LESVCR

4K
SMLOUVA O PACHTU - POZEMKY V DOBÝVACÍM PROSTORU
č.:

341/POZ/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany:
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
bankovní spojení:
(dále jako „propachtovatel") na straně jedné
a
Českomoravský štěrk, a. s.
se sídlem v Mokré č. p. 359, PSČ 664 04 Mokrá-Horákov
IČO: 25502247, DIČ: CZ25502247
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2389
zastoupená
, členem představenstva
bankovní spojení:
(dále jako „pachtýř") na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O PACHTU:

I.
1.

Předmět smlouvy
Propachtovatel prohlašuje, že má právo hospodařit kníže uvedeným pozemkům, které jsou ve
vlastnictví České republiky:
Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra
vm2

část 1509/121

ostatní plocha

47 786

9 425

část 1571/14

lesní pozemek

179 117

16 000

Propachtovávaná Katastrální
výměra v m2
území

Celkem

2.

3.

LV

Obec

Tovačov

2218

Tovačov

Tovačov

2218

Tovačov

25 425

Uvedené pozemky (dále jen „předmětné pozemky" nebo „předmět pachtu") je zapsaný
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.
Část pozemku p. č. 1571/14 o výměře 16.000 m2 v k. ú. Tovačov je na základě Rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
č. j.: KUOK 13720/2016 ze dne 4. 2. 2016 s nabytím právní moci dne 23. 2. 2016 je trvale odňata
z pozemků určených k plnění funkcí lesa a graficky znázorněna v Geometrickém plánu
č. 2060-3/2016 ze dne 19. 1. 2016 jako pozemek p. č. 1571/16. Rozhodnutí o odnětí
a geometrický plán je nedílnou přílohou č. 1 a 2 k této smlouvě (dále jen „Smlouva")
Propachtovatel se zavazuje přenechat na základě této Smlouvy předmět pachtu uvedený
v odst. 1. tohoto článku o celkové propachtované výměře 25.425 m2 do pachtu pachtýři
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

k dočasnému úplatnému užívání a požívání s tím, že pachtýř se zavazuje předmět pachtu
využívat výlučně za účelem provádění hornické činnosti, a to k těžbě z vody výhradního ložiska
štěrkopísku a činnostem s touto činností souvisejícím. Veškeré věci, záležitosti či jednání
související s využitím předmětu pachtu za sjednaným účelem je povinen obstarat budoucí
pachtýř, a to na svůj náklad a v mezích stanovených touto Smlouvou. Oprávnění k dobývacímu
prostoru budoucí pachtýř doložil na základě Potvrzení o zaevidování dobývacího prostoru
Tovačov IV, evidenční číslo 7 1107 na organizaci Českomoravský štěrk, a.s., vydané Obvodním
báňským úřadem v Brně, č. j.: 06504/2007/01/001 dne 26. 9. 2007. Toto potvrzení je nedílnou
přílohou č. 3 k této Smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že hranice předmětu pachtu jsou jim spolehlivě známy a nevzbuzují
jakýchkoli pochybností. Předmět pachtu je graficky znázorněn vZákresu Štěrkovny Tovačov (DP
Tovačov IV - Remízek), Plochy pozemků pro uzavření pachtovní smlouvy, který tvoří nedílnou
přílohu č. 4 k této Smlouvě.
Pachtýř prohlašuje, že se se stavem předmětu pachtu řádně a dostatečně seznámil a že jej
shledává ke dni uzavření této Smlouvy způsobilým ke smluvenému účelu pachtu dle této
Smlouvy. Dobývací prostor Tovačov IV, evidenční číslo 7 1107, by stanoven na základě
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně, zn,: 5890/95-465-08 o stanovení dobývacího
prostoru Tovačov IV ze dne 28. 3. 1996 a dále na základě Rozhodnutí Obvodního
úřadu
pro
území
krajů
Moravskoslezského
a
Olomouckého,
báňského
č. j.: SBS 11134/2016/OBÚ-05/3 o změně rozhodnutí ze dne 11.5. 2016 s nabytím právní moci
dne 26. 5. 2016. Rozhodnutí tvoří nedílné přílohy č. 5 a 6 k této Smlouvě.
Hranice dobývacího prostoru Tovačov IV, evidenční číslo 7 1107 je graficky znázorněna
v Mapě konečného stavu lokality Remízek se zákresem etap záboru PUPFL v měřítku
1 : 2 500, která tvoří nedílnou přílohu č. 7 k této smlouvě.
Z pachtu je vyňato právo výkonu myslivosti a rybářské právo.
Smluvní strany ujednaly, že předmětem pachtu dle této Smlouvy nejsou trvalé porosty
nacházející se na předmětu pachtu.
Právo pachtu podle této Smlouvy dále nezakládá pachtýři jakákoliv práva k trvalým porostům
nacházejícím se na předmětu pachtu. Pachtýř je povinen zejména upozornit na kalamitu, škodu
na porostech, apod.
Nárok na náhrady dle zvláštních právních předpisů, např. v případech, na něž dopadá vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené
na lesích, náleží propachtovateli.

II.
1.

2.

Účel pachtu
Pachtýř se zavazuje předmět pachtu uvedený v článku I. odst. 1. této Smlouvy užívat výlučně
k podnikatelským účelům, a to k hornické činnosti podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, spočívající
v otvírce, přípravě a dobývání ložiska Tovačov 5 v části dobývacího prostoru Tovačov IV
- lokalita Remízek, a to na základě Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého, č. j.: SBS 02544/2016/OBÚ-05/34 o povolení hornické
činnosti ze dne 20. 7. 2018 a k činnostem s danou těžbou souvisejícím. Jmenované rozhodnutí
o povolení hornické činnosti je nedílnou přílohou č. 8 k této Smlouvě.
Předmětem podnikání pachtýře je mimo jiné hornická činnost v rozsahu ustanovení
zák. č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na základě Oprávnění k hornické činnosti
a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost v rozsahu podle § 2 a k činnosti
prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou
hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, č. j.: SBS 14916/2013/OBÚ-01 pořadové číslo 1806 ze dne 4. 6.
2013 s nabytím právní moci dne 25. 6. 2013. Toto Oprávnění je nedílnou přílohou č. 9 ktéto
Smlouvě.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

III.
Trvání pachtu
Propachtovatel na základě této Smlouvy přenechává pachtýři a pachtýř od propachtovatele
přebírá do dočasného úplatného užívání a požívání předmět pachtu uvedený v čl. I. odst. 1. této
Smlouvy o výměře 25.425 m2, a to na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31.12. 2023.
Smluvní strany mohou v posledních šesti měsících pachtu sjednat formou dodatku ke stávající
Smlouvě prodloužení pachtovního vztahu založeného touto smlouvou, maximálně však o pět let,
opakovaně až na dobu předpokládaného výkonu hornické činnosti včetně následné sanace
a rekultivace pozemku včetně zajištění lesnických kultur.
Pacht dle této Smlouvy skončí:
a) uplynutím doby, na níž byl sjednán,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) písemnou výpovědí s výpovědní dobou učiněnou kteroukoli ze smluvních stran za níže
uvedených podmínek.
Před uplynutím sjednané doby pachtu lze tento skončit výpovědí ze strany propachtovatele
z těchto důvodů:
a) pachtýř je o více než jeden měsíc v prodlení s placením pachtovného, a to i přes písemnou
výzvu propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu pachtýře,
b) pachtýř užívá předmět pachtu v rozporu s ustanoveními této Smlouvy i přes písemnou výzvu
propachtovatele k odstranění závadného stavu s určením přiměřené lhůty ke zjednání
nápravy,
c) pachtýř přenechal bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele předmět pachtu
nebo jeho část do užívání jinému,
d) pachtýř porušil své povinnosti plynoucí z této Smlouvy, a to i přes předchozí písemnou výzvu
propachtovatele,
e) pachtýř na předmětu pachtu umístil jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu
propachtovatele,
f) pachtýř ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět pachtu propachtoval,
g) předmět pachtu přestal být využitelný pro sjednaný účel pachtu.
Před uplynutím sjednané doby pachtu lze tento skončit výpovědí ze strany pachtýře z těchto
důvodů:
a) pachtýř ztratil oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si předmět pachtu propachtoval,
b) propachtovatel porušil své povinnosti vůči pachtýři vyplývající z této Smlouvy, a to i přes
předchozí písemnou výzvu pachtýře,
c) předmět pachtu přestal být využitelný pro sjednaný účel pachtu.
Pro výpověď dle odst. 4. a odst. 5. tohoto článku se sjednává tříměsíční výpovědní doba, která
počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena druhé smluvní straně.
Ke dni skončení pachtu je pachtýř povinen odevzdat propachtovateli předmět pachtu ve stavu
odpovídajícímu způsobu využití pro účely dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy a po sanaci a rekultivaci
pozemku provedené na náklady pachtýře dle příslušného rozhodnutí orgánu státní správy.
Toto ustanovení se netýká porostů, které se na předmětných pozemcích nacházejí. O předání
bude sepsán písemný protokol opatřený datem a podpisy oprávněných pracovníků
propachtovatele a pachtýře.
IV.
Pachtovné
Pachtovné za předmět pachtu se sjednává dohodou dle skutečného způsobu využití
předmětných pozemků, a to:
a)

Plochy aktivní - plochy přímo využívané k dobývání ložisek nerostů:
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plochy s aktivními těžebními řezy včetně ploch s aktivními řezy pod vodní hladinou, kde
probíhá těžba z vody (území přímo zasažené dobýváním ložiska nerostů) a skryté plochy,
cena činí

2.

3.

b)

Plochy neaktivní - přímo nevyužívané k dobývání ložisek nerostů:
plochy nepřímo související s dobýváním ložiska nerostů (např. odlesněné plochy,
ochranné vály, deponie skrývek, manipulační prostory související s hornickou činností,
nebo činností prováděnou hornickým způsobem, skládky vytěžených a upravených
nerostů, komunikační napojení související s hornickou činností a činností prováděnou
hornickým způsobem, plochy s technologickým zařízením a plochy s provozními objekty),
cena činí

c)

Rekultivované plochy - plochy rekultivované dle plánu rekultivace schváleného
odpovědným orgánem státní správy:
vymezené plochy s prováděnou rekultivační činností. Jedná se o rekultivované plochy,
které nedosáhly stavu zajištění lesního porostu v souladu s § 2 odst. 6. vyhlášky
č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo ostatní rekultivované plochy jak na
povrchu, tak i pod povrchem spodní vody (vodní plochy) a závěrné svahy, které nebyly
písemným protokolem předány zpět propachtovateli k užívání,
cena činí

d)

Zastavená těžba - plochy s přerušenou nebo zastavenou těžební činností na základě
rozhodnutí místně příslušného obvodního báňského úřadu dle zákona č. 61/1988 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, jsou to provozovny nebo jejich části, na které je vypracován
a schválen plán zajištění nebo plán likvidace a není na nich prováděna žádná činnost,
kromě činnosti související se zajišťovacími a likvidačními pracemi dle plánu zajištění
a likvidace schváleného odpovědnými orgány státní správy,
cena činí

e)

Nevyužívané vodní plochy - ostatní vodní plochy vzniklé hornickou činností (vytěžením
štěrkopísku), kde neprobíhá žádná hornická činnost a činnosti související. Pachtovné
bude hrazeno do doby protokolárního předání rekultivované vodní plochy s přilehlými
závěrnými svahy pachtýřem propachtovateli k užívání,
cena činí

Takto ujednané pachtovné bylo stanoveno dohodou.
Plošné výměry a plochy dle skutečného způsobu rozlišení využití jsou graficky znázorněny
v zákresu Štěrkovna Tovačov (DP Tovačov IV - Remízek), Plochy pozemků pro uzavření
pachtovní smlouvy, který tvoří nedílnou přílohu č. 4 k této Smlouvě.
Celkové roční pachtovné za předmět pachtu uvedený v čí. I. odst. 1. této smlouvy
činí
(slovy:
korun českých), za
předpokladu, že v průběhu daného roku nedojde ke změně skutečného způsobu využití předmětu
pachtu. Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně způsobu využití předmětu pachtu,
bude výše pachtovného upravena tak, aby odpovídala skutečnému způsobu využití předmětu
pachtu v daném roce.
Pachtovné dle předchozího odstavce tohoto článku je bez daně z přidané hodnoty. K takto
ujednanému pachtovnému bude tedy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené
platnými a účinnými předpisy o dani z přidané hodnoty pro dané období.
Propachtovatel bude pachtovné fakturovat jedenkrát pololetně příslušným podílem, a to vždy
k 30. 6. a k 30. 11. běžného roku a toto datum je zároveň datem uskutečnění zdanitelného
plnění. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady
se rozumí den připsání částky ve prospěch účtu propachtovatele. Úhrada pachtovného bude
prováděna ve prospěch účtu organizační jednotky propachtovatele Lesní správy Prostějov.
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V případě založení anebo ukončení pachtovního vztahu založeného touto Smlouvou v průběhu
roku bude poměrně upravena výše pachtovného.
4. Faktura je řádně vystavena, pokud splňuje veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu
podle příslušných právních předpisů a další náležitosti dle této Smlouvy, pokud byly smluvními
stranami ujednány. Fakturace pachtovného bude propachtovatelem prováděna na adresu sídla
pachtýře. V případě, že faktura nebyla vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu vrátit, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od jejího doručení
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od jejího
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či
doplněné) faktury.
5. Pachtýř bere na vědomí, že propachtovatel se rozhodl uplatnit na vztah založený touto
Smlouvou, tj. pacht pozemku, daň z přidané hodnoty, a to ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Pachtovné bude na každé další roky valorizováno vždy k1. 1. aktuálního kalendářního roku
podle skutečně dosažené míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen za 12 posledních měsíců předchozího kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým
úřadem. Pachtovné bude automaticky upravováno bez písemného oznámení pachtýři. K prvnímu
zvýšení pachtovného o inflaci takto dojde s účinností od 1.1. 2020.
7. Pachtýř se zavazuje, že předloží Lesní správě Prostějov, jako organizační jednotce
propachtovatele, vždy do 31. 1. běžného kalendářního roku, ke kontrole tabulku ploch dle
způsobu využití předmětu pachtu k 1. 1. běžného kalendářního roku, a to formou aktualizované
tabulky výpočtu výměr ploch předmětných pozemků dotčených hornickou činností pro dané
období odsouhlasené odpovědným zástupcem pachtýře společně se zákresem ročního posunu
těžebních hran a zákresem ploch dle způsobu využití.
8. Výměry ploch skutečného využití dle jednotlivých předmětných pozemků za příslušný kalendářní
rok budou zakresleny oprávněnou osobou pachtýře do mapy (včetně souřadnic) na základě
grafické dokumentace vedené pachtýřem dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992
Sb., o důlně měřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, která bude potvrzena odpovědnou osobou
pachtýře, a na jejím základě bude po písemném odsouhlasení Lesní správou Prostějov, jako
organizační jednotkou propachtovatele, proveden celkový propočet pachtovného za příslušný
kalendářní rok.
9. Odsouhlasená aktualizovaná tabulka vedoucím organizační jednotky propachtovatele
s uvedením výměry skutečného způsobu využití předmětu pachtu se stane podkladem pro
vystavení faktury organizační jednotkou propachtovatele, Lesní správou Prostějov, za pachtovné
v daném kalendářním roce. Zároveň bude aktualizovaná tabulka, potvrzená oběma smluvními
stranami, přílohou vystavené faktury. Aktualizace skutečného způsobu využití předmětu pachtu,
provedené na základě výše uvedeného, bude zároveň považována za stanovení skutečného
způsobu využití předmětných pozemků k 1. 1. běžného kalendářního roku jako podklad fakturace
pachtovného za příslušný kalendářní rok.
10. V případě, že pachtýř ve stanoveném termínu, tj. do 31. 1. daného kalendářního roku nedoloží
„Tabulku a mapu pro daný rok“ dle způsobu využití předmětu pachtu kl 1. běžného
kalendářního roku, bude propachtovatelem fakturováno pachtovné za předmět pachtu v celé
propachtované výměře za cenu jako aktivní plochy dle čl. IV. odst. 1 a) této Smlouvy.
11. V případě, že dojde po dobu platnosti této smlouvy o pachtu ke změnám způsobu využití,
k dohodě smluvních stran o změně ceny pachtu, změně celkové výměry pronajatých ploch
pozemkových parcel nebo jiné změně mající vliv na sjednané podmínky v této smlouvě o pachtu,
budou tyto změny řešeny písemným dodatkem k této Smlouvě.
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12. Pachtýř se zavazuje platit propachtovateli pachtovné v souladu s touto Smlouvou, zejména řádně
a včas.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
Pachtýř je povinen s předmětem pachtu řádně hospodařit dle dohodnutého a příslušnými úřady
povoleného účelu, užívat jej v souladu s ustanoveními této Smlouvy a v záležitostech touto
Smlouvou neupravených v souladu s obecně platnými právními předpisy a na své náklady řádně
udržovat na něm se nacházející předměty a zařízení, pokud se jedná o běžné záležitosti spojené
s jeho využíváním.
Pachtýř se zavazuje neprovádět žádné úpravy na předmětu pachtu bez předchozího písemného
souhlasu propachtovatele, vyjma úprav prováděných v rámci hornické činnosti pachtýře.
Pachtýř je povinen umožnit propachtovateli vstup na předmět pachtu za účelem zjištění jeho
stavu a kontroly jeho užívání pachtýřem v souladu s touto Smlouvou.
Pachtýř je povinen na předmětu pachtu umožnit propachtovateli výkon činností souvisejících
s hospodařením v lese dle zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a platného lesního hospodářského plánu, nebude-li příslušným rozhodnutím orgánů státní správy
rozhodnuto jinak. Pachtýři se zakazuje jakékoli kácení trvalých porostů bez předchozího
písemného souhlasu propachtovatele.
Pachtýř není oprávněn umístit na předmětu pachtu jakékoli stavby bez předchozího písemného
souhlasu propachtovatele.
Propachtovatel je oprávněn kontrolovat, jak pachtýř plní povinnosti, které pro něj vyplývají z této
Smlouvy.
Rozhodne-li příslušný orgán státní správy pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty
propachtovateli v souvislosti s porušením zákonných povinností, ke kterým došlo jednáním nebo
opomenutím pachtýře dle této Smlouvy, je pachtýř povinen zaplatit propachtovateli částku ve výši
uložené pokuty včetně případných dalších nákladů propachtovatele s tímto spojených, zejména
pak nákladů řízení, a to vše do .5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy propachtovatele
k úhradě.
Pachtýř není oprávněn přenechat bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele
předmět pachtu nebo jeho část do užívání třetí osobě.
Pachtýř se zavazuje na vlastní náklady odstranit újmu, která na předmětu pachtu jeho činností
nebo činností třetích osob vznikne, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
propachtovatele k odstranění újmy.
Pachtýř se zavazuje neuskladňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo činností
třetích osob na předmětu pachtu. Za odvoz odpadu z předmětu pachtu a jeho následnou likvidaci
odpovídá výlučně pachtýř. Likvidaci provede pachtýř na vlastní náklady do 7 dnů od zjištění
závadného stavu.
Pachtýř se zavazuje, že zabezpečí výkon hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým
způsobem a činností souvisejících tak, aby nedocházelo k újmě na okolních lesních porostech
na pozemcích, které nejsou součástí předmětu pachtu a nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody.
Pachtýř nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou činností nebo
porušením jeho povinnosti založené touto Smlouvou či právním předpisem vznikne
propachtovateli či třetím osobám, a to i v případě, že by újma vznikla v důsledku činnosti
pachtýřem najatých právnických či fyzických osob v souvislosti s prováděnou činností.
Smluvní strany ujednávají, že právo pachtu dle této Smlouvy se nezapíše do veřejného seznamu.
Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinností uvedených v článku V. této Smlouvy
aktuálního ročního pachtovného, nejméně však
za každý
smluvní pokutu ve výši
jednotlivý případ. Stanovením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu
škody a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní pokuta je splatná
do 15 dnů od doručení výzvy smluvní straně, která porušila své povinnosti.
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15. Smluvní strany berou na vědomí, že cenová ujednání v této Smlouvě jsou obchodním tajemstvím
propachtovatele, a zavazují se:
a) k ochraně údajů v této Smlouvě, která jsou obchodním tajemstvím propachtovatele, před
třetí osobou a před jejich zneužitím,
b) nesdělit žádné informace a údaje v této Smlouvě, na které se vztahuje obchodní tajemství
propachtovatele, třetím osobám,
c) zajistit, aby údaje v této Smlouvě, které jsou obchodním tajemstvím propachtovatele, nebyly
zpřístupněny třetím osobám,
a to vše s výjimkou poskytnutí: svým účetním, daňovým či právním poradcům, vázaných
povinností mlčenlivosti, úřadům a soudům, pokud je to vyžadováno příslušnými právními
předpisy.

VI.
Ostatní ujednání
Pachtýř se zavazuje nevydávat stanoviska či vyjádření třetím osobám k dotčení či omezení ve
využívání předmětu pachtu nebo jeho části.

VII.
Sankční ujednání
Pro případ prodlení s úhradou pachtovného se pachtýř zavazuje zaplatit propachtovateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Právo propachtovatele
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností pachtýře či právo tuto Smlouvu
vypovědět ve smyslu čl. III. této Smlouvy tím není dotčeno.

Vlil.
1.

2.

3.

Criminal compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců)
podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Propachtovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky,
s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně
všech příloh, čímž se propachtovatel vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému
jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění
tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této
smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé
smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

IX.
1.
2.

Závěrečná ustanovení
Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými
obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.
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3.

