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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vydává na základě oznámení podaného dne 21. 6. 2019 společností Vodní zdroje Ekomonitor,
s.r.o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 150 53 695, která zastupuje na základě plné moci
společnost GRANITA s.r.o., se sídlem Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč, IČ 452 70 741(dále
jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení rozhodnutí, že záměr

„Ochranný val lomu Litická ve Skutči“
nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 21. 6. 2019 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Ochranný
val lomu Litická ve Skutči“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval Dr. Ing. Jiří Marek, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, osvědčení odborné
způsobilosti MŽP čj. 42827/ENV/07 ze dne 9. 7. 2007, autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP čj.
99249/ENV/11 a čj. 85183/ENV/16.
Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na
město Skuteč a Pardubický kraj.
Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad
Skuteč, Městský úřad Chrudim, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem
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v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, Českou inspekci životního prostředí, oblastní
inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 26. 6. 2019 pod čj. KrÚ 49597/2019/OŽPZ/VO oznámení s žádostí
o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na
úřední desce Pardubického kraje dne 27. 6. 2019 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven
termín 27. 7. 2019 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů
a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního
prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK838.
Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Ochranný val lomu Litická ve Skutči“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá
do kategorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
2500 t/rok“.
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je výstavba ochranného valu lomu Litická ve Skutči, který bude navazovat na stávající
odval umístěný na severovýchodním okraji dobývacího prostoru. Jedná se o novotvar násypu
zeminy a kamení, který bude eliminovat současné zatížení prostředí prachem a hlukem v okolí
lomu. Celková délka ochranného valu je projektována na 250 m, s tím, že výška násypu bude
proměnná (11 m – 21 m). Orientační souhrnné množství sypaniny je odhadováno na
215 000 t.
Umístění záměru:

kraj: Pardubický
obec: Skuteč
k. ú.: Skuteč

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je stavba navazující na stávající odval umístěný na severním a částečně
severovýchodním okraji dobývacího prostoru. Stavba je charakteru násypu zeminy a kameniva.
Limitním faktorem výšky násypu je šířka základny násypu a sypný úhel sypaniny. Stavební práce
budou spočívat především v opevnění paty svahu pomocí hrubého kamene z rozvalu, provedení
odvodu důlních vod pomocí nově navržené kanalizační šachty, vybudování vsakovacího příkopu
v patě násypu, postupném navážení zeminy a kameniva a následném zalesnění dřevinami.
Zájmové území je v současné době nevyužívané a nachází se v oblasti ruderalizované plochy
bývalého sadu a přilehlých pozemků.
Míra znečištění ovzduší a hluková situace v zájmové lokalitě je převážně dána produkcí zdrojů
přímo v řešeném území, a to konkrétně provozováním lomu Litická a automatické mobilní betonárky
AMB 22, které jsou nejblíže plánovanému záměru. Možný kumulativní vliv záměru na hlukovou
situaci a kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě lze považovat za nevýznamný a kompenzován bude
výsledným efektem ochranného valu. Protože se nepředpokládá kumulace záměru s jinými
známými záměry, příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je výstavba ochranného valu pomocí násypu zeminy a kamení o celkové délce 250 m.
Rozhodujícím faktorem výšky valu je základna násypu a sypného úhlu sypaniny. Sypanina bude
ukládána po vrstvách max. do výšky 500 mm, s odstupňovanými okraji pro zajištění větší stability
vnějšího svahu.
Stavební práce budou probíhat v těchto etapách výstavby:
-

odstranění technického zázemí

-

postupné mýcení náletových dřevin

-

skrývka svrchní vrstvy půdního horizontu

-

odvod důlních vod

-

ochrana podzemního vedení společnosti CETIN a.s.

