Tato rozhodnutí jsou přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj.
SBS 21564/2019.
Podle stanoviska příslušného správce povodí k rozšíření a zahloubení lomu Bílý Kámen (změna
POPD), které vydala organizace Povodí Moravy, s. p. dne 13. května 2019 pod zn. PM-
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21799/2019/5203/Kr, a které je přílohou žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované
pod čj. SBS 21564/2019, tak záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít
vliv na stav příslušného vodního útvaru a se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek.
Při vydání tohoto rozhodnutí OBÚ se sídlem v Liberci vycházel z ustanovení § 10 odst. 9 zákona
č. 61/1988 Sb., ustanovení § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., ustanovení § 9b zákona č. 100/2001
Sb., ustanovení § 25, 36, 46, 47, 49, 144 a 149 zákona č. 500/2004 Sb. a ustanovení § 7 a 8 vyhlášky
č. 104/1988 Sb.
Tímto rozhodnutím bude zajištěna potřebná míra bezpečnosti osob a majetku a zajištěna ochrana
práv a právem chráněných zájmů občanů a organizací.
S využitím ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 104/1988 Sb. se ověřená dokumentace „Změna POPD
pro DP Bílý Kámen – 03/2019“, která je v na OBÚ s sídlem v Liberci zaevidovaná pod č. j. SBS
21564/2019, v jednom vyhotovení zasílá organizaci a jedno vyhotovení si OBÚ se sídlem v Liberci
ponechá ve spisu.
Informace o vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům
rozhodnutí:
Obec Bílý Kámen, ve svém vyjádření vydaném ze dne 18. března 2019, které je přílohou žádosti
organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019, uvedla, že nemá
výhrady k dokumentaci „Změna POPD pro Bílý Kámen – 03/2019“ a souhlasí s dotěžením ložiska
v k. ú. Bílý Kámen až k hranicím dobývacího prostoru, které bude realizováno po schválení změny
územního plánu Bílý Kámen. Podmínka o změně územního plánu je stanovena ve výrokové části
tohoto rozhodnutí v podmínce č. 18.
Obec Hybrálec ve svém stanovisko vydaném dne 14. března 2019 pod zn. Hyb, které je přílohou
žádosti organizace o povolení předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019, uvedla, že dává
kladné stanovisko k projektové dokumentaci „Změna POPD pro Bílý Kámen – 03/2019“, a to bez
stanovení podmínek.
Organizace Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou ve svém sdělení ze dne
19. března 2019 pod zn. LCR 155/000511/2019, které je přílohou žádosti organizace o povolení
předmětné věci zaevidované pod čj. SBS 21564/2019, nemá námitky k dokumentaci „Změna POPD
pro Bílý Kámen – 03/2019“ a připomíná, že před rozšířením těžby na pozemky p. č. 174/11, 174/12,
174/13 k. ú. Bílý Kámen a p. č. 797/3 k. ú. Hybrálec bude nutné před uzavřením pachtovní smlouvy
na tyto pozemky provést trvalé odnětí lesních pozemků z PUPFL. Připomínka o uzavření pachtovní
smlouvy je uvedena jako podmínka č. 17 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Na základě výše uvedených skutečností proto OBÚ se sídlem v Liberci rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podávání námitek proti konceptu rozhodnutí a navrhování doplnění řízení:
V souladu s ustanovením § 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. můžete k tomuto konceptu rozhodnutí
podávat námitky a navrhovat doplnění řízení do termínu 10. října 2019 na adresu Obvodního
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1. máje 858/26, 460 02 Liberec. Po
zveřejnění konceptu rozhodnutí nelze uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve
v řízení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Hampejs
předseda Obvodního báňského úřadu
pro území Krajů Libereckého a Vysočina
v z. Ing. Vladimír Škarda
zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu
pro území Krajů Libereckého a Vysočina
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Tento koncept rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
13. 9. 2019
Vyvěšeno dne: ……………….

Sejmuto dne: ……………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov (žadatel)
Obec Bílý Kámen, Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Obec Hybrálec, č. p. 69, 586 01 Jihlava
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Ledeč nad
Sázavou, Zahradní 1226, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Dotčené orgány:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí 1,
586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 62 00 Brno