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá
dnem 1. 4. 2019; v případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.
5. Pro platnost této Smlouvy je v souladu se Statutem LČR, zákonem o státním podniku, nutný
souhlas Ministerstva zemědělství ČR, které rovněž vykonává jménem státu funkci zakladatele
propachtovatele (dále jen „Zakladatel") ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zakladatel udělil předchozí souhlas s nakládáním s určeným majetkem ve smyslu ustanovení
§ 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, pod
č.j.: 47675/2017-MZE-13221 ze dne 1. 9. 2017 v odstavci 6.5.3. Statutu LČR.
7. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Smlouvy se dohodou smluvních stran ruší
Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu - pozemky v dobývacím prostoru č. 295/POZ/2018(SBS)
ze dne 1. 2. 2018 a nahrazuje se v plném rozsahu touto Smlouvou.
8. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit
Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy
a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá
ze smluvních stran.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují
prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
—

Příloha č.

1: Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č. j.: KUOK 13720/2016 ze dne 4. 2. 2016

—

Příloha č. 2: Geometrický plán č. 2060-3/2016 ze dne 19. 1.2016

—

Příloha č. 3: Potvrzení Obvodního báňského úřadu v Brně, č. j.: 06504/2007/01/001
o zaevidování dobývacího prostoru Tovačov IV ze dne 26. 9. 2007

—

Příloha č. 4: Zákres Štěrkovny Tovačov (DP Tovačov IV - Remízek), Plochy pozemků pro
uzavření pachtovní smlouvy

—

Příloha č. 5: Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně, zn.: 5890/95-465-08
o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV ze dne 28. 3. 1996

—

Příloha č. 6: Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, č. j.: SBS 11134/2016/OBÚ-05/3 o změně rozhodnutí ze dne
11. 5. 2016

—

Příloha č. 7: Mapa konečného stavu lokality Remízek se zákresem etap záboru PUPFL
v měřítku 1 : 2 500

—

Příloha č. 8: Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého, č. j.: SBS 02544/2016/OBÚ-05/34 o povolení hornické
činnosti ze dne 20. 7. 2018
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Příloha č. 9: Oprávnění k hornické činnosti vydané Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského, č. j.: SBS 14916/2013/OBÚ-01, pořadové
číslo 1806 ze dne 4. 6. 2013

O 4 -03- 2019

V Hradci Králové, dne____________

V Mokré, dne _

Propachtovatel:

Pachtýř:
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s Zpfí
,

Krajský úřad Olomouckého
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 13720/2016
V Olomouci dne 4. 2. 2016
Sp.Zn:KÚOK/11086/2016/OŽPZ/7479
Rozdělovník
Vyřizuje:
tel.:
e-mail:

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vykonávající
přenesenou působnost ve smyslu ustanovení § 67 a § 29 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen krajsky úřad), jako orgán
státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 48a odst. 1 písm. b) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
na základě žádosti společnosti Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04
Mokrá - Horákov, IČ 25502247 (dále jen žadatel) o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa
1. povoluje
podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
za účelem pokračování těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Tovačov IV, a to trvale
na pozemku určeném k plnění funkcí lesa:
Katastrální
území

Parcelní číslo

Tovačov

část 1571/14
(dle GP č. 2060-3/2016
ze dne 19.1. 2016
p.č. 1571/16)

Výměra části
parcely
k odnětí v m2

Vlastník pozemku

16 000

Česká republika,
právo hospodařit s majetkem
státu mají Lesy České
republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec
Králové

Pozemek parcelní číslo 1571/16 v k.ú. Tovačov vznikl na základě geometrického plánu
2060-3/2016 ze dne 19. 1.2016 vyhotoveným
- geodetické práce,
683 04 Drnovice 278 z pozemku parcelní číslo 1571/14 v k.ú. Tovačov, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. stanoví
podle ustanovení § 17 odst. 1 lesního zákona poplatek, který je žadatel povinen zaplatit
u trvalého odnětí v roční výši
Kč do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
Poplatek se platí na účet Celního úřadu Olomouc, č. účtu
0, konst.
symbol 1148 při bezhotovostní platbě, příp. 1149 při platbě poštovní poukázkou,
var. symbol IČ (RČ) plátce.

3. ukládá
podle ustanovení § 16 odstavec 2 písm. f) lesního zákona žadateli tato opatření v zájmu
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:
a) před započetím prací vytyčit a vyznačit hranice části pozemku, u něhož bylo
povoleno odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa,
b) započít s odlesněním až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
c) vrátit pozemky určené k plnění funkcí lesa v případě, nebude-li do dvou let
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí započato s využíváním pozemků k účelu,
pro který bylo rozhodnutí vydáno, vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit
orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal a který vyrozumí ostatní účastníky
řízení.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov, IČ 25502247
2. Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451,
Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov

Odůvodnění
Krajskému úřadu byla dne 28. 1. 2016 doručena žádost o vydání rozhodnutí o povolení
trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) za účelem těžby
štěrkopísku vdobývacím prostoru Tovačov IV na pozemku parcelní číslo 1571/16
v k.ú. Tovačov, který vznikl na základě geometrického plánu 2060-3/2016 ze dne
19.1.2016 vyhotoveným
- geodetické práce, 683 04 Drnovice
278 z pozemku parcelní číslo 1571/14 v k.ú. Tovačov.
K žádosti byly doloženy potřebné podklady, zejména pak:
1. Plná

moc mezi společností Českomoravský štěrk a.s. a
ze dne 3. 2. 2014,
2. Geometrický plán č. 2060-3/2016 ze dne 19. 1. 2016 vypracovaný
3. Mapa konečného stavu lokality Remízek se zákresem etap záboru PUPFL,
4. Znalecký posudek č. 1-01/2016 ze dne 14. 1. 2016 vypracovaný
znalcem v oboru 1. ekonomika - ceny a odhady lesů, lesní půdy, škody
na lesních porostech, 2. lesní hospodářství - dříví, těžba myslivost. Součástí
posudku jsou údaje z lesního hospodářského plánu, snímek mapy znázorňující
požadovaný zábor PUPFL, výpočet škod na lesním pozemku a lesním porostu,
výpočet poplatku za dočasné odnětí,
5. Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně č.j. 58900/95-465-08 ze dne
28. 3.1996 o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV,
6. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku na území evropsky
významné
lokality
vydané
Krajským
úřadem
Olomouckého
kraje,
č.j. KUOK 106317/2015 ze dne 7.12. 2015,
7. Souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do významného krajinného prvku
vydaný Magistrátem města Přerova, č.j. MMPr/162477/2015/STAV/ZP/Eh ze dne
14.1. 2016
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8. Vyjádření vlastníka pozemku a odborného lesního hospodáře vydané Lesy České
republiky, s.p., Lesní správou Prostějov, č.j. LČR/131/02514/2016 ze dne
22.1.2016.
Dne 2. 2. 2016 byla uzavřena dohoda mezi orgánem ochrany přírody a orgánem státní
správy lesů podle ustanovení § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
Vlastník lesů - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Prostějov souhlasí s trvalým
odnětím části pozemku p. č. 1571/14 (dle GP č. 2060-3/2016 ze dne 19. 1. 2016
p.č. 1571/16) v k.ů. Tovačov.
Nárok vlastníka pozemku na úhradu ztráty z předčasné likvidace lesních porostů
a na zvýšené provozní náklady podle ustanovení § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není
vydáním tohoto rozhodnutí dotčen.
Žádost o odnětí byla doložena náležitostmi podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech
žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Poplatek za odnětí byl stanoven ve smyslu ustanovení § 17 lesního zákona s použitím
průměrné ceny dřeva stanovené Ministerstvem zemědělství pro rok 2016 ve výši
Kč/m3.
Celková výše poplatku za trvalé odnětí činí
Kč, z toho podle ustanovení § 17
odst. 4 lesního zákona obdrží 40 % obec, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí
a 60 % Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP).
Rozpočítání poplatku za trvalé odnětí, kdy 40 % poplatku připadá obci, v jejímž
katastrálním území k odnětí došlo a 60 % SFŽP
katastrální
území

obec

výměra
v ha

Tovačov

Tovačov

1,6000

poplatek za
odnětí
celkem v Kč

poplatek 40 % obec
v Kč

poplatek 60 % SFŽP
v Kč

Při zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti vyměří celní úřad penále.
Jelikož se jedná o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ve schváleném
dobývacím prostoru Tovačov IV na katastrálním území Tovačov, souhlasil krajský úřad
s odnětím výše uvedeného pozemku.
Zvýše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto
rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odstavec 1
správního řádu odvolání podáním učiněným u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal (ustanovení § 86 odstavec 1 správního řádu) ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení, avšak nikoliv jen proti odůvodnění rozhodnutí (ustanovení § 82 odstavec 1
správního řádu).
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí účastníkovi, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne,
kdy bylo nedoručné a uložené rozhodnuti připraveno k vyzvednutí.
3
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis, jinak je správní orgán
vyhotoví na náklady účastníka (ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).
Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 37 odstavec 2 správního řádu,
údaje, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo (ustanovení § 82 odstavec 2 správního řádu).
Podané odvolání nemá, v souladu s ustanovením § 76 odstavec 5 správního řádu,
odkladný účinek. Podle ustanovení § 89 odstavec 1 správního řádu je odvolacím orgánem
Ministerstvo zemědělství jako nejblíže nadřízený správní orgán.

vedoucí oddělení lesnictví
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha:
Geometrický plán 2060-3/2016 ze dne 19. 1. 2016 vyhotovený
geodetické práce, 683 04 Drnovice 278

-

Rozdělovník:
Doporučeně do vlastních rukou nebo DS:
1. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov, IČ 25502247
2. Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451,
Lesní správa Prostějov, Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov
Na vědomí (v právní moci)
3. Celní úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
4. Státní fond životního prostředí, Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
5. Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov
Za správnost vyhotovení odpovídá:
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Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 81754224-181293-160205141852, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.02.2016 v 14:24:14. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti
kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných
kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.02.2016 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:
číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A9 39 77, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační
autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu)
, Odbor životního prostředí a
zemědělství, Olomoucký kraj. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
Vystavil: Město Vyškov
Pracoviště: Město Vyškov
Ve Vyškově dne 05.02.2016
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

81754224-181293-160205141852
Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného
certifikátu 00 A9 39 77, do provedeni autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněníkvalifikovaného certifikátu.
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

Toto fOíhodflutř nabylo právní moci

dne: ..AžJ.i&fA....,......
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI
Dosavadní stav

Nový stav

Označení

Druh

Označení
pozemku

pozemku

Výměra

pozemku

pare.

parcely

Způsob

pare.

2

využití

číslem

číslem
ha

ta

1571/14 17 91

1569/5

Typ

Výměra

pozemku

stavby

Způs.

parcely

Způsob

Způsob

určení

2

využití

využití

výměr

ha

17

1

28

05

19

19

22

lesní poz

ostat.pl.
jiná pl.

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Druh

ra

Díl přechází z pozemku
Číslo

označeného v

Výměra dílu

katastru

dřívější

listu

nemovitosti

poz, evidenci

vlastn.

ha

2
m

1571/14

8

08

38

lesní poz

0

1571/14

2218

s

08

38

1571/16

1

60

00

lesní poz

2

1571/14

2218

1

60

00

1571/17

1

60

00

lesní poz

2

1571/14

2218

1

60

00

1571/18

1

60

00

lesní poz

2

1571/14

2218

1

60

00

1571/19

1

58

23

lesní poz

2

1571/14

2218

1

58

23

1571/20

3

44

56

lesní poz

0

1571/14

2218

3

44

56

ostat.pl.
1569/5

1

28

05

19

19

22

10001

0

jiná pl.

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm.a) katastrálního zákona navržené v tomto
geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení.

GEOMETRICKY PLAŇ
pro
rozdělení pozemku, průběh
vytyčené nebo vlastníky zpřesněné
hranice pozemků
Vyhotovil:

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zemněměncký inženýr
jméno,příjmení:
Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřičských inženýrů:
Dne:

19. leden 2016

číslo:

ooyí/?//V7

c340/Uf

18/2016

2060-3/2016

Obec:
Kat. území:
Mapový list:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta
možnost seznámit se v terénu s průběhem
navrhovaných nových hranic, které byly označeny
předepsaným způsobem:

Q,

L-jToIot"

Číslo:

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

IČO: 745 99 992, mob:732 303 580

PřeTOV
TOVaČOV
TOVdČOV
Kroměříž 8-0/42

Dne: 2,8 'l -

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

- geodetické práce

Okres:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřičských Inženýrů:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

683 04 Dmovice 278

Číslo plánu:

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno,příjmení:

KÚ pro Olomoucký kraj
KP Přerov
PGP-60/2016-808
2016.01.28 15:26:27 CET

STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA
Obvodní báňský úřad v Brně
Y Brně dne 26.9.2007

Č.j. 06504/2007/01/001

POTVRZENÍ O ZAEVIDOVÁNÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU
Na základě žádosti organizace Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04,
IČ: 25502247, doložené usnesením Krajského soudu v Brně, ze dne 1.8.2007, č. usnesení
F 26484/2007, F 27627/2007 a B 2389/16 a B 1686, podané na Obvodní báňský úřad v Brně
dne 30.8.2007, č.j. 6504/07, bylo zapsáno, že obchodní společnost Českomoravské štěrkovny,
a.s., se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, IČ: 63475511, byla zrušena bez likvidace a jmění
společnosti převzal hlavní akcionář Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04,
IČ: 25502247.
Právní účinky tohoto převodu nastaly ke dni 1.8.2007. Počínaje dnem 1.8.2007
vstoupila společnost Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04, IČ: 25502247,
jako univerzální právní nástupce v plném rozsahu do všech práv a povimiostí zaniklé
společnosti Českomoravské štěrkovny, a.s., se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, IČ: 63475511,
mimo jiné i do práv k uvedeným dobývacím prostorům, které dnem 1.8.2007 jsou stanoveny
pro organizaci

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá č.p. 359, PSČ 664 04
IČ: 25502247
Převod nemajetkových práv nastal u níže uvedených dobývacích prostorů:
-

-

-

-

dobývací prostor Bílý Kámen, ev. č. 7 0488, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 27.6.1968 pod zn. 0418/67,
uobývaeí prostor Velký Karlov, ev. č. 7 0227, stanovený rozhodnutím Jihomoravským
KNV ze dne 11.5.1964 pod zn. Výst-4814/63-Hol. a změněn rozhodnutím OBÚ v Brně ze
dne 9.12.2005 pod č.j. 9108/05,
dobývací prostor Božice V, ev. č. 7 0827, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 18.7.1975 pod zn. DP-152/75 a změněn rozhodnutím OBÚ v
Brně ze dne 21.12.1999 pod č.j. 5378/99,
dobývací prostor Domašov nad Bystřicí, ev. č. 7 0106, stanovený rozhodnutím
Ministerstva dopravy a spojů Praha ze dne 18.8.1961 pod zn. 3413/61,
dobývací prostor Hanušovice I, ev. č. 7 0878, stanovený rozhodnutím Federálního
ministerstva dopravy ze dne 22.9.1977 pod č.j. 13254/1977,
dobývací prostor Nová Ves u Litovle, ev. č. 7 0865, stanovený rozhodnutím
Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 5.11.1976 pod zn. DP-181/76 a změněn
rozhodnutím OBÚ Brno ze dne 15.12.2005 pod č.j. 9109/05,
dobývací prostor Hostěradice, ev. č. 7 0785, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 20.5.1974 pod zn. DP-103/74,

dobývací prostor Hostěradice I, ev. č. 7 0999, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 6.2.1984 pod zn. DP-7303/83 a změněn rozhodnutím OBÚ
v Brně ze dne 16.11.2006 podč.j. 07253/2006/01/001,
dobývací prostor Hrabůvka, ev. č. 7 0004, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 25.1.1977 pod zn. DP-171/76,
dobývací prostor Hustopeče nad Bečvou, ev. č. 7 0842, stanovený rozhodnutím
Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27.11.1975 pod zn. DP-161/75,
dobývací prostor Hustopeče nad Bečvou I, ev. č. 7 1023, stanovený rozhodnutím
Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 9.1.1986 pod zn. DP-7318/85,
dobývací prostor Jívová, ev. č. 7 0917, stanovený rozhodnutím Ministerstva stavebnictví
ČSR ze dne 20.5.1979 pod zn. DP-228/79 a změněn rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne
20.8.1997 pod zn. 3038/97-465-08,
dobývací prostor Kosov, ev. č. 7 0694, stanovený rozhodnutím Federálního ministerstva
dopravy ze dne 17.1.1972 pod č.j. 52664/1971-027,
dobývací prostor Luleč, ev. č. 7 0071, stanovený rozhodnutím Ministerstva výstavby ze
dne 22.2.1961 pod zn. OVTZ/II-0534/60,
dobývací prostor Olbramovice, ev. ě. 7 0037, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 15.3.1960 a změněn rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne
17.6.2004 pod č.j. 3435/04,
dobývací prostor Olšany, ev. č. 7 0610, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 25.2.1971 pod zn. 0562/70 a změněn rozhodnutím OBÚ Brno ze
dne 11.2.2000 pod č.j. 57888/99,
dobývací prostor Ondřejovice v Jeseníkách, ev. č. 7 0494, stanovený rozhodnutím
Ústředního geologického úřadu Praha ze dne 4.12.1967 pod zn. GO/2531/67/LE/net a
změněn rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne 20.5.1994 pod zn.08-832/94-465,
dobývací prostor Opatovice u Vyškova, ev. č. 7 0024, stanovený rozhodnutím
Ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 23.1.1960 pod zn. 085-DP/1960,
dobývací prostor Opatovice I, ev. č. 7 0532, stanovený rozhodnutím Československého
kamenoprůmyslu Praha ze dne 10.9.1969 pod zn. 0371/66 a změněn rozhodnutím OBÚ v
Brně ze dne 29.12.1999 pod č.j. 5789/99,
dobývací prostor Pohled, ev. č. 7 0153, stanovený rozhodnutím Ministerstva dopravy a
spojů Praha ze dne 16.5.1962 pod č.j. 3424-1-2-62 a změněn rozhodnutím Federálního
ministerstva dopravy ze dne 3.1.1972 pod č.j. 52864/71 -027,
dobývací prostor Příbram, ev. č. 7 0501, stanovený rozhodnutím Ministerstva průmyslu
ČSR ze dne 14.3.1969 pod zn. 320/91,
dobývací prostor Supíkovice II, ev. č. 7 0948, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 15.10.1980 pod zn. DP-263/80 a změněn rozhodnutím OBÚ v
Brně ze dne 8.9.1994 pod zn. 08-4398/94-465,
dobývací prostor Tasovice I, ev. č. 7 0932, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 11.12.1979 pod zn. DP-0559/70 a změněn rozhodnutím OBÚ
Brno ze dne 31.5.1999 pod č.j. 2064/99,
dobývací prostor Tovačov I, ev. č. 7 0856, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 15.9.1976 pod zn. DP-179/76,
dobývací prostor Tovačov II, ev. č. 7 0041, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 31.5.1960 a změněn rozhodnutím Ministerstva výstavby a
stavebnictví ČR ze dne 6.12.1999 pod č.j. TZÚS/SSZ 252/90 a rozhodnutím OBÚ v Brně
ze dne 14.11.2006 podč.j. 07252/2006/01/001,

-

dobývací prostor Tovačov III, ev. č. 7 0257, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ze dne 9.2.1965 pod zn. 0217/64,
dobývací prostor Tovačov IV, ev. č. 7 1107, stanovený rozhodnutím OBÚ v Brně ze dne
28.3.1996 podzn. 5890/95-465-08,
dobývací prostor Velký Újezd, ev. č. 7 0489, stanovený rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR ze dne 5.10.1978 pod zn. DP-214/78 a změněn rozhodnutím OBÚ Brno
ze dne 5.11.1997 podzn. 08-2265/97-465.

Zaevidování změn dobývacích prostorů v evidenci dobývacích prostorů vedené
Obvodním báňským úřadem v Brně podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, bylo
provedeno v souladu s vydaným oprávněním pro organizaci Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá
č.p. 359, PSČ 664 04, IČ: 25502247, doloženým k žádosti ze dne 30.5.2007, č.j. 4009/07,
které je vydané Obvodním báňským úřadem v Brně, pod č.j. 03440/2007/01, dne 14.5.2007.

Zákres:
Štěrkovna Tovaěov

(DP Tovaěov IV-Remízek)

Plochy pozemků pro uzavření pachtovní smlouvy

Lesy

ČR:

p.č. 1571/14
- 16.000m
p.č.1509/121 9.425m
2

Celkem plocha neaktivní 25.425 m

Obvodní báňský úřad v Brně
Cejl 13, PSČ 60142

Štěrkovny a pískovny
Olomouc a.s.
nám. Republiky 3
771 55 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

5890/95-465-08

BRNO

28.3.1996

Věc:

Dobývací prostor Tovačov IV. - rozhodnutí o stanovení.

Obvodní báňský úřad v Brně k návrhu organizace Štěrkovny a
pískovny Olomouc a.s. podaného dne 17.5.1995, č.j. 9422/41, na základě
výsledku řízení o stanovení dobývacího prostoru, konaného dne 4.8.
1995, po provedení přerušení řízení a následném doplnění dokumentace
o požadované náležitosti přípisy ze dne 1.11.1995 a 22.1.1996, č.j.
9422/104

STANOVÍ

dle ust. § 27, odst. 1 zák.č. 439/92 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství /Horní zákon/, v dohodě s ministerstvem život
ního prostředí ČR, ÚO pro olomouckou oblast, s orgánem územního plánu
OkÚ v Přerově a se stavebním úřadem MěÚ Tovačov dobývací prostor
TOVAČOV

IV

2

o plošném rozsahu 1,693 524 km .
Hranice dobývacího prostoru /dále jen DP/ tvoří nepravidelný
25-ti úhelník s vrcholy, určenými souřadnicemi v platném souřadnicovém
systému JTSK.