-

postupné vrstvení ochranného valu

-

překrytí zúrodněnou vrstvou zeminy

-

zalesňování

V místě stavby se v současné době nachází soubor zděných staveb, které budou v rámci přípravné
etapy odstraněny. U administrativní budovy je plánována v patě násypu opěrná zeď
z prefabrikovaných betonových dílců se statickou výstuží. Na zájmové lokalitě se v současné době
nachází porosty vzrostlých stromů vč. náletových keřů a dřevin. Veškerá dřevinná skladba bude
podle potřeby postupně odstraňována. Svrchní vrstva půdního profilu bude odstraněna na mateční
horninu, následně deponována na mezideponii a připravena k využití při terénních úpravách.
Pata svahu bude opevněná hrubým kamenem z rozvalu. Svahy budou upravené hlinitými nebo
hlinitopísčitými půdami a stabilizovány pomocí geomříží.
Odvod důlních vod bude v místě volné výustě zabezpečen pomocí navržené spadištní kanalizační
šachty. Technologické řešení spadiště zahrnuje přívodní betonové potrubí, hlavu spadiště,
propojovací potrubí, odpadní železobetonové potrubí, nárazovou stěnu a dno obložené kamennou
kostkou. V patě násypu k lomu je projektován vsakovací příkop, který je navržen bez opevnění dna
a svahů.
Stavební práce budou ukončeny po docílení maximální mocnosti valu. Poté bude provedeno
překrytí vrstvou zeminy s následnou lesnickou rekultivací. Zalesňování bude v souladu se
zalesňovacím plánem. Druhové složení bylo navrženo v souladu s původním složením dřevin v této
lokalitě.
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Chrudim (dále jen „KHS“), ze dne 15. 7. 2019, pod čj. KHSPA 12261/2019/HOK-CR:
Po zhodnocení souladu předloženého oznámení „Ochranný val lomu Litická ve Skutči“ s požadavky
v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný a z pohledu
zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje proces posuzování ukončit
vydáním písemného závěru zjišťovacího řízení.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
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Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“), ze dne
2. 7. 2019 pod č. j. ČIŽP/45/2019/6571:
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody, nemá
k předloženému záměru připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že v oznámení EIA na straně 22, kde se
uvádí, že podmínkou uložení odpadu kat. č. 17 05 04 “Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03“ je prokázání vhodnosti materiálu laboratorním rozborem v rozsahu přílohy č. 10 tabulky
10.1 a 10.4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu.
Vzhledem k předpokládanému charakteru odpadu ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství,
požaduje v další dokumentaci upřesnit požadovaný laboratorní rozbor v rozsahu dle přílohy č. 10,
tabulky 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu. ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému
záměru další připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu:
Požadavek ČIŽP na laboratorní rozbor odpadu kat. č. 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod
č. 17 05 03“ bude uplatněn v navazujících řízeních.
ČIŽP, Oddělení ochrany lesa konstatuje, že v předloženém oznámení není nikde uvedeno, jak je
záměr vzdálen od pozemků určených k plnění funkce lesa. V dokumentaci také není v žádné
kapitole sděleno, zda záměr zasahuje do ochranného pásma lesních pozemků či nikoliv. Dle výpisu
dotčených parcel je zřejmé, že záměr přímo sousedí s lesními pozemky (lesní pozemek p.č. 697/5
v k.ú. Skuteč a p.č. 446 v k.ú. Skuteč). Lze se tedy důvodně domnívat, že záměr zasahuje do
ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa.
ČIŽP na základě zjištěných poznatků k předložené dokumentaci sděluje, že v dokumentaci je nutné
doplnit informaci o zásahu záměru do ochranného pásma lesů.
Hodnocení příslušného úřadu:
Jedná se o upozornění pro oznamovatele pro následující správní řízení a přípravu záměru. Pokud
bude záměr zasahovat do ochranného pásma lesních pozemků, je potřeba postupovat podle
platných právních předpisů na úseku ochrany lesa a zajistit si platný souhlas se stavbou záměru
v ochranném pásmu lesa.
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, ze dne 25. 7. 2019, pod čj. CR044780/2019
Oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany ZPF, oddělení státní správy lesů a oddělení vodního
hospodářství nemá ke zjišťovacímu řízení připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Oddělení ekologie prostředí (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší) konstatuje, že z oznámení
není zřejmá předpokládaná doba provádění realizace záměru, tudíž doba, kdy bude stavba valu
