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Závazné stanovisko
Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší
dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále
jen zákon), vydává závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona k provedení změny
stavby zdroje znečišťování ovzduší pro provozovatele
Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 356,
664 04 Mokrá-Horákov,
IČ 25 50 22 47,
k rozšíření těžby s úpravou suroviny amfibolicko-biotitického a biotiticko-amfibolického
dioritu až granodioritu s vedlejším výskytem biotitických rul a biotitických fylitů a dalších
hornin, spojené s dobýváním ložiska a zpracováním suroviny v kamenolomu Bystřec s rozšířením plochy těžby do J - V části dobývacího prostoru Bystřec,
s postupy hornických činností a způsobů dobývání a následným zpracováním suroviny,
včetně skrývek a vyklizů, návozu inertů a ukládek materiálů, manipulací se surovinou,
úpravou suroviny a expedicí finálního výrobku – stavebního kamene (drceného kameniva) a
následnou sanací a rekultivací pozemků,
s názvem zdroje „Dobývací prostor Bystřec“
s umístěním:
výhradní ložisko Jablonné nad Orlicí
na katastrálních územích Bystřec a Mistrovice,
mezi obcemi Jablonné nad Orlicí, Mistrovice a Bystřec,
u trati ČD ve směru Jablonné nad Orlicí - Ústí nad Orlicí
s napojením na silnici II. třídy č, 311 ve směru Jablonné nad Orlicí – Lanškroun,

Lom Bystřec je zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem:
► 5. 11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování
kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných
nerostných surovin, výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o
celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.
Pro zajištění hornické činnosti se počítá s použitím mechanizace, ať už vlastní nebo od
externích subjektů, a to mj.
 Vrtací práce:
o pásová nebo kolová vrtací souprava s ponorným nebo vrchovým kladivem,
 Těžební stroje:
o pásové hydraulické rypadlo nebo 1x – 2x kolový nakladač,
 Dopravní prostředky:
o 2x dempry nebo 2x nákladní automobily,
 Nakládací prostředky:
o 1x - 2x kolové nakladače a 1x hydraulické rypadlo,
 Pomocná mechanizace:
o kropicí vůz event. další potřebné instalace,
 Sekundární rozpojování rubaniny:
o 1x bourací kladivo.
Krajský úřad Pardubického kraje po prostudování předložených podkladů se změnou
stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší souhlasí.

Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 6. 2017 žádost společnosti
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 356, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ 25 50 22 47 o vydání
závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona k provedení změny stavby
kamenolomu s názvem zdroje „Dobývací prostor Bystřec“ s celkovou projektovanou
kapacitou vyšší než 25 m3 za den, zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č.
2 zákona pod kódem 5. 11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných
surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv
nebo jiných nerostných surovin, výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá
kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o
celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den. Jedná se o hornické činnosti spojené
s dobýváním ložiska a zpracováním suroviny v kamenolomu Bystřec - s rozšířením plochy
těžby do J - V části dobývacího prostoru Bystřec.
Stávající DP Bystřec - výhradní ložisko Jablonné nad Orlicí se nachází na katastrálních
územích Bystřec a Mistrovice, mezi obcemi Jablonné nad Orlicí, Mistrovice a Bystřec, u trati
ČD ve směru Jablonné nad Orlicí - Ústí nad Orlicí s napojením na silnici II. třídy č, 311 ve
směru Jablonné nad Orlicí – Lanškroun.
Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona k provedení
změny stavby podala společnost Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 201,
388 01 Blatná, zmocněná na základě předložené písemné moci k zastupování žadatele
v řízení.
Jako součást žádosti o vydání závazného stanoviska byl spolu dokumentací,
zpracovanou pod názvem „POPD v DP Bystřec - 11/2016, provozovna Kamenolom
Jablonné, těžební organizace Českomoravský štěrk, a.s.“, společností Báňské a měřičské
služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 201, 388 01 Blatná předložen odborný posudek, zpracovaný
podle § 11 odst. 8 zákona.
Odborný posudek, hodnotící pokračování v hornické činnosti do nové plochy v rámci
stávající provozovny – dobývacího prostoru Bystřec, z hlediska ochrany ovzduší, vypracoval

v květnu 2017 ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov, držitel autorizace
k vydávání posudků, vydané rozhodnutím MŽP č. j. 1662/820/08IB.
V současné době je ložisko těženo stěnovým, částečně zahloubeným lomem se třemi
etážemi. Při dalším rozšiřování lomu do J -V předpolí bude nutné provést skrývkové práce
hydraulický m rypadlem s podkopovou lžící nebo buldozerem, případně kolovým nakladačem
s nakládkou na nákladní automobily. Do tělesa vnitřní výsypky bude ukládán skrývkový
materiál nevhodný k dalšímu zpracování. Zachován zůstane i stávající způsob následné
sanace a rekultivace a dojde k rozšíření plánované vodní plochy, vzniklé vytěžením prostoru
v J – V části dobývacího prostoru.
Záměr pokračování těžby v dobývacím prostoru Bystřec a dotěžení ložiska Bystřec byl
posuzován ve zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (zákona EIA). Stanovisko, vydané podle zákona EIA vydal Krajský úřad
Pardubického kraje k výše uvedenému záměru pod č. j. KrÚ 18730-30/2006/OŽPZ/FE dne
15. 6. 2006 se závěrem, že záměr nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné
zdraví a životní prostředí a nebude dále podléhat zjišťovacímu řízení podle výše uvedeného
zákona. Záměr rovněž nespadá do účinnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování, v platném znění.
Omezování úletů prachu z tohoto plošného zdroje emisí TZL bude prováděno
vhodnými technickými a technologickými opatřeními. Primární prašnost bude snižována
odsáváním při vrtacích pracích, zakrytováním pracovních částí souprav k drcení a třídění
apod.
Sekundární prašnost bude omezována především mytím použité techniky a
zkrápěním komunikací a manipulačních ploch.
 Krajský úřad Pardubického kraje upozorňuje provozovatele zdroje znečišťování
ovzduší na povinnost podat na Krajský úřad Pardubického kraje žádost podle § 11
odst. 2 písm. d) zákona povolení k provozu uvedeného vyjmenovaného zdroje
znečišťování. Jako součást žádosti předloží provozovatel návrh provozního řádu,
vypracovaný na základě osnovy, stanovené přílohou č. 12 vyhlášky 415/2012 Sb.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze
proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu
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