IČO:
025844

FAX: 45211178

2

Seznam souřadnic vrcholů:
označení vrcholu

souřadnice
Y

X
1141622.50
1141686.75
1141613.50
1141591.00
1141612.00
1141711.75
1141791.25
1141958.25
1142042.50
1142345.75
1142643.50
1142752.00
1142908.25
1142976.25
1142946.75
1142848.25
1142836.75
1142588.25
1142397.00
1142462.75
1142512.25
1142010.00
1141994.50
1141377.50
1141381.75

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

545176.75
544946.50
544692.25
544407.00
544191.25
544195.75
544169.75
544059.50
544048.75
544131.25
544564.50
544829.25
545082.75
545462.50
545728.25
545869.25
546073.75
546245.00
546234.50
545728.75
545323.50
545263.75
545364.25
545284.25
545251.00

DP Tovačov IV. je pod povrchem omezen svislými rovinami,
vedenými povrchovými hranicemi a nachází se na k.ú. obce
název obce

Tovačov

ZUJ
obcí
519146

čísla k.ú.

název k.ú.

rozloha

768014

Tovačov

1,693524 km2

Název a kžd okresu
Přerov

3808

DP Tovačov IV. byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska
štěrkopísku.
3

Zásoby ^uroviny ve výši 14 633 391 m , z toho těžitelné
11 056 328 m , byly posouzeny podle ust. § 14, odst. 3, HZ dne
27.4.1992 MHPR ČR.

3

S dobýváním ložiska bude započato po projednání a povolení
hornické činnosti a vyřešení příp. střetů zájmů.
V souvislosti s vydáním tohoto rozhodnutí stanoví Obvodní
báňský úřad v Brně tato následující omezení, resp. zvláštní
technické podmínky;

1. Bezpečnost při budoucí hornické činnosti v oblasti sondy LO-8
bude řešena její relikvidací ve smyslu stanoviska ČPP s.p.
TRANSGAS o.z. PZP Lobodice z 4.8.1995.
2. Musí být respektována trasa plánovaného průplavu Dunaj-Odra-Labe.
3. S ohledem na skutečnost, že DP je situován do PHO II. -vnějšího,
budou respektovány stanovené podmínky vodohosp. rozhodnutí o
stanovení těchto pásem.
4. Lokalita Remízek - lesní pozemek na p.č. 1571/14 v k.ú. Tovačov
a zemědělské pozemky uvnitř. DP v prostoru mezi vrcholy I<, L, M
v šíři minimálně lOOm od hranice DP nebudou předmětem řízení o
povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny
v terénu a také vyznačeny v dokumentaci a to ve smyslu stan.
MŽP ČR ÚO pro olomouckou oblast ze dne 13.10.1995 a také stanoviska
MěÚ Tovačov z 4.8.1995.
5. Dále bude také chráněna oblast tzv. "Chalupy" v jihovýchodní části
DP, kde jsou vybudovány objekty a zařízení TJ Sokol Tovačov včetně
příjezdové komunikace a je provozována tělovýchovná činnost.
6. Organizace vypořádá návratnost do státního rozpočtu za provedené
geologicko-průzkumné práce etapy vyhledávacího průzkumu ve výši
Kč na příjmový účet MHČR a to do 30-ti dnů po stanovení
dobývacího prostoru.
7. Organizace vypracuje pasport ložiska Tovačov V, který předá
MHČR a NIS Geofond Praha.
8. Jinak' budou dále respektována všechna platná ust. zákonů, vyhlášek,
směrnic a výnosů.
DP Tovačov IV. bude zaevidován v evidenci Obvodního báňského úřadu
v Brně pod č. 71107 po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Původní návrh na stanovení DP Tovačov IV. byl předložen zdej.
úřadu přípisem ze dne 11.12.1992, pod č.j. 9422/155 a po zahájeném
řízení bylo toto přerušeno pro neúplnost podkladů /výsledky hodnocení
vlivu činnosti na životní prostředí - E.I.A/.

4
Po doplnění dokumentace o hodnocení E.I.A. bylo v řízení
pokračováno a předmětná žádost projednána dne 4.8.1995. S ohledem
na některá negativní, nebo neúplná stanoviska účastníků řízení a
dotčených orgánů státní správy bylo řízení o stan. DP Tovačov IV.
opět přerušeno rozhodnutím zdej. úřadu č.j. 08-4529/95-465 ze dne
21.9.1995 a pokračování v řízení po doplnění a upřesnění stanovisek,
zaslaných organizací připisem ze dne 22.1.1996.
Pokud jde c připomínky MŽP ČR ÚO pro olomouckou oblast ke
stan. DP Tovačov IV, týkající se respektování lokality "Remízek"
a lOOm pásma uvnitř. DP, jsou tyto zohledněny v plném rozsahu, stejně
tak jako připomínky MěÚ Tovačov /body 1-3/, Vak Přerov a.s., SPS
Přerov, OkÚ Přerov-RŽP z 4.8.1995 a TJ Sokol Tovačov z 25.7.1995.
Pokud jde o Pozemkový fond ČR /územní pracoviště Přerov, vydal
tento připisem ze dne 27.12.1995, č.j. 1240/M/95, ke stanovení
předmětného DP negativní stanovisko a to ve věci parcely č. 1583/66,
v k.ú. Tovačov, jež je ve vlastnictví státu. OBÚ v Brně nevzal cit.
stanovisko v úvahu a to z následujících důvodů:
Parcela č. 1583/66 je situována na výhradním ložisku štěrkopísku
Tovačov V., o jehož vhodnosti pro potřeby a rozvoj nár. hospodářství
rozhodlo min. stavebnictví ČR dne 6.9.1990, č.j. 172/90 a OBÚ Brno
zajistil jeho ochranu stanovením chráněného ložiskového území dne
28.3.1991 a to v dohodě s býv. ONV-OVÚP Přerov a MěNV Tovačov.
Tato zásadní rozhodnutí evidovaná v územně-plánovací dokumentacibyla vydána ještě před nabytím účinnosti, zák.č. 229/91 Sb. /24.6.
1991/, kterým přešlo správcovství pozemků ve vlastnictví státu na
PF ČR.
2

. v

Na shora^uvedenou parcelu o rozloze 0,010046 km a jez vaze
cca 270 000 rn suroviny nebyl uplatněn žádný restituční nárok /připiš
OkÚ Přerov - okr. pozemk. úřad ze dne 4.12.1995/ a její situování
téměř uprostřed budoucí vodní hladiny /jedná se o budoucí těžbu
pod hladinou vody/ velmi znesnadňuje, ba téměř v budoucnu vylučuje
efektivní zemědělské obhospodařování.
Dále nutno uvést, že MHČR vydalo dne 27.2.1992 rozhodnutí o
udělení předchozího souhlasu s návrhem na stanovení DP Tovačov IV.
a to na 'celou navrženou plochu a předmětná parcela není z uvedeného
rozhodnutí vyjmuta, rovněž tak jako ze souhlasného stanoviska MŽP ČR
Praha ve věci hodnocení vlivu na ŽP ze dne 7.11.1994 podle zák.č.
244/92 Sb.
Případným odpisem zásob suroviny na uvedené parcele by mimo
shora uvedené negativní dopady, byly ohroženy sanační a rekultivační
záměry, jež byly schváleny v rámci řešení E.I.A. a jsou podmínkou
souhlasů MŽP z hlediska ochrany životního prostředí a ZPF.
Zdej. úřad je toho názoru, že požadavek Pozemkového fondu ČR
na vyjmutí parcely č. 1583/66 na k.ú. Tovačov z celkové plochy
na stan. dobývacího prostoru Tovačov IV. je neopodstatněný a s
ohledem na uváděné skutečnosti neodůvodněný.
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Jak již výše zmíněno, zajistila organizace ŠP Olomouc a.s.
zpracování dokumentace E.I.A. dle ust.§ 11, zák.č. 244/92 Sb.
Výstupy a stanoviska těchto hodnocení /ze dne 7.11.1994, č.j.
200/1115/94/871/2979/93/94/13-Gr/ pak byly dopracovány do dokumentace
návrhu na stanovení DP. Konkrétní jednotlivá řešení pak budou
předmětem posuzování při projednávání plánu otvírky, přípravy a
dobývání na předmětné lokalitě.
Taktéž podmínky MHČR ze dne 27.4.1992, č.j. 517716/92-62 o
udělení předchozího souhlasu se stanovením DP Tovačov IV. byly v
plném rozsahu zohledněny v bodech č. 6 a 7 tohoto rozhodnutí.
Co se týče průzkumné sondy LO-8 navrhla organizace oproti
původnímu řešení, relikvidaci sondy, aby ztráty těžené suroviny
/ochranný celík/ byly co nejnižší. Konkrétní čas. harmonogram relikvidace bude upřesněn při projednávání plánu OPD.
K dispozici jsou také stanoviskavlastníků pozemků, i když
z velké části jsou pozemky v DP ve vlastnictví organizace ŠP Olomouc
a.s. U některých, kde vlastník např. nesouhlasí s výší náhrady za
odprodej, resp. požaduje náhradu /změnu/, nutno uvést, že takováto
stanoviska nejsou věcná s ohledem na to, že se v témto případě
nejedná o povolování těžby, ale o územní řízení ke stanovení dobývacího prostoru. Vlastní těžba však nemůže být povolena dřív, než budou
s konečnou platností prokazatelně vyřešeny úplně i tyto střety zájmů.

Za vydané rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek ve výši
Kč, který byl organizací uhrazen při provedeném řízení dne
4.8.1935 pod č.j. 4364/95.
Proti tomuto rozhodnutí můžete podle ust. § 54, zák.č.
71/1967 /správní řád/ podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k
ČBÚ v Praze postřednictvím OBÚ v Brně.

předseda
Rozdělovník:
1. MŽP ČR ÚO pro olom. obl. , Dimitrovova 4, 662 11 d
2. OkÚ Přerov, RŽP, Smetanova 4, 750 83 Přerov
3. OkÚ Přerov, RRR, Smetanova 4, 750 83 Přerov
4. Měú Tovačov, k rukám p. starosty, se žádostí o vyv en
rozhodnutí na úřední desce ve městě po dobu 15-ti dnů s potvrzením
data vyvěšení a sundání a s následným předáním potvrzené pozvánky
do spisové dokumentace OBÚ
5. MHČR, odb. surovin a geol. správy, Staroměst. n. 6, 110 01 Praha
6. Pozemkový fond, Wurmova 2, 750 00 Přerov
7. OHS Přerov, Komenského 758/11, 750 00 Přerov
8. Státní plavební správa Přerov, B.Němce 640, 750 00 Přerov
9. Vodovody a kanalizace, Šířava 23, 750 00 Přerov
10. LČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
11. TOJ Sokol Tovačov
12. OÚ Lobodice, k rukám starosty
13. Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno
14. ČPP s.p.Transgas o.z. Praha, Limuzská 12, 100 98 Praha
1 ^
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Toto rozhodnutí nabylo
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je vykonatelné dne....
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomo
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...........

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Číslo jednací: SBS 11134/2016/OBÚ-05/
V Ostravě dne 1 1. 5. 2016

ROZHODNUTÍ
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
702 00 Ostrava Moravská Ostrava (dále jen ,,OBÚ“), jako věcně příslušný orgán státní báňské
správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vzpp.“),
v řízení o změně podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně vydaného pod
zn. 5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení dobývacího prostoru s názvem
Tovačov IV, ID: 7 1107, pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v katastrálním území
(dále jen k.ú.) Tovačov, kód ČSÚ 768014, který je evidován na organizaci Českomoravský
štěrk, a.s., IČ: 255 02 247, se sídlem Mokrá 359, Mokrá-Horákov, PSČ 664 04, vedenou u
Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 2389
I.

Ruší
podmínku č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně vydaného pod zn.
5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení dobývacího prostoru s názvem
Tovačov IV, ID: 7 1107 v k.ú, Tovačov, ve znění:
Lokalita Remízek - lesní pozemek na p.č. 1571/14 v k.ú. Tovačov a zemědělské pozemky uvnitř
DP v prostoru mezi vrcholy K, L, M v šíři minimálně 100 metrů od hranice DP nebudou
předmětem řízení o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu
a také vyznačeny v dokumentaci, a to ve smyslu stanoviska MZP ČR, UO pro olomouckou
oblast ze dne 13. 10. 1995 a také stanoviska MěU Tovačov z 4. 8. 1995.
II.
Stanoví
podmínku omezující způsob využití pozemků ve stanoveném dobývacím prostoru pro
dobývání výhradního ložiska štěrkopísku s názvem Tovačov IV, ID: 7 1107 v k.ú, Tovačov,
ve znění:
Zemědělské pozemky> uvnitř dobývacího prostoru - v prostoru mezi vrcholy L, M, N v šíři 100
m od hranice Národní přírodní rezervace Zástudánčí nebudou předmětem řízení
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o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu a-také vyznačeny
v dokumentaci a to ve smyslu stanoviska MZP ČR UO pro olomouckou oblast ze dne 13. 10.
1995 a také stanoviska Měl7 Tovačov z 4. 8.1995.
Podmínky č. 1,2, 3, 5, 6, 7 a 8 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně vydaného pod
zn. 5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení dobývacího prostoru s názvem
Tovačov IV, ID: 7 1107 v k.ú. Tovačov, nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.

Odůvodnění:
Dne 4. 4. 2016 zaevidoval OBIJ pod č.j. SBS 11134/2016 podání organizace Báňský
inženýring Olomouc spol, s r.o., IČ: 603 20 206, sídlem Jeronýmova 221/6, Olomouc, PSČ
777 00, pověřené plnou mocí k zastupování (viz níže) v řízení o návrhu na změnu podmínky
č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně vydaného pod zn. 5890/95-465-08,
datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení dobývacího prostoru (dále jen ,,DP“) s názvem
Tovačov IV, ID: 7 1107, pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v k.ú. Tovačov, kód
ČSÚ 768014, který je evidován na organizaci Českomoravský štěrk, a.s., IČ: 255 02 247, se
sídlem Mokrá 359, Mokrá-Horákov, PSČ 664 04, vedenou u Krajského soudu v Brně pod
spisovou značkou B 2389.
Organizace Báňský inženýring Olomouc spol, s r.o., zastoupená jednatelem
byla pověřena plnou mocí vystavenou dne 23. 2. 2016 organizací Českomoravský
štěrk, a.s., IČ: 255 02 247, zastoupenou prokuristy
k zastupování v řízení ve výše uvedené věci.
Podání bylo OBU předloženo ve smyslu ustanovení § 27, zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon) vzpp. a ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky
č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech, vzpp., a to ve věci „návrhu na změnu DP Tovačov
IV - změnu podmínky č. 4 rozhodnutí o stanovení DP Tovačov IV“. Podmínka č. 4
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně o stanovení DP Tovačov IV zn. 5890/95-46508 ze dne 28.3.1996 byla stanovena ve znění:
Lokalita Remízek - lesní pozemek na p.č. 1571/14 v k.ú. Tovačov a zemědělské pozemky uvnitř
DP v prostoru mezi vrcholy K, L, M v šíři minimálně 100 metrů od hranice DP nebudou
předmětem řízení o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu
a také vyznačeny v dokumentaci, a to ve smyslu stanoviska MZP ČR, UO pro Olomouckou
oblast ze dne 13. 10. 1995 a také stanoviska MěU Tovačov z 4. 8. 1995.
Z iniciativy Moravského ornitologického spolku - středomoravská pobočka ČSO,
IČ: 146 17 218, se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I - Město, Přerov, PSČ 750 02, vyplynul
návrh na vytvoření bezzásahové zóny v prostoru lokality Remízek, a to vybudováním
dostatečně velkého ostrova uprostřed štěrkopískového jezera. Jako technicky proveditelná,
byla zvolena varianta postupného vytěžení okolí stávajícího poloostrova tvořeného částečně
navážkami a širokým vodním kanálem. Lokalita Remízek má výměru cca 33 ha, přičemž
celková výměra plochy, která je navrhována k dotčení hornickou činností činí cca 8,37 ha.
Účelem záměru „Návrh dobývání ložiska štěrkopísku na lokalitě Remízek v DP Tovačov IV“
(dále jen „záměr"), který byl vypracován organizací Českomoravský štěrk, a;s., IČ:
255 02 247, je vytvořit pomocí hornické činnosti rozlehlé bezzásahové zóny s chráněným
přírodním biotopem na vzniklém „Ptačím ostrově", jehož výměra činí cca 8,5 ha. Na západní
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straně „Ptačího ostrova11 současně vznikne zásypem zemin plocha litorálního pásma a v ústí
vodního kanálu do těžebního jezera malý ostrůvek pro hnízdění rybáků.
V průběhu řízení o změně podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně
vydaného pod zn. 5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení dobývacího
prostoru s názvem Tovačov IV, ID: 7 1107, byly vydány účastníky řízení a dotčenými orgány
státní správy následující připomínky, návrhy a stanoviska:
Město Tovačov. Náměstí č. 12. Tovačov, PSČ 751 01 - Sdělení datované dne 21. 4. 2016 pod
č.i.METO 802/2016:
Rada města Tovačova projednala dne 25. 04. 2016 na svém zasedání žádost
organizace Báňský inženýring Olomouc spol, s r.o. o vydání stanoviska ke změně podmínky
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV s následujícím závěrem:
Pod číslem usnesení 454/25-16 ze dne 25.4. 2016 Rada města Tovačova schvaluje nové
znění podmínk)’ č. 4:
„Zemědělské pozemky uvnitř DP v prostoru mezi vrcholy L, M, N, v šíři 100 m od hranice
Národní přírodní rezervace Zástudánčí nebudou předmětem řízení o povolení hornické
činnosti. Tyto plochy budou vhodným způsobem označeny v terénu a také vyznačeny
v dokumentaci a to ve smyslu stanoviska MZP CR UO pro olomouckou oblast ze dne
13. 10. 1995 a také stanoviska MěÚ Tovačov z 4. 8. 1995".
Vypořádání připomínky:
Připomínka je zapracována v odstavci II. výroku rozhodnutí.
Krajsky úřad Olomouckého kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství. PSČ - 779 11
Olomouc - Posouzení záměru v rámci zjišťovacího řízení datované dne 23. 2. 2015 pod č.i.
KUOK 20945/2015:
Záměr byl posouzen v rámci zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, vzpp., Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40 a, Olomouc, PSČ 779 11, který zjišťovací řízení
ukončil odůvodněným písemným závěrem: V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl
krajský úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že záměr není nutno
posuzovat v rozsahu celého zákona.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Kraiskx úřad Olomouckého kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství. Jeremenkova 40a.
Olomouc. PSČ 779 11 - Stanovisko datované dne 23. 3. 2015 nod č.i. KUOK 29493/2016 ke
změně podmínky rozhodnutí o stanovení dobvvacího prostoru Tovačov IV:
Souhlasné stanovisko orgánu státní správy lesůj vodoprávního úřadu, oddělení integrované
prevence, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a orgánu ochrany přírody + Natura
2000.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor vvlconu státní snráv\ VITI. Krankova 3. Olomouc,
PSČ 779 00 i dále jen ,.MŽP ČR“) - Stanovisko datované dne_23. 2. 2016 nod č.i.
13291/ENV/16 379/570/16 ke změně_podmínk\ č. 4 v rozhodnutí o stanovení DP Tovačov
IYi
MŽP ČR ve svém souhlasném stanovisku sdělilo: S odkazem na výsledek správního řízení
vedeného Krajským úřadem Olomouckého kraje dle § 7 zák. č. 100/2001 Sb. vzpp., kteiým byl
posouzen záměr postupu těžby štěrkopísku do východní části DP Tovačov IV, do lokality
Remízek, ministerstvo souhlasí s vyjmutím části lokality Remízek, na ploše cca 8,37 ha,
(lesního pozemku na pare. č. 1571/14 v k.ú. Tovačov) z ploch, které nebudou předmětem
řízení o povolení hornické činnosti.
MŽP ČR současně navrhlo nové znění podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu
v Brně vydaného pod zn. 5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení
dobývacího prostoru s názvem Tovačov IV, ID: 7 1107 v k.ú, Tovačov takto: (Zemědělské
pozemky uvnitř DP Tovačov IV v prostoru mezi vrcholy L, M, N v šíři 100 m od hranice
Národní přírodní rezervace Zástudánčí nebudou předmětem řízení o povolení hornické
činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu a také vyznačeny v dokumentaci a to
ve smyslu stanoviska MŽP ČR UO pro olomouckou oblast ze dne 13. 10. 1995 a také
stanoviska MěU Tovačov z 4. 8. 1995“.
Vypořádání připomínky:
Připomínka, tj. návrh nového znění podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu
v Brně, je zapracována v odstavci II. výroku rozhodnutí.
Magistrát města Přerova._Odbor_stavebního úřadu a životního prostředí. Oddělení vodního
hospodářství a zemědělství. Bratrská 34, PSČ 750 11. Přerov 2 - Změna podmínek rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV - Stanovisko datované dne 23. 3. 2016 pod č.i.
MMPr/026978/2016/STA V/ZEM/He:
Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k navrhovanému znění podmínky
sdělujeme, že ke změně podmínky rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV
nemáme připomínek.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Mauistrát města Přerova. Odbor koncepce a strategického rozvoje. Oddělení územního
plánování. Bratrská 34. PSČ 750 1 E Přerov 2 - Vyjádření datované dne 29. 2. 2016 pod č.i.
MMPr/026977/2016:
Na základě usnesení Zastupitelstva města Tovačova ze dne 25.06.2012 bylo zahájeno
pořizování Změny č. 1 Územního plánu Tovačov; předmět změny se území dotčeného
záměrem nedotýká.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Lesv České republiky, s.p- Lesní správa Prostějov. Riegrova 3475/24. Prostějov. PSČ 796 01
- Stanovisko datované dne 26. 2. 2016 nod č.i. LČR/131/02542/2016 ke změně podmínky č. 4
rozhodnutí o stanovení dbbvvacího nrostoru Tovačov IV: Návrh znění podmínky č. 4: ;
Zemědělské pozemky uvnitř DP v prostoru mezi vrcholy L, M, N, v šíři 100 m od hranice
Národní přírodní rezervace Zástudánčí nebudou předmětem řízení o povolení hornické
činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu a také vyznačeny v dokumentaci a to
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ve smyslu stanoviska MŽP CR ÚO- pro olomouckou oblast ze dne 13.10.1995 a také
stanoviska MěU Tovačov z 4.8.1995.
Vypořádání připomínky:
Připomínka, tj. návrh nového znění podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu
v Brně, je zapracována v odstavci II. výroku rozhodnutí.