plošným zdrojem znečišťování ovzduší. Účelem záměru je eliminace hlukové i prachové zátěže
okolí lomu, přičemž je však v oznámení uvedeno, že imisní zatížení lokality imisemi PM10 je dosud
přiměřené (kapit. D.1.2). Není uváděna předpokládaná další životnost lomu a souvisejících
provozoven, a tím podložená účelnost opatření snižování prachové zátěže. Není příliš zřejmé, jestli
po odstranění stávající vzrostlé náletové zeleně a po dobu realizace stavebních prací (blíže
neurčená doba, která může být teoreticky i delší než životnost lomu) naopak nebude docházet ke
zvyšování prachové zátěže oproti původnímu stavu.
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Hodnocení příslušného úřadu:
Příslušný úřad považuje dobu provádění realizace ochranného valu v kontextu s jeho výsledným
efektem za marginální. Příslušný úřad posuzuje především vlivy z hlediska životního prostředí
a veřejného zdraví (viz. níže), které jsou hodnoceny jako přijatelné a řešitelné v rámci platných
právních předpisů či norem. Zatížení průmyslové zóny imisemi je dosud přiměřené, nicméně
stavbou ochranného valu dojde ke zlepšení imisní situace v celé průmyslové lokalitě.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 27. 7. 2019, pod
čj. KrÚ 50220/2019/OŽPZ/VO:
Orgán ochrany přírody konstatuje, že z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, má k oznámení následující připomínky:
V biologickém posouzení záměru (autorka Mgr. Jana Novohradská, V/2019) je z blízkého okolí
a z přípravy jiného záměru uvedený známý výskyt slepýše křehkého (Anguis fragilis).
Z uskutečněné obhlídky autorky v květnu 2019 je znám výskyt čmeláka skalního (Bombus
lapidarius), který je veden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona (dále též vyhláška), jako druh ohrožený, nebylo potvrzeno jeho hnízdění. Nebyl potvrzen
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. K datu 3. 7. 2019 nejsou uvedeny výskyty zvláště
chráněných druhů v místě, ani v nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
(https://portal.nature.cz).
Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech
vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat,
vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi
užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí,
stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Je zakázáno
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
V dalším stupni přípravy záměru bude přesto z důvodu předběžné opatrnosti vhodné věnovat
případnému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (zejména slepýš křehký a čmelák skalní)
pozornost. Závěr biologického posouzení je pak třeba konzultovat s OOP, který může vydat
předběžnou informaci dle § 139 správního řádu k věci vydání výjimky (viz níže).
V § 49 a § 50 zákona je mimo jiné zakázáno zvláště chráněné druhy rušit v přirozeném vývoji
a poškozovat či ničit jejich stanoviště. K uvedeným zákazům je v případě nutnosti třeba vydat
výjimku dle § 56 odst. 1 zákona. Řízení o výjimce vede OOP a na její vydání není právní nárok.
Výjimka se řeší pro konkrétní stavební záměr před jeho započetím, a to pouze v případě
potvrzených výskytů a dotčení biotopů na základě aktuálně zpracovaného biologického posouzení
(dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy
ochrany přírody a krajiny, v platném znění).
Hodnocení příslušného úřadu:
Orgán ochrany přírody upozorňuje oznamovatele na plnění povinností stanovených platnými
právními předpisy na úseku ochrany přírody v další fázi přípravy záměru.
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Orgán ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že záměr je umístěn mj. i na pozemky,
které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Tabulka na straně 16 oznámení uvádí
jednak informaci o tom, že předmětné pozemky (součást ZPF) budou odnímány celé, jednak uvádí
jejich výměry. Tyto výměry však neodpovídají výměrám, uvedeným v katastru nemovitostí. Součtem
skutečných výměr (1,0976 ha) dochází k odnětí ze ZPF takové plochy, která je již – z hlediska
vydávání souhlasu s odnětím – v působnosti krajského úřadu. Souhlas je vydáván na základě
samostatné žádosti.
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na zákonné povinnosti oznamovatele
v případě záboru zemědělské půdy a žádosti o odnětí ze ZPF.
Orgán státní správy lesů konstatuje, že z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní
správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, nemá k předloženému záměru výstavby
ochranného valu Litická ve Skutči zásadní připomínky. Předloženým záměrem nemá podle
