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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU
VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský
úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 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,
vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(správní řád), závěr zjišťovacího řízení k záměru:
„Pokračování těžby v lomu Kobeřice“
Identifikační údaje záměru:
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
Změna záměru kategorie II, bodu č. 79 – „Stanovení dobývacího prostoru a v něm
navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo
s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného
limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c).
a) 5 ha
b) 10 tis. t/rok
c) x“
Kapacita (rozsah) záměru
–
roční objem těžby 350 000 t/rok (zůstává beze změny),

–

plocha zahloubení 8,9501 ha uvnitř stávajícího dobývacího prostoru Brodek, který se
nemění,

–

vytěžitelné zásoby v posuzovaném zahloubení cca 4 300 000 t (cca 13 let těžby při
objemu těžby cca 350 000 t/rok v záměrem dotčené části ložiska),

–

báze těžby cca 188 m n. m. (v současné době 206 m n. m.) – zahloubení o 18 m.

Umístění záměru
p. č. 1047/133, 1047/135, 1047/137, 1047/139, 1047/140, 1044,1037/127, 1037/16,
1037/22, 1037/17, 1037/23, 1037/3, 1037/24, 1037/18, 1037/25, 1037/19, 1037/4,
1037/28, 1037/5, 1037/31, 1037/30, 1035/26, 1035/35, 1035/44, 1035/37, 1035/45,
1035/55, 1035/25, 1035/38, 1035/46, 1035/57, 1035/1, 1035/58, 10358/47, 1035/51,
1035/63, 1035/27, 1035/64, 1035/78, 1035/15, 1035/59 k. ú. Brodek u Prostějova
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene v lokalitě
Hradčany-Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice-Brodek, v dobývacím
prostoru folio 0607 Brodek. Při realizaci záměru nedojde ke změně hranic dobývacího
prostoru Brodek. Záměrem těžební organizace je zahloubení části DP na ploše 89501 m 2
z 206 m n. m. na 188 m n. m. (o 1 etáž, 18 m).
V lokalitě zůstane zachován stávající objem těžby, způsob úpravy, dopravní trasy
i pracovní doba.
Těžba na ložisku již dlouhodobě probíhá a je součástí hlukového a imisního pozadí.
Objem těžené a expedované suroviny na ložisku se nezmění, nezmění se tedy ani
intenzita obslužné dopravy. Z toho vyplývá, že zůstane zachována stávající míra kumulace
negativních vlivů záměru s dopravou na veřejných komunikacích, vlivy vlastní těžby
v lokalitě zůstanou beze změny.
Kumulativní vlivy záměru s jinými záměry v lokalitě nenastanou.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
V dotčené části ložiska se v zahloubení o 18 m nachází na ploše o výměře 8,9501 ha
přibližně 1 600 000 m3 geologických zásob, tj. cca 4 300 000 t.
Kamenolom Kobeřice se nachází v dobývacím prostoru Brodek, přístup do kamenolomu je
možný ze severní strany od silnice III/4335. Lom se nachází mezi obcemi Brodek
u Prostějova a Hradčany-Kobeřice, plocha dotčená záměrem se nachází ve správním
území obce Brodek u Prostějova.
Záměrem je zahloubení stávající roztěžené plochy v již vymezeném dobývacím prostoru,
jehož rozsah se nebude měnit - záměr nebude překračovat jeho hranice. Plocha
zahloubení v úrovni dna lomu (188 m n. m.) je 69 153 m2, v úrovni 206 m n. m. (na tuto
úroveň je již povolená těžba v platném POPD) je 89 501 m2. Záměr nevyžaduje skrývání
dalších ploch nad stávající rozsah.
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Těžba a úprava kamene i expedice kameniva bude v kamenolomu probíhat stejným
způsobem jako doposud.
Ložisko je v současnosti těženo ve čtyřech etážích (250, 233, 223 a 206 m n.m.). V rámci
záměru dojde zahloubení lomu o jednu etáž na úroveň kóty 188 m n.m.
Těžba je v lomu prováděna pomocí trhacích prací velkého rozsahu, které probíhají
clonovými odstřely s množstvím uvolněné rubaniny cca 20 000 tun na jeden odstřel.
V kalendářním roce je provedeno cca 17 clonových odstřelů. Vrtná souprava pro přípravu
těžebních vrtů je vybavena odsáváním s odlučovačem.
Kapacita těžby zůstává při jedné směně 1 200 tun denně a celková roční kapacita je
350 000 t/rok. Způsob těžby a úpravy vytěžené suroviny i expediční trasy zůstanou beze
změn.
Rubanina z rozvalu je pomocí kolových nakladačů a pásových rypadel nakládána na
dampry s nosností 35 tun (35 aut/den) a dopravována do násypky stacionární
technologické linky. Technologická linka je poháněná elektrickou energií. Rubanina je
sypána do násypky a zkrápěna soustavou trysek. Přes vozíčkový podavač padá materiál
do primárního drtiče C 110, kde dochází k drcení. Podrcený materiál je pod drtičem mlžen
a zkrápěn vodou.
Materiál postupuje dále na dopravnících č. 1, 2 (přepad je zkrápěn vodou) a 2.1
k sekundárnímu drcení v kuželovému drtiči HP 200. Pod drtičem je materiál mlžen vodou.
Dopravními pásy č. 3, 4 (přepad zkrápěn vodou) postupuje materiál na vibrační třídič CVB
1845 č. 22 s tříděním na čtyři frakce. Podsítné postupuje dopravním pásem č. 12, 13
(přepad je zkrápěn vodou) na provozní skládku. Mezisítný materiál je pásem č. 6 dopraven
do vyrovnávacího zásobníku a dopravním pásem č. 10, 11 na provozní skládku. Nadsítné
