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B Á Ň S K Ý

Ú Ř A D

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO
A ZLÍNSKÉHO
Vážený pan
Cejl 13, 601 42 Brno

Antonín Kolář
Záhumenní 421
687 22 Ostrožská Nová Ves

vaše č.j./zn.č.:

naše č.j.:

vyřizuje

V Brně dne

-

SBS 20739/2018/OBÚ-01/1

Krejčí

14. srpna 2018

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně,
tímto k věci
žádost o poskytnutí informace ze dne 2.7.2018 a stížnosti ze dne 23.7.2018
zasílá dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., požadované informace:
Odpověď na otázku č. 1:
Plán otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Ostrožská Nová Ves byl schválen postupně
ve prospěch právního předchůdce organizace DOBET, spol. s r.o., za těchto podmínek (období od r.
1962 – 2006)
3/11/1960, č.j. 5074
- otvírkové přípravné a dobývací práce budou prováděny podle opraveného plánu OPD,
změny proti tomuto plánu je třeba ohlásit OBÚ v Brně a požádat o jejich schválení,
- jest nutno dodržet podmínky uvedené v zápise o řešení střetu zájmu, zejména je třeba
zejména vyřešit otázku přeložení příjezdní cesty na pozemky JZD Ostrož. Nová Ves
odříznuté zamýšlenou cestou. Dále je třeba dodržet podmínky uvedené ve vyjádření
zástupce Státní plavební správy,
- při těžbě je nutno dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy zejména č.j. 5000/58 a
řád plavební bezpečnosti,
2/10/1962, č.j. 5516
- otvírkové přípravné a dobývací práce budou prováděny podle opraveného plánu OPD,
změny proti tomuto plánu je třeba ohlásit OBÚ v Brně a požádat o jejich schválení,
- jest nutno dodržet podmínky uvedené v zápise o řešení střetu zájmu, zejména je třeba řešit
ve spolupráci požadavky JZD Ostrož. Nová Ves,
- při těžbě je nutno dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy zejména č.j. 5000/58 a
řád plavební bezpečnosti,

 545 567 022
E-mail: podatelna.brno@cbusbs.cz

2

2570-511/1975 z 26/5/1975
- otvírkové, přípravné i těžební práce budou vedeny plně v souladu se schváleným plánem
OPD, případné nutné změny budou v předstihu odsouhlaseny se zdejším úřadem,
- nutno vyřešit otázku ochranného pásma potoka Bobrovce a to v dostatečném předstihu před
přiblížením se k němu, případné upřesnění ochranného pásma navrženého v plánu OPD
písemně sdělit zdejšímu úřadu,
- při přesunu pojízdných trafostanic na nové stanoviště provést vždy výchozí revizi a do
provozního záznamu uvést: zda splňuje zařízení ochranu před nebezpečným dotykovým
napětím dle ČSN 34 10 10, zda odpovídá uzemnění trafostanic požadavkům ČSN 38 1791
- při provozu na jezeře a v souvislosti s ním budou dodržovány předpisy o vnitrozemské
plavbě zák. č. 26/64 Sb., a řád plavební bezpečnosti vyhl. č. 155/1973 Sb.,
- nejpozději do 31.12.1975 bude OBÚ v Brně předložen nový plán OPD pro další těžební
činnost na lokalitě. Tento nový plán nutno zpracovat na období alespoň 5 let, aby byly na
lokalitě vytvořeny podmínky pro plynulou těžbu,
- v ostatním budou dodrženy platné obecné i zvláštní předpisy
2444/83 4.1.1983
- provádění činnosti dle schváleného plánu,
- skrývkové práce provádět v dostatečném předstihu před vlastní těžbou,
- skrývkový materiál, resp. kaly ukládat na plochách stanovených plánem rekultivace
- v hranicích dobývacího prostoru nepřipustit jakoukoliv další činnost, která by ztěžovala,
resp. znemožňovala rac. dobývání,
- po ukončení těžební činnosti v DP zpracovat dokumentaci plánu likvidace a předložit OBÚ
k projednání spolu s rozhodnutím příslušn. orgánu lidosprávy o způsobu využití vytěžené
vodní plochy v rámci plánu rekultivace,
- těžba plovoucími stroji musí být prováděna na plnou mocnost a o tom musí být vedeny
záznamy.
1808/97-511-08 z 6/5/1997
pro k.ú. Chylice a Kvačice téhož dobývacího prostoru:
- současně s hloubkovým přetěžováním musí být prováděna i těžba v základní etáži v souladu
s dříve vydanými rozhodnutími,
- těžba a doprava vytěžené suroviny bude prováděna plovoucími stroji a plavidly s platným
lodním osvědčením a obsluhy budou mít platné průkazy,
- stavby zřizované na plavební cestě budou prováděny se souhlasem Státní plavební správy,
- pohyb drapákového bagru na jednotlivých lokalitách bude průběžně sledován, aby
předmětné části ložiska byly těženy rovnoměrně po celé ploše,
- při a s ní související činnosti bude zajištěno dodržení požadavků bezpečnostních předpisů a
plavebních předpisů.