doložené dokumentace dojít k přímému dotčení (záboru) pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL), vzhledem k umístění záměru lze dovodit pouze okrajový zásah do ochranného pásma
lesa (tj. do 50 m od okraje lesa).
V dalších stupních realizace záměru budou případná stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona pro
vydání příslušného rozhodnutí dle stavebního zákona v kompetenci místně příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (odbor životního prostředí Městského úřadu Chrudim).
Hodnocení příslušného úřadu – jedná se o upozornění na zákonné povinnosti oznamovatele
z hlediska ochrany státní správy lesů.
Vodoprávní úřad konstatuje, že z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů v působnosti
vodoprávního úřadu Pardubického kraje nemá k předložené projektové dokumentaci námitky.
Pouze upozorňuje, že přes pozemek s místem stavby protihlukového valu jsou v současné době
odváděny otevřeným korytem povrchové a důlní vody z lomu „Litická“. Vypouštění důlních vod je
povoleno za stanovených podmínek rozhodnutím čj. OŽPZ/21849/04/VT, ve znění poslední změny
čj. KrÚ 65242/2018 ze dne 25. 9. 2018, s platností do 30. 9. 2022. Nové řešení převodu těchto vod
je součástí projektové dokumentace a bude zachováno. Zároveň je potřeba zajistit neškodné
odvádění těchto důlních vod i během výstavby.
Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci s pravomocí speciálního stavebního úřadu
podle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k vydávání vyjádření a stanovisek je Městský úřad
Chrudim.
Hodnocení příslušného úřadu:
Vodoprávní úřad upozorňuje oznamovatele na zákonné povinnosti a na plnění povinností
stanovených v rozhodnutí s platností do 30. 9. 2022.
Orgán odpadového hospodářství konstatuje, že z hlediska zájmů svěřených do působnosti
Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu odpadového hospodářství, zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“) není proti předloženému záměru námitek.
Upozorňuje, že k vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady v územním nebo stavebním řízení
je podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech kompetentní pouze příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí
krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem
podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
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Hodnocení příslušného úřadu:
Orgán odpadového hospodářství upozorňuje oznamovatele na plnění povinností stanovených
platnými právními předpisy na úseku ochrany ovzduší v další fázi přípravy záměru.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná další vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
I. Charakteristika záměru
Záměrem je výstavba ochranného valu lomu Litická ve Skutči, který bude navazovat na stávající
odval umístěný na severovýchodním okraji dobývacího prostoru. Jedná se o novotvar násypu
zeminy a kamení, který bude eliminovat současné zatížení prostředí prachem a hlukem v okolí
lomu. Celková délka ochranného valu je projektována na 250 m, s tím, že výška násypu bude
proměnná (11 m – 21 m). Orientační souhrnné množství sypaniny je odhadováno na
215 000 t.
Technické řešení záměru je v oznámení popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu
životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech zákonných požadavků na způsob
výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat za možné. U záměru nebyly
zjištěny takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho realizaci.
V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již
existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Protože se nepředpokládá kumulace záměru
s jinými známými záměry, příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako nevýznamný.
Z hlediska biologické rozmanitosti se jedná převážně o chudší lokalitu zatíženou ruderální vegetací.
Zájmovou lokalitu tvoří dlouhodobě neudržovaný původní sad a zahrada, včetně okolních pozemků.
V současnosti se jedná o silně degradovaná společenství s vyšším stupněm sukcese a výskytem
invazivních druhů. Realizace záměru si vyžádá kácení současného porostu (náletové dřeviny,
nelesní stromové výsadby atd.), ale po kompletním ukončení výstavby záměru bude provedeno
překrytí vrstvou zeminy s následnou lesnickou rekultivací, a to v souladu se zalesňovacím plánem.
Biologická rozmanitost zájmového území je s ohledem na charakter jeho využití snížená
a výstavbou ani provozem záměru nedojde k jejímu ovlivnění.
K provedení stavby budou využity výhradně zeminy a kamení získané při provádění stavebních
prací v regionu v množství 110 000 m3, resp. 215 000 t. Postupně dovážený materiál pro těleso