Nepodmíněná sdělení a stanoviska k řízení o změně podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního
báňského úřadu v Brně vydaného pod zn. 5890/95-465-08, datované dne 28. 3. 1996,
o stanovení dobývacího prostoru s názvem Tovačov IV, ID: 7 1107 poskytly následující
orgány státní správy a organizace:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Dvořákova 75. Přerov.
PSČ 750 11 - Závazné stanovisko č.i. KHSQC/04305/2016/PR/HOK datované dne 10. 3.
2016: Spředloženou změnou podmínky’ rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Tovačov
IV... , ... orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Státní plavební správa - nobočka Přerov. Bohuslava Němce 640/2. PSČ 750 02 Přerov Stanovisko č.i. 850/PR/16 datované dne 16. 3. 2016 ke změně podmínky rozhodnutí o
stanovení dobvvacího prostoru Tovačov IV: Změnou podmínek rozhodnutí zn. 5890/95-46508 ze dne 28. 3. 1996 o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV nedojde k dotčení zájmů
hájených Státní plavební správou, proto souhlasíme s navrženým řešením změny předmětného
rozhodnutí bez připomínek.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.. Šířava 482/21. Přerov I-Město. Přerov. PSČ 750 02 Sdělení zn. 5890/95-465-08 ze dne 28. 3. 1996 ke změně podmínky rozhodnutí o stanovení
dobvvacího prostoru Tovačov IV:... z pohledu námi hájených zájmů souhlasíme se změnou č.
4 uvedeného rozhodnutí.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
TJ Sokol Tovačov. z.s.. Nádražní 333. Tovačov. PSČ 751 01 - souhlasné stanovisko č.i.
1 /OJ/16 ze dne 29. 3. 2016 ke změně podmínk\ rozhodnutí o stanovení dobvvacího prostoru
Tovačov IV.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Obec Lobodice. Lobodice 39. Tovačov. PSČ 751 01 - souhlasné stanovisko ke změně
datované dnem 14. 3. 2016.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Povodí Moravy, s.tx. Dřevařská 11. Brno. PSČ 602 00 - souhlasné sdělení ke změně dílčí
podmínky stanovení DP Tovačov IV pro umožnění těžby na lokalitě Remízek vvdané ood zn.
PMOl 1760/2016-203/Kr datované dne 25. 2. 2016.
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Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
RWE Gas Storaue. s.r.o.. Prosecká 855/68. Praha 9. PSČ 190 00 - souhlasné stanovisko
v\dané nod zn. 16/29/02/ZA/03 datované dnem 29. 2. 2016: ...kpředmětné akci nemáme
námitek.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Soukromá rolnická společnost Auro, s.r.o. se sídlem v Tovačově. Olomoucká č.p. 525.
Tovačov - Tovačov I - Město. PSČ 751 01 - noskvtla yVádření k předmětné žádosti:
Souhlasíme se změnou voámmk\>.
Vypořádání připomínky:
Bez připomínek a doplňujících podmínek.
Při správním řízení, ve věci změny podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu
v Brně, vydaného pod zn. 5890/95-465-08, datovaného dne 28. 3. 1996, o stanovení
dobývacího prostoru s názvem Tovačov IV, ID: 7 1107, pro dobývání výhradního ložiska
štěrkopísku v k.ú. Tovačov, kód ČSU 768014 nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by
bránily změně podmínky č. 4, a proto OBU v součinnosti s orgány životního prostředí,
s orgánem územního plánu a stavebním úřadem rozhodl, jak je výše uvedeno.
OBU vrací žadateli ověřené vyhotovení podání č. 3, včetně dokumentace.

Poučení o opravném prostředku
Podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání u Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava Moravská
Ostrava ve Ihútě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
O případném odvolání bude rozhodovat Český báňský úřad v Praze.

předseda
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
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Seznam k č. j. SBS 11134/2016/OBÚ-05/3
a)

Účastníci řízení:
1. Českomoravský štěrk, a.s.

í
Mokrá 359 Mokrá-Horákov
664 04 Mokrá-Horákov
2. Báňský inženýring Olomouc spol, s.r.o
Jeronýmova 221/6
777 00 Olomouc
3. Město Tovačov
Náměstí č. 12
751 01 Tovačov
b)

Orgány státní správy:
4. Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
5. Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství a zemědělství
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
6. Magistrát města Přerova
Odbor koncepce a strategického rozvoje
Oddělení územního plánování
Bratrská 34
750 11 Přerov 2
7. Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Prostějov
Riegrova 3475/24
796 01 Prostějov

c)

Ostatní:
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Dvořákova 75
750 11 Přerov
9. Státní plavební správa - pobočka Přerov
Bohuslava Němce 640/2
750 02 Přerov
10. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov
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11 TJ Sokol Tovačov, z.s.
Nádražní 333
751 01 Tovačov
12. Obec Lobodice
Lobodice 39
751 01 Tovačov

.

13. Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
14. RWE Gas Storage, s.r.o.
Dřevařská 11
602 00 Brno
15. Soukromá rolnická společnost Agro, s.r.o. se sídlem v Tovačově
Olomoucká č.p. 525
751 01 Tovačov - Tovačov 1 - Město
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Vysvětlivky:

nepravidelně zatopená část lítorólního pásmo
břehová linie těžebních jezer(zatopená část)
hranice DP
hranice chráněného ložiskového území
CHLÚ TOVAČOV V, OBU Brno č.J.3910/1990
I ostrov Remízek (výměro cco B5 000 m2)
I z toho výměra plánovoné deponie: cca 6 800 m2

n.
ra.

Malý ostrov (výměra

1 950 m2)

Novážko — litorální pásr

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s.
Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
Tovačov 5 na lokalitě Remízek v DP Tovačov IV

Mapa konečného stavu lokality Remízek
se zákresem etap záboru PUPFL
kat.území : Tovačov

M

kraj

datum

:

Olomoucký

= 1 : 2500
: 01/2016

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dn......

Je vykonatelné dne...............................
Obvodní báňský úřad pro úremf krajů
Moravskosiezíkého a Olomouckého
dne.... tUUe&JjQ

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Číslo jednací: SBS 02544/2016/OBÚ-05/34
V Ostravě dne: 20.7.2018

ROZHODNUTÍ
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (dále též „OBÚ"), jako místně a věcně příslušný orgán státní
báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) bod 7. a § 41 odst. 2 písm. b) 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.“), na základě žádosti „o povolení hornické činnosti na výhradním ložisku
Tovačov 5 v DP Tovačov IV-lokalita RemízekP a žádosti „o schválení tvorby rezervyfinančních
prostředků na sanace a rekultivace“ organizace Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359,
664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 255 02 247 (dále též „organizace"), podaných prostřednictvím
zmocněné organizace Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Jeronýmova 221/6,
Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 603 20 206 (dále též „zmocněná organizace")

I.
Povoluje
podle ustanovení § 10 odstavec 1 zákona č. 61/1988 Sb. organizaci hornickou činnost otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska Tovačov 5 v části dobývacího prostoru
Tovačov IV - lokalita Remízek, v rozsahu předloženého podání.

n.
Stanoví
podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek,
o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1988 Sb.“), tyto podmínky hornické činnosti:
1.

Hornická činnost musí být vykonávána podle předložené dokumentace „Plán otvírky,
přípravy a dobývání v DP Tovačov IV - lokalita Remízek“ zpracované báňským
projektantem
a schválené závodním lomu
v 03/2015 na pozemcích pare. č. 1509/65, 3347, 1569/5, 1571/14 a 1509/121
v katastrálním území Tovačov a jejího doplnění ze dne 28.8.2017, které bylo zaevidováno
OBÚ pod č.j. SBS 29131/2017 dne 30.8.2017 (dále jen „POPD").

2.

Organizace musí zachovat přístupovou cestu k lokalitě „Chalupa".
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3.

Organizace musí před zahájením výše uvedené hornické činnosti uzavřít pachtovní smlouvu
s Lesy České republiky, s.p., na dotčené pozemky pare. č. 1571/14, 1509/121 a 3347
v katastrálním území Tovačov.

4.

Organizace nesmí zahájit hornickou činnost na části pozemku pare. č. 1571/14
v katastrálním území Tovačov dle tohoto rozhodnutí před nabytím právní moci rozhodnutí
k trvalému odnětí cit. části pozemku určeného k plnění funkcí lesa a zaplacení poplatku
za vypočtenou újmu a škodu Lesům České republiky, s.p.

5.

Na vzniklém „Ptačím ostrově" musí být uplatněno bezzásahové hospodaření.

6.

Organizace musí po ukončení odtěžení výhradního ložiska štěrkopísku provést geometrické
zaměření za účelem uvedení skutečností týkajících se všech pozemků dotčených povolenou
hornickou činností do souladu s katastrem nemovitostí.

7.

Organizace smí pro praní štěrkopísku odebírat vodu z jezera Tovačov I. tak, aby nedošlo
k poklesu hladiny stanovené posudkem „Posouzení vlivu úložiště výpěrků v DP Tovačov III
na vodárenský objekt v DP Tovačov 1“ vypracovaným
, CSc.
z března 2004 tj. pod hladinu 190,20 m n.m. a v letním období pod hladinu 191,00 m n.m.
z důvodů přehřátí a z toho plynoucí změny kvality, která způsobí potíže při úpravě vody.
Hladina bude pravidelně (1 x měsíčně) měřena a lx ročně budou výsledky měření písemně
předávány společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

8.

Případné havárie v ochranném pásmu vodního zdroje budou neprodleně hlášeny
na dispečink společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., tel. 581 299 158.

9.

Na ploše pozemku pare. č. 1571/14 vk.ú. Tovačov, která nebude dotčena odnětím
k realizaci uvedeného záměru, nesmí dojít k poškozování dřevin a keřů a jejich podzemních
částí a k nepovolenému ukládání vytěženého štěrkopísku nebo jiného materiálu.

10. Plocha „Ptačího ostrova44 nebude odlesňována, naopak zde bude provedeno dolesnění
výhradně geograficky původními druhy dřevin (cílová skladba: dub letní (Quercus robur),
lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus),
olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), střemeha hroznovitá
(Prunus padus), topol osika (Populus tremula); lokalita bude v cílovém stavu ponechána
naprosto izolovaná a bude sloužit jako bezzásahová zóna; součástí ostrova bude rovněž
litorální zóna při západním břehu.
11. Plocha malého ostrůvku v nově vzniklém „kanálu44 bude plošně osázena výhradně
geograficky původními druhy dřevin.
12. Plocha mezi Skašovskou hrází a novými břehy jezera nebude odlesněna a bude dolesňována
výhradně geograficky původními druhy dřevin.
13. Nově vzniklé břehy budou zpevněny vrbovými řízky a plocha mezi ponechaným lesním
porostem a břehovou hranou bude osázena skupinově směsí dřevin javor babyka (Acer
campestre), střemeha hroznovitá (Prunus padus), topol osika (Populus tremula) a habr
obecný (Carpinus betulus) a skupinovou výsadbou keřů - brslen evropský (Euonymus
europaeus), kalina obec. (Viburnum opulus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna),
svída krvavá (Comus sanguinea), krušina obec. (Rhamnus frangula).
14. Bude zajištěna potřebná zálivka výsadeb v suchém období roku a pravidelné vyžínání
sazenic.
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15. Případné stávající nebo budoucí nálety geograficky nepůvodních a nežádoucích
zmlazujících dřevin (akát, acer negundo, bez černý, křídlatka) na celé dotčené ploše budou
min. po dobu 5 let, v případě potřeby déle, průběžně odstraňovány, řezné plochy budou vždy
bezprostředně selektivně ošetřeny vhodným herbicidem např. Roundup Biaktiv (v případě
následného růstu výmladků i opakovaně).
16. Organizace je povinna písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy
stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
17. Při těžbě, převozu vytěženého materiálu nesmí dojít ke znečištění podzemních, povrchových
a důlních vod látkami závadnými vodám, zejména ropnými látkami.
18. Hornická činnost v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě,
nebude zde skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
19. Při těžbě, úpravě a dopravě štěrkopísku budou dodrženy podmínky stanovené v opatření
obecné povahy pro ochranné pásmo vodního zdroje, které vydal Magistrát města Přerova,
Odbor zemědělství, dne 25.5.2011 pod č.j.: MMPr/074698/2011/Ba a v opatření obecné
povahy č.j.: MMPr/092998/2012/Ba ze dne 20.7.2012.
20. Postup těžby a následné rekultivace musí respektovat omezení vyplývající z umístění
záměru v CHOP A V Kvartér řeky Moravy, stanovující v § 2 odst.l písm. e) NV č. 85/1981,
kterým byl CHOPAV vymezen, že těžba štěrkopísků je možná, jen budou-li časový postup
a technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití
prostoru ložiska.
21. Těžba, zpracování a soustřeďování dříví bude prováděna v termínu od 15. 9. do 15. 3.
příslušného kalendářního roku. Listnaté dříví určené po těžbě k odvozu nebude na místě
(v sousedství ponechaných částí lesních porostů) ponecháváno déle než do 15. 4. běžného
kalendářního roku.
22. Veškeré činnosti budou probíhat s maximálním ohledem na okolní přírodu a budou
prováděny způsoby minimalizujícími poškození živých dřevin, které nebudou vyznačeny
k těžbě v rámci uvedeného záměru (včetně případného zmlazení). V případě mechanického
poškození stojících živých dřevin vykazujících hmotu hroubí (tzn. hmotu s průměrem
větším než 7 cm) budou vzniklé rány dostupné ze země téhož dne vhodným způsobem
ošetřeny přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv.
23. Po celou dobu provádění těžebních prací budou zajištěna veškerá opatření k zamezení úniku
provozních kapalin nebo jiných látek, které by mohly způsobit zhoršení stavu přírody nebo
jejích jednotlivých složek (např. podzemních a povrchových vod, půd, rostlin, živočichů).
24. Organizace předem prokazatelně seznámí s uvedenými podmínkami č. 21 až 23 své
dodavatele prací. (Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, č.j.: KÚOK 106317/2015 ze dne 7.12.2015 - souhlas
dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se zásahem do významného krajinného
prvku na lesním pozemku pare. č. 1571/14 v k. ú. Tovačov)
25. Stavební a technologické parametry zdroje znečišťování ovzduší, především jeho kapacita,
technické parametry a procesy na něm probíhající, budou při realizaci stavby zdroje
dodrženy ve shodě s POPD.
26. Případné další změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší při realizaci
stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
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27. Provozovatel stacionárního zdroje znečišťování ovzduší požádá příslušný orgán ochrany
ovzduší (krajský úřad) o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, věznění pozdějších předpisů, tj. o vydání povolení
provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - respektive doplní již podanou žádost
o nové skutečnosti a doloží přepracovaný (aktualizovaný) provozní řád.
28. Organizace nesmí zahájit hornickou činnost dle tohoto rozhodnutí před nabytím právní moci
rozhodnutí o schválení vytváření finančních rezerv na sanace a rekultivace pozemků
dotčených těžbou výhradního ložiska štěrkopísku Tovačov 5 v dobývacím prostoru Tovačov
IV - lokalita Remízek.
Odůvodnění:
OBÚ zaevidoval dne 22.1.2016 pod č.j. SBS 02544/2016 žádost organizace zn. 2016/012-Ho
ze dne 18.1.2016 „o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru (DPj Tovačov IV“ a žádost
„o schválení vytváření finančních prostředků na sanace a rekultivace“, podané prostřednictvím
zmocněné organizace podepsané závodním lomu
a jednatelem
zmocněné organizace
včetně dokumentace „Plán otvírky’, přípravy
a dobývání v DP Tovačov IV- lokalita Remízek“ zpracované báňským projektantem
a schválené závodním lomu
v 03/2015 na pozemcích
pare. č. 1509/65, 3347, 1569/5, 1571/14 a 1509/121 v katastrálním území Tovačov.
OBÚ uvědomil oznámením evid. pod č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/3 ze dne 27.1.2016,
v souladu s ust. § 10 odst. 1 zákona a dle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všechny známé účastníky řízení, dotčené
orgány státní správy a v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), také spolek Orlovák,
z.s., se sídlem Okružní 1309, 735 14 Orlová-Lutyně, spolek „Karlínsko - Libeňské kaskády“,
se sídlem Livornská 429, 109 00 Praha 10 a spolek Změna pro život, se sídlem Na Vyhlídce
1556/1, 736 01 Havířov-Město, že dnem 22.1.2016, kdy žádost došla věcně a místně
příslušnému OBÚ, bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o těchto
žádostech a zároveň stanovil termín konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na den
17.2.2016. Uvedené spolky neoznámily OBÚ svou účast ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. a předmětného správního řízení se nezúčastnily, vyjma spolku Orlovák,
z.s., který svou účast v předmětném správním řízení OBÚ oznámil dopisem ze dne 14.2.2016,
evidovaným OBÚ pod č.j. SBS 05502/2016 dne 17.2.2016.
OBÚ po provedeném ústním jednání a ověření úplnosti žádosti o povolení hornické činnosti
a související dokumentace, ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, kdy shledal překážku
ve správním řízení, a to v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydaném OBÚ v Brně
pod č.j. 5890/95-465-08 ze dne 28.3.1996, pro niž nemohl v řízení pokračovat, usnesením OBÚ
č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/5 ze dne 18.2.2016 zahájené správní řízení v souladu s ust. § 64
odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil a zmocněnou organizaci vyzval tentýž den pod čj. SBS
02544/2016/OBÚ-05/6 k odstranění vad cit. žádosti.
Zmocněná organizace podala dopisem zn. 56/2016 ze dne 31.3.2016 na OBÚ návrh na změnu
podmínky č. 4 rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Tovačov IV, ID: 7 1107 vk.ú.
Tovačov vydaného Obvodním báňským úřadem v Brně pod č.j. 5890/95-465-08 dne 28.3.1996.
Na základě této žádosti vydal OBÚ rozhodnutí č.j. SBS 11134/2016/OBÚ-05/3 ze dne
11.5.2016, kterým byla zrušena podmínka č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně č.j.
5890/95-465-08 ze dne 28.3.1996 ve znění „Lokalita Remízek - lesní pozemek p.č. 1571/14 v k.ú.
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Tovačov a zemědělské pozemky> uvnitř DP v prostoru mezi vrcholy K, L, M v šíři minimálně 100
metrů od hranice DP nebudou předmětem řízení o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou
výrazně označeny v terénu a také vyznačeny v dokumentaci, a to ve smyslu stanoviska MZP ČR,
ÚO pro Olomouckou oblast ze dne 13.10.1995 a také stanoviska MěU Tovačov ze dne 4.8.1995 “
a současně stanovil podmínku omezující způsob využití pozemků ve stanoveném DP Tovačov
IV ve znění: „Zemědělské pozemky uvnitř dobývacího prostoru - v prostoru mezi vrcholy L, M, N
v šíři 100 metrů od hranice Národní přírodní rezervace Zástudánčí nebudou předmětem řízení
o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně označeny v terénu a také vyznačeny
v dokumentaci, a to ve smyslu stanoviska MŽP ČR UO pro Olomouckou oblast ze dne
13.10.1995 a také stanoviska MěU Tovačov ze dne 4.8.1995". Zrušením původního znění
podmínky č. 4 a stanovením nového znění podmínky č. 4 rozhodnutí o stanovení DP Tovačov IV
byla odstraněna překážka v cit. řízení o povolení hornické činnosti.
Dne 13.5.2016 se na OBÚ dostavil pan
, předseda spolku Orlovák, z.s.,
k nahlížení do spisu cit. správního řízení (záznam o nahlížení do spisu evid. OBÚ pod č.j. SBS
16140/2016 ze dne 13.5.2016).
Dne 3.6.2016 zaevidoval OBU pod č.j. SBS 18407/2016 žádost zmocněné organizace
o pokračování řízení o povolení hornické činnosti v DP Tovačov IV a o schválení vytváření
rezervy finančních prostředků na sanace a rekultivace značky 2016/078-Ho ze dne 31.5.2016.
Na základě této žádosti OBU, podle ustanovení § 65 odst. 2 správního řádu, vyrozuměl všechny
známé účastníky řízení dopisem evidovaným pod č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/10 ze dne
8.6.2016, že v řízení o žádosti pokračuje a oznámením z téhož dne evidovaným pod č.j. SBS
02544/2016/OBÚ-05/11, že skončil v dané věci dokazování a o možnosti vyjádření
se k podkladům rozhodnutí.
Dne 27.6.2016 zaevidoval OBÚ pod č.j. SBS 21021/2016 dopis pana
předsedy spolku Orlovák, z.s., ve věci: „Vyjádření k vyrozumění správního orgánu ze dne
8.6.2016 v řízenísp. zn. SBS 02544/2016/OBU-05/11, kdy byli účastnici řízení vyrozuměni o tom,
že správní orgán ukončil dokazování a je možno se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí"
ze dne 26.6.2016, ve kterém uvádí:
/.