z vibračního třídiče CVB 1845 č. 22 se vrací pásem č. 5 k předrcení na sekundární drtič
HP 200 STDC.
Materiál z vyrovnávacího zásobníku postupuje vibračním podavačem k terciálnímu drcení
kuželovým drtičem - granulátor HP 200. Pod drtičem je podrcený materiál mlžen vodou
a postupuje dopravním pásem č. 7. Dále je klapkou směrován do vibračního třídiče VD2
č. 24, nebo přímo skluzem na dopravní pás č. 8, 9 a dále na třídírnu. V obou případech je
vytříděný materiál mlžen a zkrápěn vodou. V prvním případě, kdy je materiál vytříděn
na třídiči VD2 č. 24 je nadsítné a podsítné odváděno skluzem na dopravní pás č. 8, 9
a postupuje dále na třídírnu. Mezisítné je dopravováno dopravním pásem č. 30, 32
do vyrovnávacího zásobníku na předrcení. Druhá možnost je usměrnit tok materiálu
klapkou na dopravní pás č. 8, 9 a dále na vibrační třídič VP3 č. 25. Z vibračního třídiče
padá nadsítné do zásobníku č. 6. Mezisítné skluzem do zásobníku č. 5, další mezisítné
skluzem na dopravní pás č. 15 a dále do zásobníku č. 7. Podsítné postupuje pásem č. 16
na další třídírnu s vibračním třídičem CVB 1845 č.26. Po vytřídění materiál postupuje
skluzem do zásobníku č. 1, 2, podsítné skluzem do zásobníku č. 3, 4. Třídírny včetně
zásobníků jsou zakrytovány.
Frakce kameniva jsou skladovány na vyhrazené ploše v kamenolomu a v sedmi ze všech
stran uzavřených ocelových zásobnících určených pro jednotlivé frakce kameniva, které
jsou součástí technologické linky. Produkce kamenolomu je drcené kamenivo, frakce 0/4,
0/8, 0/32, 0/63, 4/8, 8/16, 11/22, 16/32 a 32/63, 63/, případně frakce v rozměrech 0-125
mm.
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Provozní doba bude zachována - 5 dní v týdnu (po - pá). Noční provoz není v lomu
využíván. Běžný provozní režim je 8 h/den v denní době, cca 220 dnů/rok. Provoz
expedice zůstane celoroční, v zimním období je omezen z důvodu poklesu odběratelského
zájmu.
Projektované množství kameniva zpracovaného ve stacionární technologické lince je
350 000 t/rok, a to se nezmění.
Oznamovatel (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Kámen Brno, spol. s r.o., Mezírka 775/1, Brno - střed, Veveří, IČ 449 63 386
Oprávněná zástupkyně oznamovatele na základě plné moci a zpracovatelka
oznámení
Ing. Pavla Žídková, Polní 369, 747 62 Mokré Lazce, IČ 616 11 531
Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl, že záměr
„Pokračování těžby v lomu Kobeřice“
nemá významný vliv na životní prostředí
a
nebude
posuzován podle citovaného zákona
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 1. 7. 2022 oznámení záměru „Pokračování těžby
v kamenolomu Kobeřice“, k. ú. Brodek u Prostějova. Dobývací prostor zasahuje
i do k. ú. Hradčany – Kobeřice, ale zahloubení zde probíhat nebude. Oznamovatelem
záměru je společnost Kámen Brno, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, Brno-střed,
Veveří, IČ 449 63 386, oprávněnou zástupkyní oznamovatele na základě plné moci
a současně zpracovatelkou oznámení je paní Ing. Pavla Žídková, Polní 369, 747 62 Mokré
Lazce, IČ 616 11 531 – autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí,
rozhodnutí o autorizaci č. j.: MZP/2021/710/4653.
Oznámení záměru (dále také „oznámení“) bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6
odst. 4 výše uvedeného zákona a obsahovalo všechny náležitosti stanovené přílohou č. 3
k tomuto zákonu. Na základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Informace
o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého
kraje, Městyse Brodek u Prostějova Brodek u Prostějova a obce Hradčany - Kobeřice)
a na internetu v informačním systému EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
(kód záměru OLK918). Za den zveřejnění je v souladu s ustanovením § 16 citovaného
4
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zákona považován den, kdy byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce
Olomouckého kraje, tj. 12. 7. 2022. Současně byla dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům dopisem ze dne 11. 7. 2022 pod č. j.: KUOK
73503/2022 zaslána informace o zahájení zjišťovacího řízení spolu s žádostí o vyjádření.
Městys Brodek u Prostějova zveřejnil informaci o záměru dne 14. 7. 2022 a obec
Hradčany – Kobeřice dne 25. 7. 2022.
Charakterem záměru je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene v lokalitě
Hradčany - Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice-Brodek, v dobývacím
prostoru folio 0607 Brodek. Při realizaci záměru nedojde ke změně hranic dobývacího
prostoru Brodek. Záměrem těžební organizace je zahloubení části DP na ploše 89501 m 2
z 206 m n. m. na 188 m n. m. (o 1 etáž, 18 m).
Jedná se o změnu záměru kategorie II, bodu č. 79 – „Stanovení dobývacího prostoru
a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a)
nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba
nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného
limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c).
a) 5 ha
b) 10 tis. t/rok
c) x“
Předložené oznámení obsahovalo kromě mapových a grafických podkladů zejména
následující přílohy:
-