ochranného valu může spadat do kategorie odpadu pod kódem č. 17 05 04 „Zemina a kamení
neuvedené pod číslem 17 05 03“. Podmínkou uložení tohoto typu odpadu je prokázání vhodnosti
materiálu rozborem v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpadem, ve znění pozdějších předpisů. Během výstavby ani provozu
záměru nebudou produkovány odpady obsahující nebezpečné látky a nebudou vznikat žádné další
kategorie odpadů.
V době výstavby lze předpokládat minimální havarijní rizika (např. poškození stavebních
mechanismů a zařízení). Pro eliminaci případných havárií (např. ohrožení jakosti povrchových
a podzemních vod důsledkem úkapů provozních kapalin z použité techniky) budou používány
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pouze stroje a zařízení v odpovídajícím technickém stavu, případně budou provedeny před
zahájením prací pravidelné kontroly jejich provozního stavu. Záměr v době provozu nenese žádné
riziko vzniku havárie.
Záměr neprodukuje během výstavby žádné splaškové ani technologické vody. Při realizace záměru
budou pracovníci využívat základní hygienické zázemí v administrativní budově místní provozovny
lomu Litická. Srážkové vody budou z areálu zachycovány v sedimentačních jímkách a přebytečné
vody budou čerpány do kanalizační stoky, která bude vyústěna v patě svahu na okraji areálu.
Záměr řeší odvod důlních vod v základu ochranného valu, kdy odtok bude následně sveden volnou
výustí na přilehlý pozemek, kde bude docházet k přirozenému zasakování do půdy. Vypouštění
důlních vod je povoleno za stanovených podmínek rozhodnutím čj. OŽPZ/21849/04/VT, ve znění
poslední změny č.j. KrÚ 65242/2018 ze dne 25. 9. 2018, s platností do 30. 9. 2022. Ovlivnění
kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá.
Po dobu stavebních prací lze lokalitu považovat za plošný zdroj znečištění ovzduší. Staveniště
bude zdrojem prachu z demolice stávajících budov, přemisťování sypkých materiálů a z pojíždění
stojů po staveništi, a také emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel.
Vzhledem k dočasnému charakteru stavebních prací, jejich nahodilému působení a využití vhodně
zvolených opatření (vedení dopravy mimo obytnou zástavbu, zkrápění příslušných partií staveniště
atd.), lze považovat vlivy záměru na ovzduší za málo významné.
Vybudováním ochranného valu nepředstavuje žádné riziko pro veřejné zdraví, naopak lze
konstatovat, že realizací záměru budou zlepšeny životní podmínky v okolí.
II. Umístění záměru
Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji dobývacího prostoru (lom Litická)
a v západní části k. ú. Skuteč, v těsném sousedství ulice Obchvatové a komunikace II/358. Lokalita
určená pro záměr spadá do ploch těžby nerostů – zastavitelných (TZ), ploch zeleně soukromé (ZS),
ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch smíšeného nezastavěného území – přírodní,
zemědělské (NSPz).
Záměr je podle vyjádření Městského úřadu Chrudim, odbor územního plánování a regionálního
rozvoje, pod čj. CR 030826/2019 ÚPR/ZH ze dne 23. 5. 2019, přípustný a není v rozporu
s územním plánem města Skuteč, protože nejsou narušeny principy cílů a úkolů územního
plánování.
Realizace záměru bude částečně probíhat na pozemcích, které jsou označeny jako trvalý travní
porost (parc. č. 465/3 k. ú. Skuteč), zahrada (parc. č. 463 k. ú. Skuteč a 465/1 k. ú. Skuteč)
a ovocný sad (461/1). Tyto pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a proto
dojde k jejich dočasnému odnětí ze ZPF.
Bourání technického zázemí, mýcení náletových dřevin, skrývka ornice, provedení odpadu důlních
vod, vrstvení násypu zeminy a kamení, ochrana podzemního vedení a následné překrytí
zúrodněnou vrstvou zeminy, jakož i další činnosti spojené s realizací stavby, nevyžadují jakoukoli
spotřebu vody a s tím spojené napojení na zdroj vody. V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují
zdroje minerálních stolních vod, záměr leží mimo ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů.
Na zájmové lokalitě je možný výskyt čmeláka skalního (ohrožený druh) a slepýše křehkého (silně
ohrožený druh). Vzhledem k tomu, že hnízdění čmeláka skalního nebylo podle vyjádření orgánu
ochrany přírody potvrzeno, lze konstatovat, že realizací záměru nebude populace tohoto druhu
negativně ovlivněna. Pro případnou eliminaci ohrožení slepýše křehkého, je vhodné načasovat
provádění hlavních technických prací mimo reprodukční období. Na dané lokalitě nebyl podle
vyjádření orgánu ochrany přírody potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Vliv záměru na
faunu a flóru lze tedy hodnotit jako méně významný, či nevýznamný.