4479/2004-511.4.
pro k.ú. Chylice a Kvačice dobývacího prostoru Ostrožská Nová Ves po jeho rozšíření
- hornická činnost musí být prováděna podle předloženého plánu otvírky, přípravy a dobývání
oprávněnou organizací v hranicích stanoveného dobývacího prostoru,
- v plném rozsahu musí být dodržen schválený plán sanace a rekultivace DP a ložiska
nevyhrazeného nerostu ložiska O.N. Ves z ledna 2004
- vlastní těžbou nesmí být dotčeny pozemky p.č. 3554, 3589, 3639, 3744 a 3761 v k.ú.
Chylice a p.č. 965/2 a 950/92 v k.ú. Kvačice z důvodu zajištění stability závěrných svahů a
okolních pozemků,
- musí být dodrženy podmínky souhlasu k odnětí půdy zemědělských pozemků ze ZPF
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musí být dodrženy podmínky stanoviska MŽP ČR v Praze č.j. 3075/OIP/570/2913/02,
03/13-Gr ze ne 21/7/2003: pro fázi přípravy
o musí být dodrženy podmínky souhlasu k odnětí půdy
pro fázi realizace
o před zahájením skrývkových prací musí být uzavřena smlouva s odborným
pracovištěm na zajištění archeologického dohledu, event. provedení záchranného
průzkumu podle z.č. 20/1987,
o dočasná deponie ornice bude ošetřována podle Metodického pokynu MŽP ČR,
o nepřekračovat bezpečnou vzdálenost těžby 100 m od hráze řeky Moravy,
o skrývaná zemina bude používána přednostně na zasypání části vodní plochy na
bezpečnou vzdálenost 100 m od hráze řeky Moravy,
o budou dodržovány zásady ochrany ZPF,
pro fázi provozu
o nepřekračovat bezpečnou vzdálenost těžby 100 m od hráze řeky Moravy,
o pokročovat v zavedeném způsobu ochrany vod před kontaminací z těžební činnosti
(nakládání s ropnými látkami, splaškovými a odpadními vodami a odpady),
o pravidelně kontrolovat technický stav mechanizmu a zařízení na naftový pohon,
o kontrolovat funkčnost odluhovačů ropných látek u dešťové kanalizace,
o zajistit v provozovně dostatečnou zásobu sorbetů pro případ úniku znečišťujících
látek,
o pokračovat v monitoringu vod,
o provádět průběžnou rekultivaci podle schváleného Plánu sanace a rekultivace
s ohledem na budoucí rekreační využívání,
o v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin podle zákona č.
114/1992 Sb.,
o zachovat vhodné plochy pro zahnízdění břehulí říčních a v rámci ložiska O.N.Ves,
při postupu a v případě mimořádné události postupovat v souladu s jeho zásadami,
o pravidelně školit pracovník v oblasti provozního řádu a požární ochrany
o dodržovat provozní dobu 6 – 22 hod.,
v těžebním jezeře bude nadále dodržována minimální hladina vody na kótě 170,35 m.n. m.
(výškový systém Balt p.v.),
před zahájením skrývkových prací bude vodoprávnímu úřadu předložen rovněž Povodňový
plán předmětného území,