-

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p.
ze dne 8. 10. 2021, č. j.: PM-38889/2021/5203/Kr s tím, že z hlediska zájmů daných
Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
(ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů chráněných
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, je uvedený
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových
vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení
vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty. Povodí Moravy předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska
dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, s navrhovaným zahloubením lomu Kobeřice (v DP Brodek)
Povodí Moravy souhlasí.
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně
plánovací dokumentace - Městského úřadu Prostějova, Odboru územního
plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, náměstí T. G.
Masaryka
130/14,
796
01
Prostějov,
ze
dne
6.
9.
2021
č. j.: PVMU 114098/2021 62 ve věci „Zahloubení kamenolomu, Kobeřice,
Hradčany – Kobeřice“ na území dobývacího prostoru DP Brodek (70607) – ČSKP
– GŘ Praha, 0402/67, 1970.
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-

Stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
o ochraně přírody a krajiny“), s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy
Natura 2000. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst.
4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku ze dne 16. 12.
2021 pod č. j.: KUOK 125867/2021 konstatoval, že uvedený záměr nemůže mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
s následujícím odůvodněním: Předmětem záměru „Pokračování těžby v kamenolomu
Kobeřice“ je zahloubení stávající roztěžené plochy v již vymezeném dobývacím
prostoru. Záměr nebude překračovat hranice stanoveného dobývacího prostoru.
Plocha zahloubení v úrovni dna lomu (188 m n. m.) je 69 153 m2, v úrovni 206 m n.
m. (na tuto úroveň je již povolná těžba v platném POPD) j 89 501 m2. Asi 9,5 km
jihozápadně od záměru je vyhlášena evropsky významná lokalita (EVL) CZ0623370
Letiště Marchartice. V této EVL je předmětem ochrany evropsky významný živočich
sysel obecný (Spermophilus citellus). Vzhledem k charakteru záměru, kdy nedojde
k žádnému zásahu do předmětu ochrany jmenované EVL, lze konstatovat, že
záměr nemůže mít přímé, nepřímé ani sekundární vlivy na předmět ochrany této ani
jiných lokalit soustavy NATURA 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů.

-

Hluková studie č. E/6167/2022/HS (18. březen, 2022) - Pokračování těžby
v kamenolomu Kobeřice, zpracovaná společností TECHNICKÉ SLUŽBY
OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., členem skupiny TESO, Janáčkova
1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, vypracovaná paní Ing. Kateřinou
Krestovou, Ph. D. s následujícím hodnocením: Vlivem zahloubení části lomu
nedojde ke změně stávajícího stavu vlivem provozu na pozemních komunikacích.
Vzhledem k vypočteným hodnotám uvedeným v tabulce výše lze konstatovat, že
vlivem zahloubení části lomu nedojde, při dodržení akustických parametrů
jednotlivých stacionárních zdrojů hluku uvedených v předložené hlukové studii,
k překračování hygienických limitů.

-

Rozptylová studie podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (27. říjen 2021), k záměru – Pokračování těžby v kamenolomu Kobeřice,
zpracovaná panem Ing. Petrem Fiedlerem, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku,
IČ 166 17 193, autorizovanou osobou ke zpracování rozptylových studií autorizace č. j.: 1857/740/03, prodloužená rozhodnutím MŽP č. j.: 1413/820/08/DK
a odborných posudků – autorizace č. j.: 2410/740/02/MS, prodloužená rozhodnutím
MŽP č. j.: 1412/820/08/IB se závěrem: Realizací záměru nedojde k nárůstu
imisního znečištění v okolí a těžba v kamenolomu Kobeřice se bude dále podílet
na imisní zátěži okolí ve vypočtených hodnotách této rozptylové studie. Na základě
vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a stávajícího imisního pozadí
lze konstatovat, že realizace záměru v kamenolomu Kobeřice za podmínek
uvedených v popisu záměru nezpůsobí překračování imisních limitů v obytné
zástavbě.