Účastník řízení namítá, že mu nebylo doručeno rozhodnutí správního orgánu sp. zn. SBS
11134/2016/OBÚ-05/3 ze dne 11.5.2016.
O existenci tohoto rozhodnutí se účastník řízení dozvěděl ze žádosti zmocněnce žadatele
ze dne 31.5.2016 o pokračování řízení o povolení hornické činnosti v DP Tovačov.
Přitom rozhodnutí správního orgánu ze dne 11.5.2016 fakticky zrušilo jedinou podmínku,
která dosud objektivně bránila žadateli v pokračování řízení o jeho žádosti a jedná se tak
o rozhodnutí zcela zásadního významu, a to pro všechny účastníky řízení se základním
právem případně využít opravné prostředky.
Účastník řízení proto žádá o zaslání rozhodnutí správního orgánu ze dne 11.5.2016 sp. zn.
SBS 11134/2016/OBÚ-05/3, aby se mohl s jeho obsahem seznámit a zvážit své stanovisko
k němu.

2.

Nehledě na výše uvedené má účastník tyto další námitky:
Spolku Orlovák, z.s., je známo, že společnost STAVING Olomouc s.r.o., IČ: 47974630
žádala žádostí ze dne 7.11.2012 o tzv. „rozšíření sportovních aktivit o motorovou plavbu"
v dané lokalitě.
V rámci posuzování takového záměru mimo jiné vydal Krajský úřad Olomouckého kraje
v řízení pod sp. zn. KÚOK 66425/2014 ze dne 16.7.2014 nesouhlas orgánu ochrany přírody
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s tímto záměrem a toto rozhodnutí bylo potvrzeno v odvolacím řízení rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí ČR sp. zn. 656I5/ENV/14, 1645/570/15 ze dne 8.12.2015.
Obě rozhodnutí účastník řízení přikládá k tomuto podání a žádá správní orgán, aby je
zahrnul mezi jemu známé podklady pro své rozhodnutí ve věci předmětu vedeného řízení,
a zároveň upozorňujeme na evidentní nejednotnost vydaných rozhodnutí, se kterou je nutno
se před vydáním rozhodnutí vypořádat.
Z obou rozhodnutí je patrné, že posuzovanou plavbu jedním motorovým člunem o výkonu
motoru 139 kW od 15. června do 15. září považuje rozhodující správní orgán za potenciálně
velmi rizikovou pro poškození a ohrožení vzniklého a vznikajícího jezerního ekosystému,
a to konkrétně hlukem, poškozením pobřežního porostu a nepříznivým vlivem na ekologickostabilizačnífunkci jezera danou oživením vodního prostředí rybími společenstvy
V této souvislosti proto účastník řízení namítá, že pokud již v minulosti rozhodovaly správní
orgány v obdobné věci, měly by podle § 2/4 správního řádu rozhodovat obdobně „padni
komu padni". Rozsah zásahu do přírody v důsledku navrhované těžby je několika řádově
vyšší než případný zásah plavbou člunu a argument, že po vytěžení může dojít opět
ke zpřírodnění dané lokality, nezohledňuje nenahraditelné poškození dané lokality, pouze
dodatečně a dočasně (do dotěžení) validuje těžbu, která byla povolena ještě před existencí
stávajících zákonných předpisů na ochrany přírody a krajiny a nelze proto touto praxí
argumentovat za stávající situace, ostatnějak to uvedlo ve svém shora citovaném rozhodnutí
MŽP ČR.
3.

Účastník řízení dále namítá, že není ve spise podklad pro změnu stanoviska orgánů ochrany
přírody, kdy v roce 2009 a 2014 a 2015 byla stanoviska zamítavá a nyní jsou souhlasná.
Přitom v dané lokalitě se během času od roku 2009 přírodní ekosystém bez zásahu člověka
jen posílil, a tedy i jeho ochrana musí být silnější a této silnější ochraně
pak musí odpovídat činnost příslušných orgánů, které vliv záměru těžby na krajinu a přírodu
posuzují.

4.

Účastník řízení dále namítá, že nebylo provedeno posouzení lesního komplexu určeného
k vykácení. Konkrétně pak nebylo provedeno podrobné dendrologické posouzení tohoto
území. Pravděpodobně se jedná o část původního lužního lesa. Jednat se může o smíšený
jasanovo-olšový /užni les temperátní a boreální Evropy nebo smíšený /užni les s dubem
letním, jilmem vazem a jasanem ztepilým, které vznikly podél větších řek ve střední Evropě.
K tomu se uvádí:
Ad 1. Rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 11134/2016/OBÚ-05/3 datovaným dne 11.5.2016, které
nabylo právní moci dne 7.6.2016, byla ve výrokové části I. zrušena podmínka č. 4
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně vydaného pod zn. 5890/95-465-08
ze dne 28.3.1996 o stanovení DP s názvem Tovačov IV ave výrokové části II
stanoveno nové znění podmínky č. 4 rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně,
ve znění: „Zemědělské pozemky uvnitř dobývacího prostom - v prostoru mezi
vrcholy L, M, N v šíři 100 metní od hranice Národní přírodní rezer\>ace Zástudánčí
nebudou předmětem řízení o povolení hornické činnosti. Tyto plochy budou výrazně
označeny v terénu a také vyznačeny v dokumentaci, a to ve smyslu stanoviska MZP
ČR ÚO pro Olomouckou oblast ze dne 13.10.1995 a také stanoviska MěÚ Tovačov
ze dne 4.8.1995". Podmínky č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 uvedené v rozhodnutí Obvodního
báňského úřadu v Brně vydaného pod zn. 5890/95-465-08 ze dne 28.3.1996
o stanovení dobývacího prostoru s názvem Tovačov IV, zůstaly nedotčeny.
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Požadavek spolku Orlovák, z.s., o poskytnutí rozhodnutí správního orgánu sp. zn.
SBS 11134/2016/OBÚ-05/3 ze dne 11.5.2016 byl akceptován a předmětné
rozhodnutí, jakožto veřejná listina, bylo spolku zasláno.
Ad 2. Jedná se o námitku proti rozhodnutí jiných správních orgánů, které jsou v právní
moci. Výše uvedené námitky mohly být uplatněny v rámci těchto správních řízení,
ke kterým OBÚ nebyl věcně příslušný.
Ad 3. Součástí žádosti o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Tovačov IV
a žádosti o schválení vytváření rezervy finančních prostředků na sanace a rekultivace
podle předložené dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání v DP Tovačov IV
- lokalita Remízek44 zpracované báňským projektantem
a schválené závodním lomu
v 03/2015 jsou příslušná
platná stanoviska dotčených orgánů státní správy. OBU není věcně příslušný měnit
stanoviska jiných správních orgánů, může je pouze zahrnout do podmínek
rozhodnutí.
Ad 4. OBU není správním orgánem věcně příslušným k posuzování lesního komplexu
určeného k vykácení, rovněž se k této věci nevyjadřuje, proto námitka nebyla
zahrnuta do výroku rozhodnutí.

Dne 19.7.2016 předložila zmocněná organizace „doplnění žádosti o povolení hornické činnosti
v dobývacím prostoru (DP) Tovačov IV a o schválení vytváření rezerv finančních prostředků
na sanace a rekultivace44, značky 2016/96-Ho ze dne 17.7.2016, které OBÚ zaevidoval
pod č.j. SBS 23511/2016. Toto podání obsahovalo vypořádání stanovisek (body č. 22 až ě. 26).
OBÚ doplnil spis o nové podklady a pod č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/14 ze dne 21.7.2016
podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, vyrozuměl účastníky řízení o skončení dokazování
a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti žádný z účastníků řízení
nevyužil, vyjma spolku Orlovák, z.s., který zaslal „Vyjádření k vyrozumění správního orgánu
ze dne 21.7.2016 v řízení sp. zn. SBS 02544/2016/OBÚ-05/14, kdy byli účastníci řízení
vyrozuměni o tom, že správní orgán ukončil dokazování a je možno se vyjádřit k podkladům
pro vydání rozhodnutí44 ze dne 5.7.2016, které bylo OBÚ zaevidováno pod č.j. SBS 25820/2016
dne 8.8.2016, ve kterém uvádí:
1.

Účastník řízení namítá, že mu nebylo doručeno rozhodnutí správního orgánu sp. zn. SBS
11134/2016/OBÚ-05/3 ze dne 11.5.2016.
O existenci tohoto rozhodnutí se účastník řízení dozvěděl ze žádosti zmocněnce žadatele
ze dne 31.5.2016 o pokračování řízení o povolení hornické činnosti v DP Tovačov.
Přitom rozhodnutí správního orgánu ze dne 11.5.2016 fakticky’ zrušilo jedinou podmínku,
která dosud objektivně bránila žadateli v pokračování řízení o jeho žádosti a jedná se tak
o rozhodnutí zcela zásadního významu, a to pro všechny účastníky řízení se základním
právem případně využít opravné prostředky.
Účastník řízení proto žádá o zaslání rozhodnutí správního orgánu ze dne 11.5.2016 sp. zn.
SBS 11134/2016/OBÚ-05/3, aby se mohl s jeho obsahem seznámit a zvážit své stanovisko
k němu.

2.

Nehledě na výše uvedené má účastník tyto další námitky’:
Spolku Orlovák, z.s., je známo, že společnost STAVING Olomouc s.r.o., IČ: 47974630
žádala žádostí ze dne 7. 11. 2012 o tzv. „rozšíření sportovních aktivit o motorovou plavbu"
v dané lokalitě.
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V rámci posuzování takového záměru mimo jiné vydal Krajský úřad Olomouckého kraje
v řízeni pod sp. zn. KÚOK 66425/2014 ze dne 16. 7.2014 nesouhlas orgánu ochrany přírody
s tímto záměrem a toto rozhodnutí bylo potvrzeno v odvolacím řízení rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí ČR sp. zn. 656I5/ENV/14, 1645/570/15 ze dne 8.12.2015.
Obě rozhodnutí účastník řízení již OBÚ doručil a žádá správní orgán, aby je zahrnul mezi
jemu známé podklady pro své rozhodnutí ve věci předmětu vedeného řízení, a zároveň
upozorňujeme na evidentní nejednotnost vydaných rozhodnutí, se kterou je nutno se před
vydáním rozhodnutí vypořádat.
Z obou rozhodnutí je patrné, že posuzovanou plavbu jedním motorovým člunem o výkonu
motoru 139 kW od 15. června do 15. záři považuje rozhodující správní orgán za potenciálně
velmi rizikovou pro poškození a ohrožení vzniklého a vznikajícího jezerního ekosystému,
a to konkrétně hlukem, poškozením pobřežního porostu a nepříznivým vlivem na ekologickostabilizační funkci jezera danou oživením vodního prostředí rybími společenstvy. V této
souvislosti proto účastník řízení namítá, že pokudjiž v minulosti rozhodovaly správní orgány
v obdobné věci, měly by podle § 2/4 správního řádu rozhodovat obdobně „padni komu
padni". Rozsah zásahu do přírody v důsledku navrhované těžby je několika řádově vyšší než
případný zásah plavbou člunu a argument, že po vytěžení může dojít opět ke zpřírodnění
dané lokality, nezohledňuje nenahraditelné poškození dané lokality, pouze dodatečně
a dočasně (do dotěžení) validuje těžbu, která byla povolena ještě před existencí stávajících
zákonných předpisů na ochrany přírody a krajiny a nelze proto touto praxí argumentovat
za stávající situace, ostatnějak to uvedlo ve svém shora citovaném rozhodnutí MZP ČR.
3.

Účastník řízení dále namítá, že není ve spise podklad pro změnu stanoviska orgánů ochrany
přírody, kdy v roce 2009 a 2014 a 2015 byla stanoviska zamítavá a nyní jsou souhlasná.
Přitom v dané lokalitě se během času od roku 2009 přírodní ekosystém bez zásahu člověka
jen posílil, a tedy i jeho ochrana musí být silnější a této silnější ochraně
pak musí odpovídat činnost příslušných orgánů, které vliv záměru těžby na krajinu a přírodu
posuzují.

4.

Účastník řízení dále namítá, že nebylo provedeno posouzení lesního komplexu určeného
k vykácení. Konkrétně pak nebylo provedeno podrobné dendrologické posouzení tohoto
území. Pravděpodobně se jedná o část původního lužniho lesa. Jednat se může o smíšený
jasanovo-olšový lužní les temperátni a boreální Evropy nebo smíšený /užni les s dubem
letním, jilmem vazem a jasanem ztepilým, které vznikly podél větších řek ve střední Evropě.

K tomu se uvádí:
Obsahově jsou námitky totožné s námitkami uvedenými v dopisu pana
předsedy spolku Orlovák, z.s., ve věci „Vyjádření k vyrozumění správního orgánu ze dne
8.6.2016 v řízení sp. zn. SBS 02544/2016/OBÚ-05/11, kdy byli účastníci řízení vyrozuměni
o tom, že správní orgán ukončil dokazování a je možno se vyjádřit k podkladům pro vydání
rozhodnutí" ze dne 26.6.2016, které bylo OBÚ zaevidováno pod č.j. SBS 21021/2016 dne
27.6.2016. Vypořádání námitek již bylo provedeno výše.
OBÚ vypravil dne 14.9.2016 rozhodnutí č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/16 ze dne 15.8.2016,
kterým organizaci povolil podle § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. hornickou činnost - otvírku,
přípravu a dobývání a podle § 41 odst. 2, písm. c) téhož zákona schválil vytváření finančních
rezerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou výhradního ložiska štěrkopísku
Tovačov 5 v dobývacím prostoru Tovačov IV - lokalita Remízek dle dokumentace ,f*lán
otvírky, přípravy a dobývání v DP Tovačov IV - lokalita Remízek“ zpracované báňským
projektantem
a schválené závodním lomu
v 03/2015 na pozemcích pare. č. 1509/65, 3347, 1569/5, 1571/14 a 1509/121 v katastrálním
území Tovačov.
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Dne 10.10.2016 podal spolek Orlovák, z.s. v zákonem stanovené lhůtě odvolání proti rozhodnutí
o cit. povolení hornické činnosti. V odvolání neuvedl žádné věcné námitky s tím, že odvolání
doplní, až se podrobně seznámí s obsahem rozhodnutí, ale žádné doplnění odvolání
nepředložil.
OBÚ zaslal podané odvolání do rozhodnutí č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/16 ze dne 15.8.2016
a výzvu k vyjádření účastníkům řízení přípisem evid. OBÚ pod č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/18
ze dne 17.10.2016. K odvolání se žádný z účastníků řízení v termínu nevyjádřil.
Dne 17.10.2017 využil zmocněný zástupce organizace
svého práva
nahlédnout na OBÚ do spisu vedeného ve správním řízení o povolení předmětné hornické
činnosti (záznam o nahlížení do spisu evid. OBÚ pod č.j. SBS 33750/2016 ze dne 18.10.2016).
Vzhledem ke skutečnosti, že OBÚ neshledal splnění podmínek pro postup podle § 87 správního
řádu, postoupil odvolání spolku Orlovák, z.s. do rozhodnutí č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/16
ze dne 15.8.2016, spolu se svým stanoviskem a správním spisem dne 11.11.2016 na Český
báňský úřad v Praze (dále též ,,ČBÚ“).
ČBÚ přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a řízení, které předcházelo jeho vydání
a rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/16 ze dne 15.8.2016 zrušil rozhodnutím ČBÚ
č.j. SBS 37296/2016/ČBÚ-21/1 ze dne 16.1.2017, a věc se vrátil OBÚ k novému projednání
(zaevidováno OBÚ pod č.j. SBS 02510/2017 dne 20.1.2017).
V novém projednání žádosti organizace OBÚ usnesením č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/23
ze dne 28.2.2017 správní řízení přerušil až do doby odstranění vad podání, a to ve smyslu závěrů
uvedených v bodech č. 2 (vypořádání střetů zájmů s vlastníkem dotčených pozemků pare.
č. 1571/14, 1509/21 a 3347 v k.ú. Tovačov ve smyslu ust. § 33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“),
tj. uzavření pachtovní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. - podmínka vyplývající
ze závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, č.j. MMPr/148995/2015/STAV/ZEM/He
ze dne 22.12.2015 a z vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
č.j. LČR/131/02481/2015 ze dne 10.11.2015), č. 5 a), c) (vypořádání se s jednotlivými
požadavky v dokumentaci), č. 5 i) (platnost stanovisek) a č. 6 (tvorba finančních prostředků
na sanace a rekultivace) rozhodnutí ČBÚ č.j. SBS 37296/2016/ČBÚ-21/1 ze dne 16.1.2017,
o zrušení rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/16 ze dne 15.8.2016, nejdéle však
do 31.8.2017, a současně vyzval organizaci pod č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/24 k doplnění
žádosti.
Dne 30.8.2017 zaevidoval OBÚ pod č.j. SBS 29131/2017 doplnění žádosti o povolení hornické
činnosti na výhradním ložisku Tovačov 5 v DP Tovačov IV - lokalita Remízek a zpětvzetí
žádosti o schválení tvorby rezervy finančních prostředků na sanace a rekultivace. Organizace
však nedoplnila svoji žádost o vypořádání střetů zájmů s vlastníkem dotčených pozemků pare.
č. 1571/14, 1509/21 a 3347 v k.ú. Tovačov ve smyslu ust. § 33 horního zákona, tj. neuzavřela
pachtovní smlouvu s Lesy České republiky, s.p. - uvedeno v usnesení OBÚ č.j. SBS
02544/2016/OBÚ-05/23 ze dne 28.2.2017 o přerušení cit. správního řízení ve lhůtě stanovené
do 31.8.2017, a proto OBÚ správní řízení o povolení cit. hornické činnosti usnesením č.j. SBS
02544/2016/OBU-05/26 ze dne 26.9.2017 zastavil.
Dne 25.10.2017 zaevidoval OBÚ pod č.j. SBS 35777/2017 odvolání organizace zastoupené
pověřeným zaměstnancem
proti usnesení č.j. SBS
02544/2016/OBÚ-05/26 ze dne 26.9.2017 a následně přípisem evid. pod č.j. SBS
02544/2016/OBU-05/29 ze dne 30.10.2017 zaslal všem ostatním účastníkům řízení výše
uvedené odvolání a výzvu k vyjádření. K odvolání se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.
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OBÚ postoupil odvolání organizace do usnesení č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/26 ze dne
26.9.2017 spolu se svým stanoviskem a správním spisem dne 15.11.2017 na ČBÚ.
V průběhu odvolacího řízení organizace požádala ČBÚ o přerušení odvolacího řízení
z důvodu, že probíhá jednání s Lesy ČR, jehož cílem je dohoda o vyřešení střetů zájmů.
Odvolací orgán vydal v souladu s § 64 odst. 2 správního řádu usnesení čj. SBS
39431/2017/ČBÚ-21/2 ze dne 22.2.2018, kterým přerušil odvolací řízení do 30.4.2018.
Organizace svým podáním ze dne 12.2.2018, doručeným na ČBÚ dne 15.2.2018 a evidovaným
pod čj. SBS 39431/2017/ČBÚ-21/3, oznámila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o pachtu
s Lesy ČR na pozemky v DP Tovačov IV - lokalita Remízek (k cit. podání přiložila kopii
smlouvy), a současně požádala ČBÚ o pokračování odvolacího řízení neboť odpadl důvod,
aby jeho přerušení trvalo až do lhůty stanovené usnesením ČBÚ. ČBÚ žádosti organizace
vyhověl a přípisem ze dne 26.2.2018 čj. SBS 39431/2017/ČBÚ-21/4 oznámil všem účastníkům
pokračování odvolacího správního řízení a současně jim dal podle § 36 odst. 3 správního řádu
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil.
Podle názoru ČBÚ splňuje Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu - pozemky v dobývacím
prostoru, č. 295/POZ/2018(SBS) ze dne 1.2.2018, která byla organizací doložena v rámci
odvolacího řízení, všechny požadavky, aby mohla být považována za dohodu o vyřešení
střetů zájmů mezi organizací a Lesy ČR a je tedy dokladem podle § 17 odst. 2 zákona
č. 61/1988 Sb. ČBÚ uvádí, že tuto skutečnost lze jednoznačně dovodit z čl. V „Závěrečné
ustanovení" odstavce 7 cit. smlouvy, kde se obě strany dohodly, cit.: „ Tato smlouva se současně
považuje za dohodu o vyřešení střetů zájmů podle báňských předpisů (zákona č. 44/1988 Sb.
a zákona č. 61/1988 Sb.) a obě smluvní strany jí dokládají vyřešené střety zájmů k pozemkům
výše ve smlouvě uvedeným, jejichž užívání a používáni je předmětem této smlouvy. přičemž
v čl. I „Předmět budoucí smlouvy“ je v odstavci 1 stanoveno, že se jedná o pozemky dotčené
hornickou činností pare. č. 1571/14, 1509/121 a 3347 v k.ú. Tovačov. V odstavci 3 tohoto
článku se potom uvádí, cit.: ,,Budoucí propachtovatel se zavazuje přenechat předmětné
pozemky> uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy do pachtu budoucímu pachtýři s tím, že budou
budoucím pachtýřem využívány k výkonu hornické činnosti, a to k těžbě z vody výhradního
ložiska štěrkopísku a činnostem s touto činností souvisejícími.".
Přestože se tedy odvolací orgán neztotožnil s odvolacími námitkami organizace, doložením
smlouvy odpadl důvod pro zastavení řízení k žádosti o povolení hornické činnosti výhradního
ložiska štěrkopísku Tovačov 5 v DP Tovačov IV - Remízek z důvodu nevyřešení střetů zájmů
na pozemcích pare.č. 1571/14, 1509/121 a 3347 v k.ú. Tovačov.
ČBÚ vydal dne 19.3.2018 rozhodnutí č.j. SBS 39431/2017/ČBÚ-21/5, kterým usnesení OBÚ
č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/26 ze dne 26.9.2017 zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Dne 4.6.2018 obdržel OBÚ podání organizace, které téhož dne zaevidoval pod č.j. SBS
17326/2018, obsahující aktualizovaná vyjádření k POPD, která byla časově omezena
a v průběhu řízení pozbyla platnosti:
-

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
č.j. 596419/18 ze dne 24.4.2018,
Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Otvírka, příprava a dobývání na výhradním ložisku Tovačov 5, zn.: 0100913603 ze dne
24.4.2018,
Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp. zn.: 82573/2018-1150-OÚZBR MO 116379/2018-1150 ze dne 20.4.2018,
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-

Vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 3626/18/OVP/N ze dne 24.4.2018,
Stanovisko Povodí Moravy, s.p., č.j.: PM- 1710/2018-203/Kr ze dne 1.6.2018,
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco
zn.: 0200743873 ze dne 24.4.2018.