2270/2006-511.4
dobývání nevyhrazeného nerostu na ložisku Polešovice – Kolébky je povoleno rozhodnutím ze dne
10/4/2006 za těchto podmínek
- otvírkové, přípravné a dobývací práce musí být prováděny podle předloženého plánu
využívání ložiska Polešovice – Kolébky,
- musí být dodrženy podmínky stanovené územním rozhodnutím číslo 108 pro obec
Polešovice Obecního úřadu Polešovice – stavebního úřadu o využití území pro těžbu
nevýhradního ložiska štěrkopísků Polešovice – Kolébky na pozemku p.č. 2131 v k.ú.
Polešovice, č.j. 23-18/08 ze dne 10.3.2005,
o těžba nevýhradního ložiska štěrkopísků Polešovice-Kolébky bude umístěna
na pozemku p.č. 2131 (dle PK), podle geometrického plánu č. 488-20/1999 ze dne
17.2.1999, č. plánu 67/1999, se jedná o pozemky p.č. 2131/6, 2131/7 a 2066/15
v k.ú. Polešovice,
o těžba bude prováděna postupně cca 1 – 2 ha plochy ložiska za rok, v návaznosti na
odnětí půdy ZPF, předpokládaná roční těžba na ložisku bude v objemu cca 150
tis. m3, těžba bude ukončena po vytěžení zásob, tj. asi do 15 let, pozemky dotčené
těžbou se budou sanovat a rekultivovat během vlastní těžby i po jejím ukončení dle
Plánu sanace a rekultivace,