-

Hydrogeologický posudek možnosti zahloubení kamenolomu na kótu
188 m n. m. – Lom Kobeřice, zpracovaný Geologickou službou Benešov, s.r.o.
IČ 047 44 632, odpovědný řešitel Ing. Jaroslav Zíma se závěrem: V rozsahu
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depresní kotliny se nenachází žádný vodní zdroj ani vodní nádrž a depresní kotlina
nezasáhne ani do ochranných pásem vodních zdrojů. Přímé ovlivnění vodních
zdrojů v okolí lomu v důsledku plánovaného zahloubení kamenolomu je vyloučené.
Rizika znečištění podzemní vody a povrchových vod v důsledku poškození nebo
havárie těžebních strojů a dopravních prostředků je podstatně menší, než při
havárii zemědělských strojů a dopravních prostředků pohybujících se přímo v okolí
vodních zdrojů, vodních toků a nádrží. Podmínky vypouštění důlní vody jsou
stanoveny příslušným vodoprávním úřadem. Vypouštění důlní vody při dodržení
stanovených limitů nepředstavuje významnější zásah do hydrogeologických
a hydrologických poměrů v okolí lomu. Plánované rozšíření a zahloubení
kamenolomu Kobeřice na kótu 188 m n. m. negativně neovlivní hydrogeologické
a hydrologické poměry v okolí lomu a nebude mít negativní vliv na vodní zdroje
v okolí. Přítoky důlní vody do lomu nebudou pro těžbu limitujícím faktorem.
Z předloženého oznámení záměru vyplývá:
Těžba a úprava těžené suroviny bude probíhat stejně jako dosud, pouze dojde
k zahloubení o 1 etáž (18 m). Celkový objem expedované suroviny ani způsob těžby
a úpravy, provozní doba či jiné parametry se nezmění. Záměr nebude vyžadovat zábor
půdy nad současnou úroveň, ani nepovede k zásahům do vzrostlé zeleně – celá plocha
zahloubení je již roztěžena.
Těžená surovina bude expedována stejnou trasou jako dosud, tedy po dálnici D46.
Po ukončení těžby zůstane v místě těžby vodní hladina v plošném rozsahu cca 7 ha.
Pro úpravu suroviny bude stejně jako dosud využívána stávající úpravárenská linka.
Pro zkrápění prašných míst bude využita důlní voda.
V rámci zahloubení se dle hydrogeologického posudku nepředpokládá negativní ovlivnění
kvality nebo kvantity povrchových nebo podzemních vod, nenastane dosah vlivů záměru
k soukromým studnám v území.
V rámci záměru nedojde k navýšení celkového objemu těžby a tedy ani ke zvýšení
intenzity dopravy související s těžbou. Záměr bude mít proto nulový vliv na imisní zatížení
nebo hlukovou situaci v území v porovnání se stávajícím stavem. Rovněž vlivy na ostatní
složky životního prostředí (územní systém ekologické stability, chráněná území, Natura
2000, hmotný majetek, krajinný ráz apod.) zůstane ve srovnání se současným stavem
beze změn.
Vzhledem k tomu, že v území nedojde ke sledovatelným změnám hlukové a imisní zátěže,
nedojde ani k navýšení negativních vlivů na veřejné zdraví a záměr je tak možno označit
za dobře přijatelný.
Vlivy realizace záměru na ovzduší v porovnání se stávajícím stavem jsou hodnoceny jako
nulové, v plné míře vratné, v čase proměnné, závislé na ročním objemu těžby a expedici
vytěžené suroviny po veřejných komunikacích. S ohledem na skutečnost, že se nezmění
expedované množství suroviny ani jiné parametry záměru kromě rozšíření plochy těžby
z vody, nedojde ani ke změnám vlivů provozu záměru na kvalitu ovzduší. Záměr nepřináší
změny povrchu území /zábor půdy, kácení lesa apod.).
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Vlivy záměru pokračování těžby v lokalitě Hradčany – Kobeřice na hlukovou situaci jsou
v porovnání se stávajícím stavem hodnoceny jako nulové, nepřekračující hlukové limity,
vratné, trvající po celou dobu provozu záměru. Vlivy z hlediska produkce vibrací a jiné
biologické nebo fyzikální vlivy jsou zanedbatelné.
Ze závěrů hydrogeologického posouzení vyplývá, že očekávání jakéhokoli zhoršení stavu
vodních útvarů povrchových vod při realizaci záměru není důvodné. Naopak se očekává,
že v území po ukončení těžby zůstane k dispozici zásobárna vody (těžební jezero)
využitelná k vodohospodářským účelům.
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou považovány za trvalé, svým působením
a rozsahem za akceptovatelné, s nulovým rozdílem mezi stavem stávajícím a stavem při
realizaci záměru.
Vlivy záměru na půdu jsou hodnoceny jako nulové.
Vlivy záměru na horninové prostředí a na jiné přírodní zdroje surovin než předmětné
ložisko jsou hodnoceny jako nulové.
Lze tedy konstatovat, že záměr nebude mít významné negativní vlivy na flóru
a faunu v porovnání se současným stavem. Plán sanace a rekultivace může významně
napomoci zvýšení biodiverzity v území.
Vlivy realizace záměru na krajinný ráz jsou v porovnání se současným stavem