Pro

Services, a.s.,

Jelikož organizace doplnila požadované náležitosti cit žádosti o povolení hornické činnosti,
vydal OBÚ usnesení č.j. SBS 02544/2016/OBÚ-05/33 ze dne 7.6.2018 podle ust. § 36 odst. 3
správního řádu, vyrozuměl účastníky řízení o skončení dokazování a o možnosti vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
K žádosti byla dále přiložena tato vyjádření a stanoviska:
1.

Sdělení Města Tovačova, č.j. METO 1682/2015 ze dne 16.11.2015,
ve kterém se uvádí: „Dne 12.11.2015 proběhlo společné jednání společnosti Českomoravský
štěrk, a.s. a města Tovačova kpřipravované akci Plán otvírky, přípravy a dobýváni v DP
Tovačov IV, lokalita Remízek. Bylo projednáno majetkoprávní vypořádání dotčené části
pozemku p.č. 1569/5 za část pozemku p.č. 2976, která svou západní hranicí přímo navazuje
na pozemek p.č. 1569/5. Další část směny bude společně projednána se společností Lesy ČR,
s.p. (jedná se o pozemek p.č. 1571/14) a to tak, aby zůstalo zachováno komunikační napojení
na lokalitu „Chalupa". Do doby realizace této směny bude uzavřena se společností
Českomoravský’ štěrk, a.s. nájemní smlouva na část pozemku p.č. 569/5, který se bude
nacházet v DP Tovačov IV, lokalita Remízek - cca 5.685 m2. Na základě výše uvedeného
Město Tovačov souhlasí s předloženou projektovou dokumentací k Plánu otvírky, přípravy
a dobývání v DP Tovačov IV, lokalita Remízek. “
K tomu se uvádí:
Jedná se o souhlasné sdělení Města Tovačova s podmínkou, která je zahrnuta do odstavce II,
bodu č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí.

2.

Souhrnné vyjádření Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí č.j.: MMPr/110662/2015/STAV/ZP/Hu ze dne 30.9.2015.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:
2.1. jako příslušný orgán dle zákona č.l 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších právních předpisů (oprávněná úřední osoba:
:
Orgán ochrany přírody vydal již v r. 2009 k předmětnému záměru dobývání ložiska
štěrkopísků na lokalitě Remízek v DP Tovačov IV negativní stanovisko pod č.j.
2009/3015/ZP následujícího znění: „Orgán ochrany přírody nesouhlasí s předloženým
návrhem. K předloženému návrhu dobývání ložiska štěrkopísků na lokalitě Remízek
v DP Tovačov IV máme následující zásadní výhrady a námitky: Uvažované vytvoření
ostrova s mokřady pro ptáky a obojživelníky’ představuje ve skutečnosti nový pokus
o prolomení dosavadních překážek, které bránily a stále brání ve vytěžení prostoru
v lokalitě Remízek; ostrov a mokřady s podobnými parametry lze snadnějším způsobem
vytvořit na těžbou již dotčených plochách, např. již zazemněné plochy úložišť výpěrků.
Lokalita je evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000 č. C.Z0714085 dle
nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a sdělení MZP ČR č. 81/2008 Sb. - Morava - Chropyňský
luh. Lokalita je dle platného územního plánu součástí biocentra nadregionálního
významu, což bylo i v minulosti také jedním z důvodů zamítnutí těžby v tomto prostoru.
Lokalita je jako součást lužního lesa v údolní nivě řeky> Moravy významným krajinným
prvkem. Lokalita je biotopem řady zákonem zvláště chráněných druhů rostlin
i živočichů. Vytěžení prostoru by změnou vodního režimu mohlo negativně ovlivnit
přilehlé lužní porosty, včetně porostů v NPR Zástudánčí. Záměr těžby by se mohl dostat
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do střetu se záměrem na zpřírodněni toků Moravy a Bečvy dle Piánu oblasti povodí
Moravy (POP). Z hlediska ochrany zákonem chráněných zájmů ochrany přírody
upozorňujeme na následující skutečnosti, s kterými je předložený investiční záměr
v přímém rozporu:
Odstranění souvislého, původně vysazeného i přirozeně a samovolně vzniklého
vzrostlého a zapojeného porostu na dotčených plochách by došlo k zásadnímu zásahu
do lokality, která je evropsky významnou lokalitou soustavy; NATURA 2000
č. CZ0714085 dle nařízení vlády č. )32/2005 Sb. a sdělení MŽP ČR č. 81/2008Sb. Morava - Chropyňský luh. Změnou vodního režimu by mohlo dojít k nežádoucímu
dotčení přilehlé části NPR Zástudánčí i ochranného pásma. V dotčených lužních
porostech se prokazatelně vyskytuje celá rada zvláště chráněných druhů živočichů
od hmyzu (zejm. brouků vázaných na existenci zde rostoucích starých stromů) přes
obojživelníky> až po ptáky> a savce (netopýři); jedná se o druhy ohrožené i silně a kriticky
ohrožené; zákonem chráněné jsou nejen druhy samotné, ale i jejich biotop, který by byl
zásahem zničen a pozměněn. Předmětná lokalita je významným krajinným prvkem
ve smyslu ust. §3 písm. b) zák. č. 114/1992 Sb. i prvkem územního systému ekologické
stability dle platné územně plánovací dokumentace; lokalita leží v údolní nivě řeky>
Moravy a porost na dotčených plochách se nacházející plní ekologické funkce lužního
lesa, těžební činnost spojená s likvidací vegetace by představovala velmi vážný zásah
do tohoto významného krajinného prvku. Dobývání ložiska štěrkopísků na lokalitě
Remízek, která je součástí územního systému ekologické stability, je v rozporu s platným
územním plánem města Tovačova. Dobývám ložiska štěrkopísků na lokalitě Remízek
v DP Tovačov IVje dle platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje omezeno
označením výhradního ložiska Tovačov IV za ložisko netěžené a lze je využívat jen
podmínečně za splnění vybraných technicko-environmentálních podmínek. S ohledem
na výše uvedené skutečnosti považuje orgán ochrany přírody za nezbytné zpracování
a předložení biologického hodnocení záměru (§67 zák. č. 114/1992 Sb.). Zvýšená
pozornost při zpracování biologického hodnocení by měla být věnována fauně vzácných
brouků, ptáků a netopýrů. Posuzován by měl být rovněž vliv zásahu na krajinný ráz.
Nedojde-li přes všechny výše uvedené argumenty ze strany investora k přehodnocení
záměru a ustoupení od něj, vyplývají pro investora následující zákonem č. 114/1992 Sb.
dané povinnosti a je tedy před vydáním povolení činnosti nebo před zahájením prací
povinen si opatřit následující posouzení, zda uvažovaná činnost bude mít vliv na
evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000 podle §45i zákona č. 114/1992
Sb., včetně z tohoto posouzení plynoucího dalšího postupu — vydává KUOK. V případě
zásahu (za ten lze považovat i změnu vodního režimu) do vlastního území NPR
Zástudánčí výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 zákona
č. 114/1992 Sb. - povoluje vláda ČR. Z důvodu zásahu do ochranného pásma NPR
Zástudánčí (za ten lze považovat i změnu vodního režimu) souhlas ke stavební činnosti,
terénním a vodohospodářskými úpravám podle §37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. vydává MŽP CR. Z důvodu existence zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
na dotčených plochách výjimku ze zákazů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb. - vydává
SCHKO Litovelské Pomoraví, resp. KUOK. Z důvodu zásahu do souvislého porostu
majícího charakter lužního lesa v údolní nivě řeky> Moravy závazné stanovisko k zásahu
do významného krajinného prvku podle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. - vyndává
KUOK. Z důvodu možného ohrožení, snížení nebo možné změny krajinného rázu
souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb. - vyndává
Magistrát města Přerova. Na nelesních pozemcích povolení ke káceni dřevin rostoucích
mimo les podle §8 odst. 1 zák. č. 114/1992Sb. - vydává MěU Tovačov.
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Dále orgán ochrany přírody následně vydal k předmětnému záměru další
„vysvětlující" stanovisko pod čj. 2009 / 3801 / ZP následujícího znění: „Magistrát
města Přerova, odbor životního prostředí, obdržel Vaše vysvětlující stanovisko, kterým
reagujete na naše vyjádření k předloženému návrhu dobývání ložiska štěrkopísků
na lokalitě Remízek v DP Tovačov IV čj. 2009/3015/ ZP. Orgán ochrany přírody bere
na vědomí Vaše vysvětlení, že záměr návrhu dobývání ložiska štěrkopísků na lokalitě
Remízek v DP Tovačov IV vznikl nikoli pouze z důvodu potřeby těžby na této lokalitě,
ale byl iniciován podnětem Moravského ornitologického spolku a jeho cílem je vytvoření
dostatečně velké a chráněné bezzásadové zóny vhodné pro vznik ptačí kolonie.
Předmětné území je však ekologicky cenné nejen z hlediska ornitologického,
ale představuje vysoce hodnotné území z hlediska téměř všech zákonem chráněných
zájmů ochrany přírody. Mezi nejzávažnější patří následující skutečnosti: Lokalita je
evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000 č. CZ0714085 dle nařízení vlády
č. 132/2005 Sb. a sdělení MŽP ČR č. 81/2008 Sb. - Morava - Chropyňský luh,
vyhlášenou zejména z důvodu komplexní ochrany lužních společenstev jako celku,
lokalita je dle platného územního plánu součástí biocentra nadregioná/ního významu,
což bylo i v minulosti také jedním z důvodů zamítnutí těžby v tomto prostoru, lokalita je
jako součást lužního lesa v údolní nivě řeky Moravy významným krajinným prvkem,
lokalita je biotopem řady zákonem zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů, vytěžení
prostoru by změnou vodního režimu mohlo negativně ovlivnit přilehlé /užni porosty,
včetně porostů v NPR Zástudánčí, záměr těžby by se mohl dostat do střetu se záměrem
na zpřírodnění toků Moravy a Bečvy dle Plánu oblasti povodí Moravy (POP).
Z hlediska ochrany zákonem chráněných zájmů ochrany přírody proto stále
upozorňujeme na následující skutečnosti, s kterými může být předložený investiční
záměr v kolizi: Odstranění souvislého, původně vysazeného i přirozené a samovolně
vzniklého vzrostlého a zapojeného porostu na dotčených plochách by došlo k zásadnímu
zásahu do lokality, která je evropsky> významnou lokalitou soustavy NATURA 2000
č. CZ0714085 dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a sdělení MŽP ČR č. 81/2008 Sb. Morava - Chropyňský luh. Změnou vodního režimu by mohlo dojít k nežádoucímu
dotčení přilehlé části NPR Zástudánčí i ochranného pásma. V dotčených lužních
porostech se prokazatelně vyskytuje celá řada zvláště chráněných druhů živočichů
od hmyzu (zejm. brouků vázaných na existenci zde rostoucích stalých stromů) přes
obojživelníky až po ptáky a savce (netopýři); jedná se o druhy ohrožené i silně a kriticky
ohrožené; zákonem chráněné jsou nejen druhy samotné, ale i jejich biotop, kteiý by byl
zásahem zničen a pozměněn. Předmětná lokalita je významným krajinným prvkem
ve smyslu ust. §3 písm. b) zák. č. 114/1992 Sb. i prvkem územního systému ekologické
stability dle platné územně plánovací dokumentace; lokalita leží v údolní nivě řeky
Moravy a porost na dotčených plochách se nacházející plní ekologické funkce lužního
lesa, těžební činnost spojená s likvidací vegetace by představovala velmi vážný zásah
do tohoto xýznamného krajinného prvku. Dobývání ložiska štěrkopísků na lokalitě
Remízek, která je součástí územního systému ekologické stability>, je v rozporu s platným
územním plánem města Tovačova. Dobývání ložiska štěrkopísků na lokalitě Remízek
v DP Tovačov IVje dle platných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje omezeno
označením výhradního ložiska Tovačov IV za ložisko netěžené a lze je využívat je
podmínečně za splnění vybraných technicko-environmentálních podmínek. S ohledem
na výše uvedené skutečnosti považuje orgán ochrany přírody za nezbytné zpracování
a předložení biologického hodnocení záměru (§67 zák. č. 114/92Sb.). Zvýšená pozornost
při zpracování biologického hodnocení by měla být věnována fauně vzácných brouků,
ptáků a netopýrů. Posuzován by měl být rovněž vliv zásahu na krajinný ráz. Orgán
ochrany přírody s ohledem na závaznost výše uváděných skutečností považuje za nutné
a žádoucí projednání Vašeho záměru v širším okruhu zúčastněných subjektů (viz
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rozdělovník). Jednáni o tomto složitém problému však považujeme za účelné
až po předložení nezbytných odborných podkladů, tj. biologického hodnocení záměru
(§67 zák. č. 114/1992 Sb.), hodnocení vlivu záměru na předmětnou lokalitu a biotop celé
řady druhů a společenstev Chropyňského luhu a na lokalitu soustavy NATURA 2000
č. CZ0714085, vyhodnocení možného ovlivnění NPR Zástudánčí včetně ochranného
pásma a rovněž posouzení vlivu zásahu na krajinný ráz. Nedojde-li přes všechny výše
uvedené argumenty ze strany investora k přehodnocení záměru a budou-li všechna
požadovaná hodnoceni a posouzení pro realizaci záměru příznivá, stále vyplývají
pro investora následující zákonem č. 114/1992 Sb. dané povinnosti a je tedy před
vydáním povolení činnosti nebo před zahájením prací povinen si opatřit následující:
Posouzení, zda uvažovaná činnost bude mít vliv na evropsky významnou lokalitu
soustavy NATURA 2000 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. včetně z tohoto posouzení
plynoucího dalšího postupu - vyndává KUOK. V případě zásahu (za ten lze považovat
i změnu vodního režimu) do vlastního území NPR Zástudánčí výjimku ze zákazů
ve zvláště chráněných územích podle §43 zák. č. 114/92Sb. - povoluje vláda ČR.
Z důvodu zásahu do ochranného pásma NPR Zástudánčí (za ten lze považovat i změnu
vodního režimu) souhlas ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám
podle §37 odst. 2 zák. č. 114/92Sb. - vydává MŽP ČR. Z důvodu existence zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů na dotčených plochách výjimku ze zákazu podle
§56 zák. č. 114/1992Sb. - vydává SCHKO Litovelské Pomoraví, resp. KÚOK. Z důvodu
zásahu do souvislého porostu majícího charakter lužního lesa v údolní nivě řeky Moravy
závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle §4 odst. 2 zák.
č. 114/1992 Sb. - vydává KUOK. Z důvodu možného ohrožení, snížení nebo možné
změny krajinného rázu souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2
zák. č. 114/1992 Sb. - vydává Magistrát města Přerova. Na nelesních pozemcích
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. vydává MěÚ Tovačov. Dále považujeme za nutné upozornit na nezbytnost uvedení
záměru do souladu s platnou UPD a ZUR Olomouckého kraje. Na výše uvedených
stanoviscích orgán ochrany přírody stále trvá.
K tomu se uvádí:
Ve vyjádření jsou uvedeny výhrady a námitky, se kterými se organizace vypořádala v části
a) Doklady o vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních předpisů v bodě č. 2 Příloh
POPD na str. 2-5, a jsou zahrnuty do odstavce II, bodu č. 1 výrokové části tohoto
rozhodnutí.
2.2. jako příslušný orgán dle §79 odst.4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(oprávněná úřední osoba:
) dává vyjádření: Bez připomínek.
K tomu se uvádí: Vyjádření je bez připomínek.
2.3. jako příslušný orgán dle $27 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení §11 odst. 3 písm.
zákona č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduší (oprávněná úřední osoba:
): KPD se nelze vyjádřit neboť chybí kategorizace stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.
K tomu se uvádí:
O změnu ve vyjmenovaném stacionárním zdroji dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, organizace požádala dne 1.12.2015. (Závazné stanovisko Krajského
úřadu Olomouckého kraje, č.j.: KUOK 11497/2016 ze dne 28.1.2016 - viz bod č. 25 části
odůvodnění tohoto rozhodnutí).
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2.4. jako příslušný orgán dle §29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba:
):
S ohledem na skutečnost, že skrývka zeminy a těžební práce budou prováděny na území
s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na povinnosti,
vyplývající z §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
K tomu se uvádí:
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., vydal vyjádření č.j.: ARUB/118/2016
ze dne 18.1.2016 viz bod č. 21 části odůvodnění tohoto rozhodnutí.
2.5. jako příslušný vodoprávní úřad dle $104 odst, 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba:
:
Předmětné území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje „ Tovačov I.
stupeň a II. stupeň", které bylo vyhlášeno Magistrátem města Přerova opatřením
obecně povahy č.j. MMPr/074698/2011/Ba ze dne 25.5.2011, které nabylo účinnosti
14.6.2011. Je třeba dodržet všechna ustanovení tohoto opatření. Dále se předmětné
území nachází v záplavovém území VVT Morava, a proto záměr podléhá udělení
vodoprávního souhlasu podle §17 odst. 1 písm. c) a e) vodního zákona. K žádosti
o vydání budou přiloženy všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádostí o rozhodnutí anebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.
K tomu se uvádí:
Vodoprávní úřad vydal závazné stanovisko - souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního
zákona k těžbě nerostů v záplavovém území významného vodního toku Morava a v aktivní
zóně záplavového území významného vodního toku Bečva dne 7.12.2015 pod č. j.:
MMPr/143751/2015/Tab ze dne 7.12.2015, ve kterém jsou uvedeny podmínky pro těžbu
nerostů v záplavovém území vodního toku, viz bod č. 22 části odůvodnění tohoto
rozhodnutí.
2.6. jako příslušný orgán dle $ 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba
):
Zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v působnosti tohoto orgánu
nejsou stavbou dotčeny.
K tomu se uvádí:
Vyjádření je bez připomínek a podmínek.
2.1. jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb..
o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (oprávněná úřední osoba
) - Doplněno doplněním
souhrnného vyjádření č.j.: MMPr/134024/2015/STAV/ZP/Hu ze dne 21.10.2015:
Záměrem dochází k významnému dotčení lesního pozemku p.č. 1571/14 v k.ú. Tovačov.
Z hlediska potřeby trvalého odnětí jeho části ve výměře 6,38 ha, je k tomuto věcně
a místně příslušným orgánem státní správy lesů Krajský úřad Olomouckého kraje.
Předložený investiční záměr je dále situován do vzdálenosti 50 m od okraje několika
lesních pozemků. Z tohoto důvodu je nutné požádat o souhlas dle ust. §14 odst. 2 výše
uvedeného lesního zákona. Současně upozorňujeme na povinnost z ust. § 14 téhož
zákona ve vztahu k významnému přiblížení štěrkopískového jezera k významnému
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vodnímu toku řeky Moravy. Tento prostor v nejužším místě široký jen několik desítek
metrů by oddělovala plocha lesního pozemku p.č. 1571/11 v k.ú. Tovačov. Při vzniku
povodňového stavu na toku řeky Moravy nelze vyloučit možné ohrožení části ploch
tohoto lesního pozemku při rozlivu vody směrem k vzniklému jezeru. Tato situace
nastala na protějším břehu v roce 2006 vznikem primy přes část lesního pozemku p.č.
1591/10 v délce 200 m a šířce několika metrů.
K tomu se uvádí:
Orgán státní správy lesů vydal závazné stanovisko - souhlas k umístění stavby nebo využití
území do 50 m od okraje lesa, podle § 14 odst. 2 lesního zákona dne 22.12.2015 pod č.j.:
MMPr/148955/2015/STAV/ZEM/He, viz bod č. 17 části odůvodnění tohoto rozhodnutí.
2.8. jako příslušný silniční správní úřad dle $ 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm, c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyjma $ 24
a $ 25 zákona o pozemních komunikacích a jako speciální stavební úřad dle $ 16 odst, 1
a § 40 odst. 4 písm, a) zkona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a $ 15 odst, 1 zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba:
):
Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto správního orgánu nejsou
stavbou dotčeny.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení
dopravně správních agend:
2.9. jako příslušný správní úřad dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
):
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba:
Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou
dotčeny.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
3. Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního
a zemědělství, č.j.: KUOK 88245/2015 ze dne 30.9.2015.