4

-

o území určené k těžbě bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob
v souladu s v.č. 26/1989 Sb.,
o ložisko písku bude dobýváno plovoucím těžebním zařízením z úrovně hladiny vody
těžebního jezera v jednom těžebním řezu na celou jeho výšku (hloubku), dobývání
suroviny bude prováděno na plochách, na kterých bude s dostatečným předstihem
provedena skrývka nadloží,
o doprava vytěženého písku na místo určení bude prováděna nákladními automobily,
k tomuto účelu bude používána účelová komunikace procházející přes chráněný
železniční přejezd železniční tratě č. 330 Přerov – Břeclav, tato komunikace je
v místě za farmou Nivy napojena na komunikaci č. II/427 Staré Město – Moravský
Písek. Přičemž ve směru na Moravský Písek bude dopravováno cca 35 % těžby písku
a ve směru na Staré Město cca 65 % těžby písku,
o do projektu zahrnout technické řešení ochrany jakosti vod (zpevněné plochy, způsob
odvádění dešťových vod, odluhovače ropných látek, jímka na splaškové odpadní
vody, průchod melioračního kanálu ložiskem),
o stroje pracující na skrývce a na těžbě s pohonem dieselmotory a ovládacími prvky
hydraulickými (olejová hydraulika), musí být v odpovídajícím technickém stavu,
tankování strojů a vozidel provádějících skrývkové práce je v těžebním prostoru
zakázáno, tankování těžebních strojů může být prováděno v těžebním prostoru pouze
za předpokladu, že nedojde ke kontaminaci půdy a vod pohonnými hmotami,
musí být dodrženy podmínky stanovené v souhlasném stanovisku k odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu pro těžbu štěrkopísků na ložisku Polešovice – Kolébky,
které vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII pod značkou
570/2253/2852/03-My ze dne 19/12/2003
o v rozhodnutích dle zvláštních předpisů nesmí plocha dotčených pozemků překročit
výměru danou tímto souhlasem
o při skrývkových pracích a následných manipulacích se skrývanými zeminami je
žadatel povinen zajistit plněn zásad ochrany ZPF dle ust. § 10 odst. 2 v.č. 13/1994
Sb., zúrodnění schopné vrstvy půdy či jiné zeminy, získané ve vytěžených
prostorech, musí být odkládány na deponiích odděleně, tyto deponie mohou být
pouze na ost. plochách či zem. pozemcích, které již budou opatřeny rozhodnutím dle
§ 11 odst. 2 zákona, stejně tak příjezd k těženým pozemkům může probíhat po ost.
plochách nebo na pozemcích opatřených rozhodnutím o povinnosti platby odvodů za
zábor ZPF.
o ve smyslu § 9 odst. 6 písm. c) zákona orgán ochrany ZPF schvaluje plán rekultivace,
který v červnu pod zn.č. 35/2003-Ho zpravoval Báňský inženýring Olomouc, s.r.o.
Pro následnou technickou rekultivaci svahů, hráze a jiných ucelených ploch budou
použito pouze upřesněné množství skrývaných kulturních vrstev. Zbývající potřebné
množství bude nahrazeno skrývanými zeminami, které nebude možno použít k
zúrodnění.
o před zahájením prací žadatel zajistí vytýčení dotčených ploch tak, nedocházelo
k neoprávněnému záboru ZPF. Vzhledem k tomu, že postup těžebních prací bude
probíhat etapovitě, žadatel zajistí plnění § 3 odst. 1 zákona na těch pozemcích, které
nebudou jeho činností dotčeny.
o bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zem. pozemky zajistí žadatel dle
konkrétních požadavků vlastníků (nájemce) na vlastní náklad přístup na tyto
pozemky a možnost hospodaření ve smyslu § 3 odst 1, dojde-li vlivem těžební
činnosti k negativnímu ovlivnění hydrologických poměrů na okolních zem.
pozemcích či jinému jejich poškození a znehodnocení, bude zjednána náprava,
o tento souhlas, včetně stanovených podmínek, může být změněn jen v rámci
případného řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů, jejichž je
součástí (ust. § 10 odst. 2 zákona)
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musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k těžbě štěrkopísku vydaném
Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s. pod č.j. 511/7493/2005 ze dne 11/10/2005,
musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních společnosti Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s. vydaných pod č.j. 2/Su/2003/3315 ze dne 21/7/2003 a č.j. 2/Su/2004/1034 ze
dne 22/3/2004, č.j. 2/Šk/2005/6035 ze dne 29/9/2005, výsledky monitoringu musí být
pravidelně předkládány organizaci Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních organizace Slovácké vodárny a
kanalizace .a.s, č.j. 511/6077/2003 ze dne 14/7/2003 a 511/2682/2004 ze dne 19/3/2004 a
511/7493/2005 ze dne 11/10/2005, výsledky monitoringu musí být minimálně 1x ročně
předkládány organizaci Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
musí být dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru
ŽP, zn. ŽP 1473-/2004/Č ze dne 31/5/2004, tj. souhlasu vodoprávního úřadu
o budou dodržovány podmínky pro fázi realizace stavby a pro fázi vlastního provozu
uvedené ve stanovisku Ministerstva životního prostředí, č.j. MN700/341/607/OIP/03
ze dne 31/3/2003 (EIA) a to zejména:
 realizovat opatření na ochranu jakosti vod podle návrhu projektu,
 zpracovat plán odpadového hospodářství a smluvně zajistit zneškodňování
odpadů a splaškových odpadních vod ve vhodném zařízení,
 meliorační kanály, procházející ložiskem, technicky zabezpečit tak, aby
funkčnost zařízení na okolních pozemcích zůstala zachována a současně
nemohlo docházet ke kontaminaci vody v těžebním jezeře melioračními
vodami,
 doplnit monitorovací systém pozorovacích vrtů podle návrhu odborného
hydrogeologa a zpracovat návrh monitoringu vod,
 těžbu hloubkově omezit na 15 m, využití hlubších částí ložiska umožnit jen
na základě doporučení odborného geologického posudku,
 používat plovoucí techniku na el. pohon a ekologická mazadla,
 mechanismy na naftový pohon udržovat v dobrém technickém stavu a
neodstavovat je mimo zpevněnou plochu, zabezpečenou proti šíření
znečišťujících látek do okolního prostředí,
 doplňovat PHM do mechanismů z pojízdné cisterny výhradně na zpevněné
ploše a podkládat vany na zachycování úkapů,
 zajistit provozovně dostatečnou zásobu sorbentů pro případ úniku
znečišťujících látek,
 kontrolovat funkčnost odluhovačů ropných látek,
 provádět pravidelný monitoring vody v monitorovacím systému a v těžebním
jezeře podle návrhu monitoringu, podle doporučení hydrogeologa pokračovat
v kontinuálním sledování rozkyvů hladin na vrtu LVP 11 a porovnávat
s výsledky měření na objektech ČHMÚ a vodohospodářské sítě SVK, a.s.
Uh. Hradiště,
 provádět monitorování vlivu těžby na lužní les Klučovánky za účelem
odlišení vlivů těžby od přirozeného rozkyvu hladin (v monitorovacím vrtu,
umístěném podle návrhu hydrogeologa na okraji lesa),
 nepřekračovat odběr vody z těžebního jezera pro technologické a sociální
účely nad rámec povoleného množství a neprovádět dlouhodobé intenzivní
čerpání vody za účelem snížení hladiny v těžebním jezeře,
 provádět průběžnou rekultivaci podle schváleného Plánu sanace a rekultivace
s ohledem na budoucí vodohospodářské využívání a zapojení do MÚSES,
 skrývkovou zeminu (s výjimkou ornice) ukládat přímo na místo určení bez
budování mezideponie (lokalita Nivy, protipovodňová ráz), zpětně zavážet
pouze část těžebního jezera mimo privilegované oběhové cesty podzemní
vody (západní část podél linie vrtů LVP5 – LVP2),