zanedbatelné až nulové.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny jako zanedbatelné až nulové.
Plán sanace a rekultivace území předpokládá po ukončení těžby vytvoření vodní plochy
s litorálním pásmem a tůněmi.
Umístění záměru je zvažováno pouze v navrhované variantě, protože s ohledem
na existenci zásob v této části ložiska není možné záměr umístit jinak.
Přeshraniční vlivy s ohledem na umístění záměru v dostatečné vzdálenosti od státních
hranic nenastanou.
Pro záměr byla zpracována hluková a rozptylová studie, v nichž nebyly shledány negativní
vlivy, které by bránily realizaci záměru.
Záměr je proto v navrhované variantě zpracovatelkou oznámení doporučen k realizaci při
splnění podmínek navržených v oznámení.
V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel podání dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávních celků, jejichž obsahem byla tato vyjádření, která
byla pro účely zjišťovacího řízení zkrácena:
Krajský úřad
Oddělení ochrany životního prostředí
Ochrana ovzduší
Záměrem oznamovatele je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene v lokalitě
Hradčany-Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice-Brodek, v rámci dobývacího
prostoru Brodek (dále jen „DP Brodek“) s tím, že ke změně jeho hranic nedojde. Těžební
8
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organizace hodlá provést zahloubení části DP na ploše 89501 m2 z 206 m n. m. na 188 m n. m.
(o 1 etáž, 18 m).
Těžba, úprava i expedice kameniva bude v kamenolomu probíhat stejným způsobem jako
doposud. Objem stávající těžby zůstane zachován, stejně tak jako dopravní trasy i pracovní
doba.
Dle předložených podkladů lze konstatovat, že v dotčeném území nejsou vlivem záměru
překračovány imisní limity kromě benzo(a)pyrenu. Realizace záměru, v porovnání se
současným stavem, nezhorší stav území a nepřekročí míru jeho únosného zatížení
K záměru byla předložena také rozptylová studie „Pokračování těžby v kamenolomu Kobeřice“
zpracovaná 27. října. 2021, Ing. Petrem Fiedlerem (dále jen „RS“). Zpracovatel RS je osoba
autorizovaná ke zpracování rozptylových studií dle znění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší v platném znění (dále jen zákon“). Autorizace byla vydána rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí (dále jen „MŽP“) pod č. j.: 1857/740/03, prodloužená rozhodnutím MŽP
č. j.:1413/820/08/DK.
Závěrem RS je mimo jiné uvedeno (cit): „Na základě vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek a stávajícího imisního pozadí lze konstatovat, že realizace záměru
v kamenolomu Kobeřice za podmínek uvedených v popisu záměru nezpůsobí
překračování imisních limitů v obytné zástavbě.“
Krajský úřad - jako orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) sděluje k předloženým
podkladům následující:
Kamenolom Kobeřice je stávajícím zdrojem znečišťování ovzduší a emise respektive imise
v něm produkované jsou součástí imisního pozadí v dané lokalitě již nyní. Vlivem realizace
záměru, která předpokládá pouze toliko zahloubení těžební báze, by při dodržování
technologické kázně, nemělo dojít ke zhoršení stávajícího stavu.
Předložená RS je zpracovaná v říjnu 2021 dle v té době platných a dostupných podkladů.
V době zpracování předloženého oznámení duben 2022 byly již k dispozici nové sady emisních
faktorů (zveřejněno v prosinci 2021) i aktuálnější data o imisním pozadí (pětileté časové
intervaly a průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro období 2016-2020). Tento
fakt, však nemá zásadní vliv na rozsah posouzení záměru, protože rozdíly mezi původními
parametry a těmi aktuálními není významný.
Krajský úřad toliko doporučuje stanovit pro fázi realizace záměru následující
připomínku:
„Mimo hranice DP, ani v jejich těsné blízkosti nebudou umisťovány žádné deponie těžených,
nebo zpracovaných materiálů (výklizy, výsypy, výsivky, neprodejné frakce apod.), z důvodu
možného šíření prašných částic do okolí“.
Dále upozorňuje krajský úřad na fakt, že dle znění § 12 odst. 6 zákona, které uvádí (cit): „Bez
závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze vydat územní
rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného stanoviska
podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje, nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů6). Bez
povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k předčasnému užívání
stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle stavebního zákona.
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6