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Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně ani prvku soustavy Natura 2000. V tomto ohledu lze tedy záměr realizovat
bez větších omezení. Záměr svým umístěním spadá do chráněného ložiskového území Skuteč I,
ID 02770000, Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, ale neovlivní dobývací prostor
a tedy nebude mít negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Záměr nezasahuje do žádného území přírodního parku ani registrovaného významného krajinného
prvku.
Záměr nezasahuje do území historického, kulturního ani archeologického významu. Plocha záměru
se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Záměr je umístěn na kraji intravilánu města Skuteč, tedy mimo trvale obydlené zóny města.
Záměr se nenachází v území, kde je vyžadována sanace starých ekologických zátěží.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Záměr je navrhován do území, které je intenzivně průmyslově využívanou lokalitou. Záměr není
situován do hustě zalidněného území, je na kraji intravilánu města Skuteč, tedy mimo trvale
obydlené zóny města. Nejbližší obytné zóny se nachází cca 40 m severním (od zahrádkářské
kolonie) a cca 60 m východním směrem (od nejbližšího rodinného domu). Vlivy záměru na populaci
nejsou předpokládány. Záměr je z tohoto hlediska akceptovatelný. Účelem stavby je oddělení
technického vybavení provozovny lomu Litická od přilehlých rekreačních ploch a zahrádkářské
kolonie města Skuteč, a tím eliminaci hlukové a prachové zátěže okolí lomu Litická. Vliv záměru na
území je omezen vlastní velikostí záměru, a proto příslušný úřad shledává záměr realizovatelným.
Technické řešení stavby je navrženo tak, aby pohled na volnou krajinu nebyl nijak narušen.
Ochranný val bude navazovat na současný odval lemující lom Litická. Výška náspu ochranného
valu je projektována cca 11 m – 21 m, což zajistí výškovou členitost tělesa a tím přirozenější vzhled
krajiny. Z hlediska typu stavby se bude jednat o stavbu podporující zlepšování podmínek pro využití
území a životního prostředí. Dalším pozitivním vlivem stavby bude eliminace prachové zátěže
z činnosti lomu Litická a automatické mobilní betonárky AMB 22.
Záměr v období provozu nebude ovlivňovat dopravní situaci. V období přípravných prací lze
předpokládat nepatrné navýšení dopravy, které však bude krátkodobého charakteru. Plánovaný
záměr tedy nebude mít negativní vliv na dopravní infrastrukturu.
Vzhledem k lokalizaci záměru (umístění záměru mimo bezprostřední blízkost státní hranice) a jeho
významnosti na jednotlivé složky životního prostředí, jsou vlivy přesahující státní hranice vyloučeny.
Možný kumulativní vliv záměru na hlukovou situaci a kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě lze
považovat za nevýznamný a kompenzován bude výsledným efektem ochranného valu. Protože se
nepředpokládá kumulace záměru s jinými známými záměry, příslušný úřad zhodnotil kumulativní
vliv záměru jako přijatelný.
Na základě předloženého oznámení a obdržených vyjádření lze předpokládat, že jak realizace
záměru, tak i vlastní provoz záměru nebude představovat významnější negativní ovlivnění
stávajícího stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území.
S ohledem na jednoznačnost záměru, byl hodnocený záměr předložen k posouzení v jedné
variantě, co se týče jeho umístění i technického řešení. Příslušný úřad vyhodnotil záměr jako
realizovatelný, protože nebude překročeno únosné zatížení životního prostředí.
V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že konkrétní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny spíše jako méně
významné.
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Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů,
a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru,
že záměr „Ochranný val lomu Litická ve Skutči“ za předpokladů uvedených v oznámení záměru,
nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá město Skuteč a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16
odst. 4 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále žádá
dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.
Obdrží:
Oznamovatel:
1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 150 53 695
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3. Město Skuteč
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Pardubického kraje
5. Městský úřad Skuteč
6. Městský úřad Chrudim
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7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Chrudim
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