6



-

zabránit živelné rekreaci, povolit pouze regulovanou rekreaci při zajištění
základního sociální a hygienického vybavení a služeb (parkování, odvoz
odpadů), garantovaných provozovatelem a za podmínek, stanovených pro
území CHOPAV.
 před zahájením skrývkových prací bude nutné získat povolení zdejšího
vodoprávního úřadu ke zrušení, resp změně odvodňovacího systému,
 dotčená plocha bude v průběhu a po ukončení těžby rekultivována v souladu
s Plánem rekultivace ložiska Polešovice –Kolébky a DP Polešovice, který
zpracoval Báňský inženýring Olomouc s.r.o.,
 výsledky monitoringu budou každoročně překládány zdejšímu vodoprávnímu
úřadu, SVK, a.s. Uherské Hradiště a VaK Hodonín, a.s.
 bude respektována podmínka zákazu skladování pohonných hmot
v ochranném pásmu vodního zdroje Bzenec-komplex
musí být dodrženo ochranné pásmo v šířce min. 6 m v souběhu s Polešovickým potokem
musí být splněny podmínky uvedené ve stanovisku k hodnocení vlivu na životní prostředí,
č.j. MN700/341/607/OIP/03 ze dne 31/3/2003
o v rámci projektové přípravy řešit a návrh protipovodňových a protierozních opatření
dle doporučení hydrogeologa (ochranná hráz, sklony stěn jezera a úprava břehů),
o do projektu zahrnout technické řešení ochrany jakosti vod (zpevněné plochy, způsob
odvádění dešťových vod, odluhovače ropných látek, jímka na splaškové odpadní
vody, průchod melioračního kanálu ložiskem),
o podle vyhlášky č. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany stanovit
měřením hmotnostní aktivitu Ra 226, v případě zjištění zvýšeného rizika pronikání
radonu z podloží do budov realizovat potřebná stavební opatření (izolace).
o Uzavřít smlouvu s odborným pracovištěm archeologického dohledu, event.
provedení záchranného průzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o realizovat opatření na ochranu jakosti vody podle návrhu projektu,
o zpracovat plán odpadového hospodářství a smluvně zajistit zneškodňování odpadů a
splaškových odpadních vod ve vhodném zařízení,
o meliorační kanály, procházející ložiskem, technicky zabezpečit tak, aby funkčnost
zařízení na okolních pozemcích zůstala zachována a současně nemohlo docházet ke
kontaminaci vody v těžebním jezeře melioračními vodami.
o Otvírku ložiska vést od JV hranice těžebního prostoru, postupovat směrem SZ a
věnovat zvýšenou pozornost stabilitě stěn těžebního jezera, nestabilní místa
stabilizovat před vyplavováním písčitých poloh.
o Vypracovat provozní a havarijní řád a doplnit je o opatření na ochranu životního
prostředí, stanovit osobní odpovědnost za jejich dodržování.
o Dodržovat zásady ochrany ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., zatravnit 50-ti
metrové OP lesa,
o dopravu kameniva před napojením a na II/427 realizovat po stávající účelové
komunikaci podél jižního okraje areálu farmy.
o Po zahájení provozu provést měření hluku a výsledky porovnat s výpočtem hlukové
studie, provoz omezit na denní dobu 6 -22 h.
o Těžbu hloubkově omezit na 15 m, využití hlubších částí ložiska umožnit jen na
základě doporučení odborného geologického posudku.
o Používat plovoucí techniku na el. pohon a ekologická mazadla.
o Před vybudováním řádně zabezpečeného skladu a jeho kolaudaci vyloučit na lokalitě
skladování ropných a jiných látek, škodlivých vodám.
o Mechanismy na naftový pohon udržovat v dobrém technickém stavu a neodstavovat
je mimo zpevněnou plochu, zabezpečenou proti šíření znečišťujících látek do
okolního prostředí.
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o Doplňovat PHM do mechanismů z pojízdné cisterny výhradně na zpevněné ploše a
pokládat vany na zachycování úkapů.
o Zajistit v provozovně dostatečnou zásobu sorbentů pro případ úniku znečišťujících
látek.
o Nakládání s odpady realizovat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb.
o Odpadní splaškové vody shromažďovat v nepropustné jímce a zajistit pravidelné
vyváření oprávněnou firmou.
o Kontrolovat funkčnost odlučovačů ropných látek.
o Provádět pravidelný monitoring vody v monitorovacím systému a v těžebním jezeře
podle podmínek, stanovených vodoprávním úřadem; podle doporučení hydrogeologa
pokračovat v kontinuálním sledování rozkyvů hladiny na vrtu LVP 11 a porovnávat
s výsledky měření na objektech ČHMÚ a vodohospodářské sítě SVaK Uh. Hradiště.
o Provádět monitorování vlivu těžby na lužní les Klučovánky za účelem odlišení vlivů
těžby od přirozeného rozkyvu hladin (v monitorovacím vrtu, umístěném podle
návrhu hydrogeologa na okraji lesa).
o Respektovat ochranné pásmo lesa 50 m a sledovat zdravotní stav porostů PR
Kolébky a Klučovánky, a to vlivem samotné těžby a při kumulaci vlivů v případě
využívání JÚ Polešovice.
o Nepřekračovat odběr vody z těžebního jezera pro technologické a sociální účely nad
rámec povoleného množství a neprovádět dlouhodobé intenzivní čerpání vody za
účelem snížení hladiny v těžebním jezeře.
o Provádět průběžnou rekultivaci podle schváleného Plánu sanace a zpětné rekultivace
s ohledem na budoucí vodohospodářské využívání a zapojení do MÚSES.
o V případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin postupovat podle
zákona č. 114/1992 Sb.
o Skrývkovou zeminu (s výjimkou ornice) ukládat přímo na místo určení bez budování
mezideponie (NIVY, protipovodňová hráz), zpětně zavážet pouze část těžebního
jezera miom privilegované oběhové cesty podzemní vody (západní část podél linie
vrtů LVP 5 – LVP 2).
o Dočasnou deponii ornic vhodně ošetřovat a chránit před znehodnocením (zarůstání
plevelem apod.).
o Zabránit živelné rekreaci, povolit pouze regulovanou rekreaci při zajištění
základního sociálního a hygienického vybavení a služeb (parkování, odvoz odpadů),
garantovaných provozovatelem a za podmínek, stanovených pro území CHOPAV.
Průběžně a po dokončení těžby musí být provedena sanace a rekultivace ložiska dle plánu
rekultivace ložiska Polešovice – Kolébky a DP Polešovice ze dne 27.6.2003.