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad z hlediska ochrany ovzduší nepožaduje další posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Uvedená připomínka orgánu ochrany ovzduší krajského úřadu bude zapracována v rámci
následných řízení.
Odpadové hospodářství
Vzhledem k tomu, že v rámci předmětného záměru nebude provozováno žádné zařízení
k nakládání s odpady, když sanace a rekultivace lomu proběhne bez návozu odpadních
materiálů tak, že v lomu jako cílový stav samovolně vznikne vodní plocha, nemáme
z hlediska odpadového hospodářství připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Oddělení ochrany přírody
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d)
a § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení obsahu záměru „Pokračování
těžby v lomu Kobeřice“, který se nachází v k. ú. Brodek u Prostějova, vydává toto
stanovisko:
1) Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na lokality
soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUOK 125867/2021 ze dne
16. 12. 2021. Významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl
vyloučen.
2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje nejsou předmětným záměrem negativně
dotčeny. Záměr se nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho
ochranném pásmu.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene v lokalitě
Hradčany - Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice - Brodek, v dobývacím
prostoru folio 0607 Brodek. Při realizaci záměru nedojde ke změně hranic dobývacího
prostoru Brodek. Záměrem těžební organizace je zahloubení části dobývacího prostoru
na ploše 89 501 m2 z 206 m n. m. na 188 m n. m. (o 1 etáž - 18 m). V lokalitě zůstane
zachován stávající objem těžby, způsob úpravy, dopravní trasy i pracovní doba. Těžená
surovina bude expedována stejnou trasou jako dosud, tedy po dálnici D46. Po ukončení
těžby zůstane v místě těžby vodní hladina v plošném rozsahu cca 7 ha. Pro úpravu
suroviny bude stejně jako dosud využívána stávající úpravárenská linka. Pro zkrápění
prašných míst bude využita důlní voda. Roční objem těžby 350 000 t/rok zůstává beze
10