prostředí

k „Plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek“,
v němž se uvádí:
3.1 Oddělení lesnictví Orgán státní správy lesů - zpracoval:
Dle předložené dokumentace dojde k trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí
lesa o celkové výměře 6 3823 ha, kteiý bude prováděn etapovitě v průběhu 4 let
s ročním záborem cca 1,6 ha. Proto v řízení o odnětí pozemků k plnění funkcí lesa
o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí rozhoduje dle ustanovení § 48a odst. 1
písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, krajsky) úřad, zde Krajsky’> úřad Olomouckého
kraje.
K tomu se uvádí:
Plnění sdělení orgánu státní správy lesů je zajištěno podmínkou č. 4 uvedenou
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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3.2 Oddělení vodního hospodářství Vodoprávní úřad - zpracovala: I
Lokalita se nachází v CHOPA V Kvartetu řeky Moravy, v druhém ochranném pásmu
vodního zdroje a v aktivní zóně stanoveného záplavového území. Z pohledu ochrany vod
upozorňujeme na:
1. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") realizací
záměru nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod, Při těžbě
musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se závadnými látkami a musí být
učiněna opatření zamezující znečištění podzemních a povrchových vod těmito
látkami.
2. V souladu s ustanovením §18 vodního zákona každý, kdo hodlá umístit, provést,
změnit, nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud
takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický’ potenciál, jakost nebo
množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení
záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů
chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jaký>ch podmínek.
K vyjádření dle §18 vodního zákona je v tomto případě příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, tj. Magistrát města Přerova.
3. Těžba v CHOPA V Kvartéru řeky’ Moravy je omezena ustanovením § 2 odst. 1) písm.
e) nařízením vlády č. 85/1981 Sb., ze kterého jednoznačně \yplývá, že v CHOPA Vje
zakázáno těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které
by vedly k odbytí souvislé hladiny podzemních vod. Zákaz se nevztahuje na těžbu
štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny
možnostem následného vodohospodářského využití prostoru ložiska. Tato podmínka
musí být dodržena, jinak těžba štěrkopísku nemůže být povolena.
4. K činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, a to k těžbě nerostů nebo k terénním
úpravám v záplavových územích a ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
je třeba v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K vydání
tohoto souhlasu je v tomto případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. Magistrát města Přerova.
5. Těžbou vznikne vodní plocha. V případě, že na budoucí vodní ploše bude chtít majitel
nebo budoucí uživatel pozemků rybářsky’ hospodařit, je nutno postupovat v souladu
se zákonem o rybářství.
K tomu se uvádí:
Vodoprávní úřad vydal závazné stanovisko - souhlas podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního
zákona k těžbě nerostů v záplavovém území významného vodního toku Morava a v aktivní
zóně záplavového území významného vodního toku Bečva dne 7.12.2015 pod č.j.:
MMPr/143751/2015/Tab ze dne 7.12.2015, ve kterém jsou uvedeny podmínky pro těžbu
nerostů v záplavovém území vodního toku, viz bod č. 22 části odůvodnění tohoto
rozhodnutí.
3.3 Oddělení ochrany životního prostředí Orgán ochrany ovzduší - zpracovala:

, mimo jiné sděluje, že:

realizací záměru dojde ke změně ve vyjmenovaném stacionárním zdroji, proto je třeba
zažádat o vydání povolení dle §11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Příslušným orgánem ochrany ovzduší k vedení správního řízení dle §11 odst. 2 tohoto
zákona je krajský úřad, v tomto případě KUOK. Součástí podané žádosti bude odborný
posudek a vyjádření místně příslušného obecního úřadu (na jejímž katastrálním území
bude záměr lokalizován) o tom, zda souhlasí s realizací záměru.
K tomu se uvádí:
Uvedený požadavek o vydání povolení dle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, byl splněn vydáním závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje,
č.j.: 11497/2016 ze dne 28.1.2016 - viz bod č. 25 části odůvodnění tohoto rozhodnutí.
3.4 Orgán odpadového hospodářství - zpracoval:

sděluje, že:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr počítá pouze s rekultivací skrývko\ými hmotami
z místa realizace záměru, nemáme z hlediska odpadového hospodářství žádné
připomínky.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
3.5 Oddělení ochrany přírody Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracoval:

sděluje, že:

realizací záměru nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
Orgán ochrany přírody - zpracovala: R

sděluje, že:

Pro úplnost upozorňujeme (viz Textová část, str. 16, druhý bod), že pokud záměrem
dochází k dotčení zákazů u konkrétních druhů zvláště chráněných druhů živočichů podle
§56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále „ZOPK”), a je proto nutné povolení výjimky> ze zákazů podle § 56 ZOPK
za podmínek, které stanoví § 56 odst. 1 a 2 ZOPK, je k povolení výjimek ze zákazů
příslušným orgánem ochrany přírody krajský’ úřad. Podle § 50 odst. 1 a 2 ZOPK jsou
zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Je zakázáno
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Je též zakázáno je držet, chovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Podle
ustanovení §56 citovaného zákona může orgán ochrany přírody v případech, kdy jiný
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody,
povolit výjimku ze zákazů. U druhů, které jsou předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý’ z důvodů
podle §56 odst. 2 zákona, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost
neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Předmět
žádosti o povolení výjimky, které je vydáváno ve správním řízení, označuje žadatel.
K části plochy záměru, kteiý je v grafické části označen jako „navrhovaný biokoridor"
podotýkáme, že se nejedná o skladebný prvek územního systému ekologické stability
(biokoridor lokální, regionální nebo nadregionální úrovně), neboť záměr je situován
v ploše nadregionálního biocentra 104 Chropyňský luh, které je vymezeno v Zásadách
územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací. Z důvodu
zachováni ekologické stability’ a biotopu společenstev ekologicky významné lokality
Chropyňský’ luh je nutno mj. plně respektovat přírodě blízkou druhovou skladbu dřevin,
které jsou plánovány k výsadbě (např. Osazovací plán, viz Textová část str. 22 — nelze
vysazovat šlechtěné křížence a kultivary), a tento princip je nutno dodržet i v následném
období při údržbě porostů. Vhodné je zároveň nahradit porosty geograficky
nepůvodních druhů dřevin druhy přírodě blízké druhové skladby.
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K tomu se uvádí:
S vyjádřením se organizace vypořádala v části a) Doklady o vyřešení střetů zájmů
chráněných podle zvláštních předpisů v bodě č. 3 Příloh POPD na str. 10 a jsou zahrnuty
do odstavce II, bodu ě. 1 výrokové ěásti tohoto rozhodnutí. Bylo také vydáno rozhodnutí
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ě.j.: KÚOK
22403/2016 ze dne 7.3.2016, ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných rostlin
a živočichů v souvislosti se zamýšleným „Návrh dobývání ložiska štěrkopísku na lokalitě
Remízek v DP Tovačov IV“ (viz bod č. 26 části odůvodnění tohoto rozhodnutí), které je pro
organizaci závazné.
Natura 2000 — zpracoval:

sděluje, že:

Dne 6. 11. 2014 vydáno stanovisko Natura 2000 s nevylučujícím vlivem. V listopadu
2014 zpracovala autorizovaná osoba
posudek dle § 45 h) a i)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se závěrem, že posuzovaný záměr
nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost
soustavy Natura 2000.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
3.6 Oddělení integrované prevence — zpracoval:

sděluje, že:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako
příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někteiých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému
záměru sděluje, že tento záměr byl posouzen z hlediska citovaného zákona a byl k němu
již vydán závěr zjišťovacího řízeni čj.: KÚOK 20945/2015 ze dne 23. 2. 2015
se závěrem, že záměr není nutno dále posuzovat.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, §27
písm. e) a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované
prevenci), v platném znění, § 28 písm. e): Veřejné zájmy na úseku prevence závažných
havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou předmětným
záměrem dotčeny.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
4. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, č.j.: KHSOC/20835/2015/PR/HOK ze dne 23.9.2015,
ve kterém souhlasí s předloženým Plánem otvírky, přípravy> a dobývání v dobývacím
prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
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5.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII,
Olomouc, č.j.: 62325/ENV/15; 1419/570/15 ze dne 14.9.2015.
K tomu se uvádí:
Ministerstvo životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc, vydalo
stanovisko k Plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita
Remízek, v němž se uvádí, že za státní správu geologie nemá Ministerstvo životního
prostředí k předložené dokumentaci připomínek.

6.

Vyjádření Státní plavební správy - pobočky Přerov, č.j.:
12.10.2015.

3056/PR/15 ze dne

K tomu se uvádí:
Státní plavební správa - pobočka Přerov vydala souhlasné závazné stanovisko
k předloženému Plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV,
lokalita Remízek, bez připomínek.
7.

Stanovisko Povodí Moravy, s.p., č.j.: PM047791/2015-203/Kr ze dne 16.9.2015, které
bylo aktualizováno č.j.: PM- 1710/2018-203/Kr ze dne 1.6.2018
K tomu se uvádí:
Povodí Moravy, s.p. vydalo souhlasné stanovisko k předloženému Plánu otvírky, přípravy
a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek, bez připomínek.

8.

v

o

v

Vyjádření Lesu České republiky,
LČR/131/02481/2015 ze dne 10.11.2015,

s.p.,

Lesní

správa

v

Prostějov,

v

č.j.:

se 4 podmínkami:
8.1.

Českomoravský štěrk, a.s. (dále investor stavby) uzavře pachtovní smlouvu s LČR, s.p.
LS Prostějov na dotčené pozemky a to p.č. 1571/14, 1509/121 a p.č. 3347 vše v k.ú.
Tovačov vedených na LVč.2218pro ČR-LČR,s.p. Hradec Králové.

8.2. Investor stavby požádá dle harmonogramu (4 let) odtěžení porostů o vydání
Rozhodnutí o trvalé odnětí části pozemku určených k plnění funkcí lesa (dále PUPFL)
p.č.1571/14, k.ú. Tovačov, včetně výpočtu újmy a škod na lesních pozemcích, kteiý
bude uhrazen OJ LČR, s.p. LS Prostějov. Těžba porostů bude započata až po nabytí
právní moci výše uvedeného Rozhodnutí a zaplacení poplatku za újmu a škodu
na lesním pozemku.
8.3. Na vzniklém „Ptačím ostrově" bude uplatněno bezzásahové hospodaření.
8.4. Po ukončení odtěžení výhradního ložiska štěrkopísku bude provedeno geometrické
zaměření za účelem uvedení skutečnosti do souladu s katastrem nemovitostí týkající
se všech dotčených pozemků.
K tomu se uvádí:
Podmínky č. 8.1. až 8.4. byly zahrnuty do odstavce II, pod body č. 3 až 6 výrokové části
tohoto rozhodnutí.
9.

Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn.: 2015/1318/Pj-S5 ze dne
14.9.2015,
ve kterém uvádí z pohledu provozu a ochrany vodního zdroje a odběru povrchové vody
ze štěrkoviště, že nemají zásadní připomínky, požadují však splnění následujících podmínek:
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9.1.

Pro praní štěrkopísku je v současné době odebírána voda z jezera Tovačov I - Sever
a technologická voda je vypuštěna do lokality DP Tovačov IV (jezero Tovačov I - Jih).
S ohledem na využití jezera Tovačov 1 — Sever k vodárenskými a technologickým
účelům, při kterých není odebraná voda zpětně vypouštěna do jezera Tovačov I - Sever
požadujeme, aby technologická voda odebraná z tohoto jezera pro potřeby těžby
probíhat tak, aby nedošlo k poklesu hladiny stanovené posudkem „Posouzení vlivu
úložiště výpěrků v DP Tovačov III na vodárenský objekt v DP Tovačov l”
vypracovaným
z března 2004 tj. pod hladinu 190,20
m.n.m. a v letním období pod hladinu 191,00 m.n.m. Hladina bude pravidelně
(lxměsíčně) měřena a Ix ročně budou výsledky> měření předávány na VaK Přerov, a.s.
Tuto podmínku žádáme zahrnout do dokumentace pro otvírku těžby a správních
rozhodnutí.

9.2.

Při těžbě, úpravě a dopravě štěrkopísku budou dodrženy podmínky rozhodnutí
vodoprávního úřadu, kteiý stanovil ochranná pásma vodních zdrojů. Dále budou
dodrženy základní a obecně právní povinnosti a předpisy pro ochranu vod a životního
prostředí.