Odpověď na otázku č. 2:
Podmínka č. 3 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, č.j. SBS 05618/2017/OBÚ-01/31: Při likvidaci hlavních důlních děl a lomů musí být
plněny podmínky Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, uvedené
ve stanovisku č.j. 17851/ENV/17 489/570/17:
- Ochrana výhradního ložiska Ostrožská Nová Ves (evidenční číslo B3 012 000) bude i po
provedení likvidace hlavních důlních děl ve stávajícím dobývacím prostoru nadále zajištěna
chráněným ložiskovým územím Ostrožská Nová Ves.
- Likvidace důlních děl bude probíhat v souladu s obecnými zásadami ochrany podzemních a
povrchových vod před znečištěním a změnou jejich kvality.
- Před zahájením řízení ve věci zrušení dobývacího prostoru Ostrožská Nová Ves bude
prokázáno splnění všech podmínek platných rozhodnutí, která byla udělena v souvislosti
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro dotčené území a to včetně schválených
podmínek rekultivace.
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K tomu příslušná část odůvodnění: Uvedená připomínka se vztahuje rekultivaci ploch, kde
v minulosti došlo k narušení ochranného pásma podél řeky Moravy ve vztahu k ochrannému pásmu
řeky Moravy stanovenému ve schváleném plánu sanace a rekultivace. Sanační a rekultivační práce
nejsou předmětem povolení hornické činnosti v rozsahu plánu likvidace, nýbrž bude předmětem
předání a převzetí rekultivovaných ploch mezi žadatelem a zástupci příslušného správního orgánu,
který schválil plán sanace a rekultivace, proto požadavek není převzat do výroku rozhodnutí o
povolení likvidace hlavních důlních děl a lomů. Požadavek na prokázání splnění všech podmínek
platných rozhodnutí, která byla udělena v souvislosti s odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu pro dotčené území a to včetně schválených podmínek rekultivace je zohledněn ve výrokové
části rozhodnutí o povolení likvidace v podmínce č. 3 – nutnost plnění podmínek stanoviska č.j.
17851/ENV/17 489/570/17 Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII.

Ing. Jan Brothánek
předseda
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

