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Posuzování vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísků
na výhradním ložisku Dráchov“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí k doplnění
A/ REKAPITULACE PROCESU EIA
Dne 13.07.2017 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále
jen „ministerstvo“), podle § 6 odst. 5 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 EIA“), dokumentaci záměru
„Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku Dráchov“
zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu EIA (dále jen „dokumentace“).
Ministerstvo rozeslalo dne 26.07.2017 dokumentaci dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o dokumentaci
byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 01.08.2017.
Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) byl pověřen
Ing. Václav Obluk, držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona EIA. Dokumentace včetně všech
obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku doručena dne 11.09.2017.
Dne 06.10.2017 obdrželo ministerstvo dopis od zpracovatele posudku s doporučením vrátit
dokumentaci k doplnění. Ve vazbě na znění § 9 odst. 5 zákona EIA, kde je uvedeno, že
zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je
nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje,
na základě kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí
a zpracuje návrh závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku ministerstvo, jako příslušný
úřad, vrací dle § 8 odst. 5 zákona EIA dokumentaci oznamovateli k doplnění. Dokumentaci
je třeba doplnit na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků
obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru.

Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:


Rozšíření části dokumentace B.I.5. „Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí“ o informace stavu využívání ložisek v jeho
širším okolí a jejich uvedením do vztahu k využití výhradního ložiska Dráchov (viz
vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru geologie k dokumentaci).



Doplnění dokumentace tak, aby její obsah splňoval požadavky ustanovení § 4 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (zejména je třeba prokázat, že se jedná o nezbytný případ trvalého odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu a dále, že jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, a to
v části záměru, která není obsažena a nebyla vyhodnocena v rámci platné územně
plánovací dokumentace), a to i ve vztahu k § 6 cit. zákona (viz vyjádření Ministerstva
životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny k dokumentaci).



Upřesnění hodnocení vlivu záměru na vody, a to z hlediska § 67 odst. 2 písm. a)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů tak, aby bylo zřejmé, že předmětná těžba nebude
prováděna způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod (viz vyjádření Povodí
Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava k dokumentaci).



Vypořádání všech obdržených připomínek a doplnění veškerých dalších relevantních
informací požadovaných v obdržených vyjádřeních k dokumentaci. V této souvislosti
ministerstvo doporučuje na úvod doplnění dokumentace předřadit kapitolu, kde bude
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.

Ministerstvo dále upozorňuje na skutečnost, že dne 01.11.2017 nabude účinnosti zákon
č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon 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. Vzhledem k faktu, že bude doplněná dokumentace
předložena po tomto termínu, případně, po tomto termínu doběhne lhůta pro vrácení
doplněné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona
EIA, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti cit. zákona, bude nezbytné, aby
doplněná dokumentace splňovala náležitosti zákona EIA ve znění zákona č. 326/2017
Sb.
C/ ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad doplnění dokumentace dle § 8
odst. 5 zákona EIA. Doplnění dokumentace je nutné provést formou uceleného materiálu
obsahujícího výše uvedené požadavky.
Dopis zpracovatele posudku, kterým bylo ministerstvu doporučeno vrátit dokumentaci k
doplnění, i kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou v elektronické podobě k
dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační
agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách MŽP
(http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV2065, v sekci dokumentace.
Doplnění dokumentace je nutné předložit ministerstvu v tištěné podobě v počtu 13 ks a 1 ks
v elektronické podobě.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona EIA neprodleně
zveřejní informaci o vrácení dokumentace na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle
ustanovení § 16 odst. 4 zákona EIA nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto
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ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo
e.mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz), příp. písemně, příslušný úřad o dni
vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II
Rozdělovník k č.j. MZP/2017/510/510 ze dne 19.10.2017
K doplnění dokumentace:
Oznamovatel:


Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

Zpracovatel dokumentace:


GET, s r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2

Ke zveřejnění informace:
Dotčené územní samosprávné celky:


Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice



Obec Řípec, Řípec 39, 391 81 Řípec



Obec Dráchov, Dráchov 38, 392 01 Dráchov

Na vědomí:
Zpracovatel posudku:


Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166/13, 104 00 Praha 10

Dotčené správní úřady:


Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice



Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, U
Výstaviště 16, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, Palackého
350, 390 01 Tábor



Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha



Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
301 00 Plzeň



Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov
65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
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Hřímalého 11,

Odbory MŽP:


odbor ochrany ovzduší



odbor obecné ochrany přírody a krajiny



odbor ochrany vod



odbor geologie

Město Veselí nad Lužnicí, Náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Obec Žíšov, Žíšov 73, 391 81 Žíšov
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