9.2. Případné havárie v ochranném pásmu vodního zdroje budou neprodleně hlášeny
na dispečink VaK Přerova, a.s., tel 581 299 158.
K tomu se uvádí:
Podmínky č. 9.1. a 9.3. ve vyjádření jsou uvedeny v odstavci II, pod body č. 7 a 8 výrokové
části tohoto rozhodnutí. Podmínka č. 9.2. poukazuje na dodržování podmínek rozhodnutí
a dodržování základních a obecně právních povinností a předpisů pro ochranu vod
a životního prostředí, proto nebyla zahrnuta do výrokové části tohoto rozhodnutí.
10. Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, sp. zn.:
62916/2015-8201-OÚZ-BR MOCR 19131-1/2015-6440 ze dne 10.12.2015, aktualizované
sp.zn.: 82573/2018-1150-OÚZ-BR MO 116379/2018-1150 ze dne 20.4.2018.
Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle §175 zákona
č. 183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní
telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany. Souhlasíme s akcí tak, jak byla
doložena v písemné a grafické dokumentaci.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
11. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1080461967 ze dne 2. 12. 2015, aktualizované
zn.: 0100913603 ze dne 24.4.2018.
K tomu se uvádí:
ČEZ Distribuce, a.s. vydala své souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci, souhlas
s činností v ochranných pásmech energetických zařízení ke stavbě „Plán otvírky, přípravy
a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek“. Bez připomínek.
12. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 1.12.2015, které pozbylo platnosti, bylo
nahrazeno sdělením o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services,
a.s., zn.: 0200743873 ze dne 24.4.2018.
K tomu se uvádí:
Telco Pro Services, a.s. vydala své sdělení, ve kterém uvádí, že v zájmovém území
se nenachází komunikační zařízení v majetku této společnosti. Bez připomínek.
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13. Vyjádření NET4GAS, s.r.o., zn.: 8547/15/OVP/N ze dne 26.11.2015, aktualizováno zn.:
3626/18/0VP/N ze dne 24.4.2018.
K tomu se uvádí:
NET4GAS, s.r.o. vydala vyjádření k Plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím
prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek, a to výhradně k sítím ve svém vlastnictví s tím,
že stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Bez připomínek.
14. Vyjádření RWE Gas Storage, s.r.o., provoz Lobodice, zn.: 15/30/11/ZA/25 ze dne
30.11.2015.
K tomu se uvádí:
RWE Gas Storage, s.r.o., vydala vyjádření ve věci povolení hornické činnosti v rámci
POPD, že v předmětné lokalitě Remízek se nenachází jejich plynárenské zařízení a lokalita
je mimo oblast CHU ZZZK Lobodice a bezpečnostní pásmo centrálního areálu PZP
Lobodice. Bez připomínek.
15. Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001225166 ze dne 18.12.2015.
K tomu se uvádí:
RWE Distribuční služby, s.r.o. vydala vyjádření k Plánu otvírky, přípravy a dobývání
v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek, kde stanovuje požadavky
na zpracovatele dokumentace z důvodu procházejících vysokotlakých plynovodů v majetku
RWE GasNet, s.r.o. v k.ú. Tovačov, Lobodice a Troubky nad Bečvou. Z mapové
dokumentace je patrné, že plynovody procházejí zastavěnými částmi města Tovačova a obce
Troubky, avšak lokalitou Remízek žádné plynovody neprocházejí, proto požadavky
na zpracovatele dokumentace nebyly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto
rozhodnutí.
16. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 751212/15 ze dne
4. 12. 2015, aktualizováno č.j. 596419/18 ze dne 24.4.2018.
K tomu se uvádí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydala vyjádření k Plánu otvírky, přípravy
a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV, lokalita Remízek, které nestanovuje žádné
podmínky a ve kterém je uvedeno, že nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
17. Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
oddělení
vodního
hospodářství
a
zemědělství,
prostředí,
č.j.: MMPr/148955/2015/STAV/ZEM/He ze dne 22.12.2015,
souhlas k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, podle § 14 odst. 2
lesního zákona, k realizaci záměru: „Plán otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru
Tovačov IV, lokalita Remízek" na pozemcích p. č. 1509/65, 3347, 1509/121 a 1569/5 v k.ú.
Tovačov, tedy ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, kteří tvoří lesní pozemek p. č. 1571/14
v k.ú. Tovačov, se 3 podmínkami:
17.1. V rámci zahájení nebo realizace výše uvedeného záměru nedojde k zásahu do plochy
jakéhokoliv lesního pozemku, u kterého nebude pravomocně rozhodnuto o odnětí nebo
omezení z plněnífunkcí lesa
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17.2. Na ploše p. č. 1571/14 v k. ú. Tovačov, která nebude dotčena odnětím k realizaci
uvedeného záměru, nedojde k poškozování dřevin a keřů a jejich podzemní části
a nedojde zde k nepovolenému ukládání vytěženého štěrkopísku nebo jiného materiálu
17.3. Investor stavby před zahájením záměru vyřeší s dotčeným vlastníkem lesa smluvně
zásah mimo jiné i v předmětné části lesního pozemku p.č. 1571/14 v k.ú. Tovačov
K tomu se uvádí:
Podmínky č. 17.1. a 17.3. závazného stanoviska jsou zapracovány v odstavci II, pod body
č. 4 a 3 výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínka č. 17.2. závazného stanoviska je
uvedena v odstavci II, pod bodem č. 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.
18. Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, č.j.:
MMPr/162477/2015/STAV/ZP/Eh ze dne 14. 1. 2016.
souhlas s uvažovaným záměrem rozvoje těžby štěrkopísku na základě PD „Plán otvírky,
přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Tovačov IV - lokalita Remízek" 03/2015
na pozemcích p. č. 1509/65, 3347, 1569/5, 1571/14 a 1509/121 vše v k.ú. Tovačov, podle
ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s možným snížením nebo změnou
krajinného rázu, se stanovenými 7 podmínkami:
18.1. plocha „ptačího ostrova“ nebude odlesňována, naopak zde bude provedeno dolesnění
výhradně geograficky původními dmhy dřevin (cílová skladba: dub letní (Quercus
robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný
(Carpinus betulus), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
střemcha hroznovitá (Prunus padus), topol osika (Populus tremula); lokalita bude
v cílovém stavu ponechána naprosto izolovaná a bude sloužit jako bezzásahová zóna;
součástí ostrova bude rovněž litorá/ní zóna při západním břehu;
18.2. plocha malého ostrůvku v nově vzniklém „kanálu “ bude plošně osázena výhradně
geograficky původními druhy dřevin;
18.3. plocha mezi Skašovskou hrázi a novými břehy jezera nebude odlesněna a bude
dolesňována výhradně geograficky původními druhy dřevin;
18.4. nově vzniklé břehy budou zpevněny vrbovými řízky a plocha mezi ponechaným lesním
porostem a břehovou hranou bude osázena skupinově směsí dřevin javor babyka (Acer
campestre), střemcha hroznovitá (Prunus padus), topol osika (Populus tremula)
a habr obecný (Carpinus betulus) a skupinovou výsadbou keřů - brslen evropský’
(Euonymns europaeus), kalina obec. (Viburnum opulus), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), svída krvavá (Cornus sanguinea), krušina obec. (Rhamnus
frangula);
18.5. bude zajištěna potřebná zálivka výsadeb v suchém období roku a pravidelné vyžínání
sazenic;
18.6. výše uvedená druhová skladba dřevin bude zapracována do projektu „Plán otvírky’,
přípravy a dobývání v DP Tovačov IV- lokalita Remízek“;
18.7. případné stávající nebo budoucí nálety’ geograficky nepůvodních a nežádoucích
zmlazujících dřevin (akát, acer negundo, bez černý, křídlatka) na celé dotčené ploše
budou min po dobu 5 let, v případě potřeby déle, průběžně odstraňovány, řezné plochy
budou vždy bezprostředně selektivně ošetřeny vhodným herbicidem např. Roundup
Biaktiv (v případě následného růstu výmladků i opakovaně).
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K tomu se uvádí:
Výše uvedené podmínky jsou zahrnuty do odstavce II, bodů č. 10 až 15 výrokové části
tohoto rozhodnutí, vyjma podmínky závazného stanoviska č. 18.6., která byla splněna - viz
textová část POPD, bod 1.6 Plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou.
19. Veřejná vyhláška Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství - oznámení o návrhu změny
opatření obecné povahy - změna podmínek opatření obecné povahy ochranného pásma
vodního zdroje "Tovaěov I. stupeň a II. stupeň” ě.j.: MMPr/002521/2016/Tab ze dne
8.1.2016.
o návrhu změny opatření obecné povahy ochranného pásma vodního zdroje „Tovaěov I.
stupeň a II. stupeň“. Návrh podmínky č. 15 na území ochranného pásma II. stupně vodního
zdroje Tovaěov I sever a Tovaěov III zní: „75. Těžit zemní hmoty - jako je rašelina, písek,
kámen apod., s výjimkou těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru prováděné z vodní
hladiny “. Změna podmínky ě. 15 již vyhlášeného ochranného pásma vodního zdroje
„Tovaěov I. stupeň a II. stupeň“, nepřinese majitelům pozemků žádná omezení, neboť
se dotkne pouze navrhovatele této změny, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
20. Sdělení Městského úřadu Tovaěov, odbor výstavby, ŽP a dopravy, ě.j.: METO 45/2016
ze dne 18.1.2016.
Městský úřad Tovaěov, odbor výstavby, ŽP a dopravy jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění, sděluje, že Plán otvírky, přípravy a dobývaní výhradního ložiska v dobývacím
prostoru Tovaěov IV - lokalita Remízek je v souladu s územním plánem města Tovaěova
schváleným dne 4. 10. 2010 za předpokladu vydání souhlasných stanovisek příslušných
dotčených orgánů v povolovacím řízení. Činnost je navržena v ploše XS (plochy specifické
smíšené), která předpokládá souběh využití ploch těžby, vodních, lesních a přírodních
za podmínek vzájemného souladu.
K tomu se uvádí: bez připomínek.
21. Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., ě.j.: ARUB/118/2016
ze dne 18.1.2016,
k plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Tovaěov IV, lokalita Remízek
s upozorněním, že zamýšlená těžba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je
chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle §22, odst. 2,
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Při přípravných pracích
(např. odstraňování svrchních geologických vrstev) na dotčeném území je třeba předpokládat
narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení
záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak
vyplývá stavebníkovi následující povinnosti:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy, nejpozději však
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.,
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického
výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi
investorem stavby a Archeologickým ústavem A V ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada
nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
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K tomu se uvádí:
Výše uvedená podmínka je uvedena v odstavci II, pod bodem č. 16 výrokové části tohoto
rozhodnutí.
22. Závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, ě.j.: MMPr/143751/2015/Tab
ze dne 7.12.2015,
- souhlas k těžbě nerostů v záplavovém území významného vodního toku Morava
a v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Bečva podle ustanovení § 17
odst. 1 písni, c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci „Plán otvírky, přípravy a dobývání
v dobývacím prostoru Tovačov IV- lokalita Remízek" na pozemcích p. č. 1509/65, 3347,
1569/5 a 1571/14 v k.ú. Tovačov, se stanovenými 5 podmínkami:
22.1. Při těžbě, převozu vytěženého materiálu nesmí dojít ke znečištění podzemních,
povrchových a důlních vod látkami závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39
vodního zákona, zejména ropnými látkami.
22.2. Stavba v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, nebude zde
skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
22.3. Při těžbě, úpravě a dopravě štěrkopísku budou dodrženy podmínky stanovené
v opatření obecné povahy pro ochranné pásmo vodního zdroje, které vydal Magistrát
města Přerova, Odbor zemědělství dne 25.5.2011 pod ě.j.: MMPr/074698/2011/Ba
a v opatření obecné povahy ě.j.: MMPr/092998/2012/Ba ze dne 20.7.2012.
22.4. Budou dodrženy obecné právní povinnosti a předpisy pro ochranu vod a životního
prostředí.
22.5. Postup těžby a následné rekultivace musí respektovat omezení vyplývající z umístění
záměru v CHOPA V Kvartér řeky Moravy, stanovující v § 2 odst. 1 písm. e) NV
č. 85/1981, kterým byl CHOPA V vymezen, že těžba štěrkopísků je možná, jen budou-li
časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného
vodohospodářského využití prostoru ložiska.
K tomu se uvádí:
Výše uvedené podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do odstavce II, bodů č. 17
až 20 výrokové části tohoto rozhodnutí, vyjma podmínky č. 22.4., která poukazuje na
dodržování základních a obecně právních povinností a předpisů pro ochranu vod a životního
prostředí, proto nebyla zahrnuta do výrokové části tohoto rozhodnutí.
23. Veřejná vyhláška Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, ě.j.: MMPr/005502/2016/Tab
ze dne 15.2.2016,
stanovující změnu podmínek opatření obecné povahy ochranného pásma vodního zdroje
„Tovačov I. stupeň a II. stupeň“, kdy podmínka č. 15 na území ochranného pásma II. stupně
vodního zdroje Tovačov I sever a Tovačov III zní: „ 15. Je zakázáno těžit zemní hmoty - jako
je raše/ina, písek, kámen apod., s výjimkou těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru
prováděné z vodní hladiny
Změna podmínky č. 15 již vyhlášeného ochranného pásma vodního zdroje „Tovačov I.
stupeň a II. stupeň“, nepřinese majitelům pozemků žádná omezení, neboť se dotkla pouze
navrhovatele této změny, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Ostatní podmínky
zůstávají v platnosti.
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K tomu se uvádí: bez připomínek.
24. Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j.: KÚOK 106317/2015 ze dne 7.12.2015,
- souhlas dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se zásahem do významného
krajinného prvku na lesním pozemku pare. č. 1571/14 v k. ú. Tovačov se stanovenými 4
podmínkami:
24.1. Těžba, zpracování a soustřeďování dříví bude prováděna v termínu od 15. 9. do 15. 3.
příslušného kalendářního roku. Listnaté dříví určené po těžbě k odvozu nebude
na místě (v sousedství ponechaných částí lesních porostů) ponecháváno déle než
do 15. 4. běžného kalendářního roku.
24.2. Veškeré činnosti budou probíhat s maximálním ohledem na okolní přírodu a budou
prováděny způsoby minimalizujícími poškození živých dřevin, které nebudou
vyznačeny k těžbě v rámci uvedeného záměru (včetně případného zmlazení). V případě
mechanického poškození stojících živých dřevin vyhazujících hmotu hroubí (tzn. hmotu
s pnnněrem větším než 7 cm) budou vzniklé rány dostupné ze země téhož dne vhodným
způsobem ošetřeny přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí
do rostlinných pletiv.
24.3. Po celou dobu provádění těžebních prací budou zajištěna veškerá opatření k zamezení
úniku provozních kapalin nebo jiných látek, které by mohly způsobit zhoršení stavu
přírody nebo jejích jednotlivých složek (např. podzemních a povrchových vod, půd,
rostlin, živočichů).
24.4. Žadatel předem prokazatelně seznámí s výše uvedenými podmínkami své dodavatele
prací.
K tomu se uvádí:
Výše uvedené podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do odstavce II, bodů č. 21
až 24 výrokové části tohoto rozhodnutí.
25. Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j.: KÚOK 11497/2016 ze dne 28.1.2016,
- souhlas dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, se změnou, rozšířením hornické činnosti v dobývacím
prostoru (povolením hornické činnosti) realizovanou v rámci akce: „Plán otvírky, přípravy
a dobývání v DP Tovačov IV - lokalita Remízek (rozšíření těžby v dobývacím prostoru
Tovačov IV)“ u níže specifikovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší: „Pískovna
Tovačov“ vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., se stanovenými 3
podmínkami:
25.1. Stavební a technologické parametiy zdroje znečišťování ovzduší, především jeho
kapacita, technické paramet/y a procesy na něm probíhající, budou při realizaci
stavby zdroje dodrženy ve shodě s dokumentací předloženou v tomto správním řízení.
25.2. Případné další změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší při
realizaci stavby nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany
ovzduší.
25.3. Provozovatel uvedeného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší požádá příslušný
orgán ochrany ovzduší - krajský úřad, o vyndání rozhodnutí dle ustanovení §11 odst. 2
písm. d) zákona, tj. o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování
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ovzduší - respektive doplní již podanou žádost o nové skutečnosti a doloží
přepracovaný (aktualizovaný) provozní řád.
K tomu se uvádí:
Výše uvedené podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do odstavce II, bodů č. 25
až 27 výrokové části tohoto rozhodnutí.
26. Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, ě.j.: KÚOK 22403/2016 ze dne 7.3.2016,
ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných rostlin a živočichů v souvislosti
se zamýšleným „Návrh dobývání ložiska štěrkopísku na lokalitě Remízek v DP Tovačov
IV“. Výjimka se povoluje podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu podle § 56 odst. 2 písm. a) tohoto zákona
tj. v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních
stanovišť a podle písm. c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných
naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního
a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu
pro životní prostředí, na realizaci uvedeného záměru, a to v záměrem daného prostoru
a v období od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 12. 2020 za těchto 4 podmínek:
26.1. Pro realizaci akce žadatel určí odborný biologický dozor stavby osobou s odpovídající
kvalifikací (dále „biologický dozor"), tj. osoba mající vysokoškolské vzdělání
biologického směru nebo držitel výjimky ze základních ochranných podmínek
předmětných druhů (výjimka musí umožňovat realizaci záchranných transferů
předmětných druhů). Biologický dozor zabezpečí provedení biologických průzkumů
za účelem zjištění aktuálního výskytu zvláště chráněných druhů před zahájením
odlesňovacích prací (a dále vždy dle aktuální potřeby s ohledem na předpokládanou
pracovní činnost v daném prostoru) a zajistí realizaci potřebných opatření pro
ochranu zvláště chráněných druhů, např. provedení záchranných transferů, zejména
rostlin, mravenců (včetně mravenišť) a obojživelníků (včetnějejich vývojových stádií),
úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušení pracovní činnosti
na nezbytnou dobu apod.
26.2. Kácení dřevin bude prováděno v obdobi vegetačního klidu.
26.3. Žadatel v průběhu realizace záměru zajistí prostřednictvím biologického dozoru
dokumentaci zásahů - záznamy budou obsahovat lokalizaci, termín, druh a popř. počet
chycených a přenášených jedinců, případně další okolnosti související s daným
záměrem.
26.4. Dílčí záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději do 31.
12. daného roku, a souhrnný záznam nejpozději do 31. 12. 2020, a to v písemné nebo
v elektronické podobě.
K tomu se uvádí:
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
č.j.: KÚOK 22403/2016 ze dne 7.3.2016 je pro organizaci závazné.

Strana č. 27 z 29

Číslo jednací: SBS 02544/2016/OBÚ-05/34

OBÚ v řízení o povolení hornické činnosti v DP Tovačov IV - lokalita Remízek neshledal
důvody bránící povolení této činnosti, proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno. Podmínky tohoto
rozhodnutí OBU stanovil z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů a dodržení řádného
předpisového stavu.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 a násl. správního řádu podat odvolání,
a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím výše uvedeného Obvodního báňského
úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínoval8, 702 00 Ostrava,
k Českému báňskému úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 - Staré Město.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení tohoto písemného
vyhotovení rozhodnutí.

předseda
o báňského úřadu
vskoslezského a Olomouckého
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Seznam k č.i SBS 02544/2016/QBÚ-05/26:
a)
1.
2.
3.
4.

Účastníci řízení:
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 35 9, 664 04 Mokrá-Horákov
Město Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., Okružní 1309, 735 14 Orlová-Lutyně,
spolek zastoupený advokátem
AK Olomouc, Ostružnická 6,
779 00 Olomouc, CAK 4961 - doručuje se zástupci

b) Zmocněnec:
5. Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., Jeronýmova 221/6, 779 00 Olomouc
Kopii rozhodnutí, po nabytí právní moci rozhodnutí, obdrží na vědomí:
c)
6.
7.

13.

Dotčené orgány státní správy;
Městský úřad Tovačov, Náměstí 12, 751 01 Tovačov
Magistrát města Přerov, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11
Přerov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII,
Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno - Židenice
Archeologický ústav, AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

d)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ostatní:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov I - Město
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
innogy Gas Storage, s.r.o., provoz Lobodice, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
innogy Česká republika a.s., Praha 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

8.
9.
10.
11.
12.
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Obvodní báňský úřad pro území
Jihomoravského a Zlínského
dn„ l-h.ítu............

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
č.j. SBS 14916/2013/OBÚ-OI

poř.č. 1806
vydává pro

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá ě.p. 359, PSČ 664 04
IČ: 255 02 247
podle § 5 odst. 2 zák. ě. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správč, v platném znění,
na základě splnění podmínek stanovených obecné závaznými právními předpisy pro výkon požadovaného
předmětu činnosti, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona č. 61/19688 Sb.)

OPRÁVNĚNÍ
k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost
v rozsahu podie § 2 zákona č. 61/1988 Sb., písm.
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek.
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů.
d) úprava a zušlechťováni nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d),
i) důlně měřická Činnost,
k činnosti prováděné hornickým způsobem
a projektováni objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
v rozsahu podle § 3 zákona č. 61/1988 Sb., pism.
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostu, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v
souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k
tomu účelu,
b) těžba pisků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování
těchto surovin prováděných v souvislostí s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě
vodních toků,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než
100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládáni staveb,
odborné vedeni organizace: je uvedeno na samostatné příloze, která je nedílnou součástí tohoto oprávnění
Tímto oprávněním se ruší dříve vydané oprávnění OBU v Brně pod poř.č. 1628, vydané pod ě,j.
03952/2009/01 dne 24.8.2009 z důvodu změn.
Odůvodnění:
Na základě žádosti organizace Českomoravský štěrk, a.s., doručené dne 17.5.2013, evidované
pod č.j. SBS 14916/2013-OBU-01, o změnu oprávnění k hornické činnosti a činnosti provádění
hornickým způsobem, včetně jejího projektování, vzhledem k tomu, že organizace vyhověla všem
požadavkům uvedeným v §1 vylil. ČBU v Praze č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, která jsou součástí
této činnosti, bylo její žádosti v plném rozsahu vyhověno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 68 odst. 5) zákona 500/2004 Sb. o správním
řízení k Českému báňskému úřadu v Praze prostřednictvím Obvodního báňského úřadu v Brně do 15ti dnů ode dne jeho doručení.
V Brně dna: 4.6.2013
předseda OBl)
pro ú/emi krajů Jihomoravského a Zlínského

Příloha k č.j. SBS 14916/2013/OBÚ-Ol

poř.č. 1806

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá č.p. 359. PSČ 664 04
IC: 255 02 24 7
Odborné vedení organizace:
1)

, narozen
Olomouc,
Osvědčení:
- Báňský projektant pro hornickou činnost podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988
Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988
Sb., vydané OBIJ Brno pod ev. č. 0232, č.j. 2546/2007/00
- Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce v oboru Ložisková geologie, vydané rozhodnutím Ministerstva životního prostředí
poř.č. 2073/2008, č.j.602/660/16869/ENV/08, ze dne 17.4.2008
2)
, bydliště
Brno,
- Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce v oboru Ložisková geologie, vydané rozhodnutím Ministerstva životního prostředí
poř.č. 2135/2010. č,j. 150/660/4221 /ENV/1 L ze dne 31.3.2011.
3)

narozen

Družba

Osvědčení :
- Bezpečnostní technik pro hornickou činnost s omezením na povrchové dobývání písků a
štěrkopísků podle § 2 písm. b), c), d), e), zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0944, č.j. 08-0922/96-415.2.
4)
, narozen
v
, bytem
Na
Skalách
Osvědčení :
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické činnosti
podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou hornickým
způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb.. vydané OBÚ v Plzni. č.j. 1894/97.
5)

, narozen
bytem
Tábor.
Osvědčení :
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané OBÚ v Příbrami, č.j.
2090/2008/07/5.
6)

narozen

ve

, bytem

Vyškov,

Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBÚ v Praze
pod č.j. 3582/11/07/169 ze dne 16.01.2008
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d). e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 pism. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0246.'č.j. 2546/2007/015 '

Příloha k č.j. SBS 14916/2013/OBÚ-01

2

7)

narozen

v

Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBU v Praze
pod č.j. 3583/11/07/170 ze dne 16.01.2008
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0247,' č.j. 2546/2007/016
8)

, narozen

dne

bytem

Veselí

nad Lužnici,

Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti podle § 2 písm. b). c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBU v Plzni, č.j.
1895/97.
- závodní při činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 3 písm. e), zákona
č.61/1988 Sb., vydané OBÚ v Příbrami pod č.j.: 2357-415.3-Šch/Jan -04
9)

,

narozen

v

bytem

6 Doloplazy

Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBÚ v Praze
pod č.j. 3584/11/07/167 ze dne 16.01.2008
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61 /1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm.a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0248, č.j. 2546/2007/017
10)

a, narozen
bytem
Konice,
Osvědčeni:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBÚ v Praze
pod č. j. 3585/11/07/168 ze dne 16.01.2008
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0249. č.j. 2546/2007/018
- Závodní pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. c), e), i) zákona
č.61/1988 Sb., vydané OBIJ Brno pod ev. č. 0250, č.j. 2546/2007/019
- Báňský projektant pro hornickou činnost podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona
č.61/1988 Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b), e), i)
zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0251, č.j. 2546/2007/020
- Bezpečnostní technik pro hornickou činnost podle § 2 písm. a), b), c), d), e), zákona
č.61/1988 Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b), e), i)
zákona č.61 /1988 Sb.. vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0252. č. j. 2546/2007/021
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11)

narozen
v
bytem
Osvědčení:
- Projektant instalací elektrických zařízení pro hornickou činnost podle § 2 písm. a) b),
c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3
písm.a), b), d), e), 0. g), i) zákona č.61/1988 Sb.. vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0255, č.j.
2546/2007/024
12)

narozen
bytem
Brno,
Osvědčení:
- Báňský projektant pro hornickou činnost podle § 2 písm. b), c), d) zákona č.61/1988
Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb.,
vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0256, č.j. 2546/2007/025
13)

, narozen

bytem

Mysločovice

Osvědčení:
- Závodní lomu s těžbou nad 500 000 tun pro povrchové dobývání nerudných surovin,
povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBÚ Praha pod č. j .3789/11/99/115 ze dne
26.4.2000
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b). c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0258, č.j. 2546/2007/027 "
14)

narozen

bytem

Jindřichův

Hradec,

Osvědčení :
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., pří činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ v Plzni, č.j.
1893/97.
15)

narozen

bytem

Rychnov nad Kněžnou,

Osvědčení:
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín. štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0260, č.j. 2546/2007/029
- Bezpečnostní technik pro hornickou činnost podle § 2 písm. a), b). c), d). e), zákona
č.61/1988 Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona
č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0261, č. j. 2546/2007/030
16)

bytem
Soběslav,
Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti podle § 2 písm. a), b), c), d) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), g), h) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ v Plzni ,
č.j. 2315/01.
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17)

narozen
bytem
Drnovice
Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBU v Praze
pod č.j. 3587/11/07/102 ze dne 16.01.2008
18)
Pelhřimov,
Pelhřimov,
Osvědčeni :
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti podle § 2 písni, b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydal OBÚ v Plzni , č.j.
1896/97.
19)

bytem
Hranice,
Osvědčení:
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0263, č.j. 2546/2007/032 '
28)
20)

bytem
Blatná,
Osvědčení:
- Hlavní důlní měřič, vydané ČBÚ Praha. č.j. 2941/93, ev.č.0151.
21)
bytem 3
Tábor,
Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 000 t při hornické
činnosti podle § 2 písm. b). c), d), e), g) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ v Příbrami,
č.j. 1251/2009/07/4.
- Bezpečnostní technik při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
vydal OBÚ v Příbrami, č.j. 1788-415:3-Šch/Jan-05.
v

22)

bytem

Lomnice nad Lužnicí,

Osvědčení:
- Závodní pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), c), d) f,g)
zákona č.61/1988 Sb., pro montáž, opravy, revize, zkoušky a projektování elektrických
zařízení stupeň El,skupiny Cl, vydané OBIJ Plzeň, č.j. 3446/00.
23) J
bytem:
Luleč
Osvědčení:
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0265, č.j. 2546/2007/034
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24)

bytem
Brno,
Osvědčení:
- Závodní lomu s roční těžbou nad 500 000 tun užitkového nerostu pro povrchové
dobývání nerudných surovin, povrchové dobývání písků a štěrkopísků vydané ČBÚ v Praze
pod Č. j. 3588/11/07/165 ze dne 16.01.2008
- Závodní lomu pro lomy s roční těžbou užitkového nerostu do 500 000 tun na území
České republiky pro povrchové dobývání, cihlářských hlín, štěrků, písků a kameniva při
hornické činnosti podle § 2 písm. b). c), d), e) zákona č.61/1988 Sb., při činnosti prováděnou
hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev.
č. 0266, č.j. 2546/2007/035'
- Báňský projektant pro hornickou činnost podle § 2 písm. b), c), d), e) zákona č.61/1988
Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b) zákona č.61/1988
Sb., vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0267, č.j. 2546/2007/036
- Bezpečnostní technik pro hornickou činnost podle § 2 písm. a), b), c), d), e), zákona
č.61/1988 Sb., pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. a), b), e), f)
zákona č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0268, č.j. 2546/2007/037
- Závodní pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. e), f) zákona
č.61/1988 Sb„ vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0269, č.j. 2546/2007/038
25)

, bytem
Věrovany,
Osvědčení:
- Závodní pro činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. e), f) zákona
č.61/1988 Sb., vydané OBÚ Brno pod ev. č. 0270, č.j. 2546/2007/039
26)

bytem

Přerov.

Osvědčení:
- Hlavní důlní měřič, vydané ČBÚ v Praze pod č. j.1757/1991 ze dne 15.10.1991, ev.
č. 0039
27)

Prostějov,
Osvědčení:
- Hlavní důlní měřič, vydané ČBÚ v Praze pod č. j.3782/1993 ze dne 13.10.1993, ev.
č. 0152
Dub nad Moravou

28)

Osvědčení:
- Hlavní důlní měřič, vydané ČBÚ v Praze pod č, j.3502/11/00 ze dne 13.12.2000, ev.
č. 236
29)
, bytem
Přerov
6
Osvědčení:
- Hlavní důlní měřič, vydané ČBÚ Praha, č.j. SBS/44096/2012/ČBÚ-22/3, ze dne
25.1.2013.

V Brně dne: 4,6.2013
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