č. j.: KUOK 91187/2022

změny. Vytěžitelné zásoby v posuzovaném zahloubení jsou cca 4 300 000 t (cca 13 let
těžby při objemu těžby cca 350 000 t/rok v záměrem dotčené části ložiska). K tomu orgán
ochrany přírody uvádí: Záměr se nachází mimo území lokalit soustavy Natura 2000 a v
okolí záměru se rovněž žádné lokality soustavy Natura 2000 nenalézají. Významný vliv
záměru na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen – stanovisko Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUOK 125867/2021 ze
dne 16. 12. 2021. Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní
dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence krajského
úřadu.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Předkladatel deklaruje, že pokračování těžby v lomu Kobeřice bude probíhat
na pozemcích, již odňatých ze zemědělského půdního fondu, bez požadavků na nové
zábory zemědělské půdy. Proto k záměru neuplatňujeme připomínky.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Oddělení vodního hospodářství
Předmětem záměru je pokračování těžby na ložisku stavebního kamene
v lokalitě Hradčany - Kobeřice, na výhradním ložisku IČ 3033000 Kobeřice - Brodek,
v dobývacím prostoru folio 0607 Brodek. Při realizaci záměru nedojde ke změně hranic
dobývacího prostoru Brodek. Záměrem těžební organizace je zahloubení části dobývacího
prostoru na ploše 89 501 m2 z 206 m n. m. na 188 m n. m. (o 1 etáž – 18 m). V lokalitě
zůstane zachován stávající objem těžby, způsob úpravy, dopravní trasy i pracovní doba.
Těžená surovina bude expedována stejnou trasou jako dosud, tedy po dálnici D46.
Po ukončení těžby zůstane v místě těžby vodní hladina v plošném rozsahu cca 7 ha.
Pro úpravu suroviny bude stejně jako dosud využívána stávající úpravárenská linka.
Pro zkrápění prašných míst bude využita důlní voda.
– roční objem těžby 350 000 t/rok (zůstává beze změny);
– plocha zahloubení 8,9501 ha uvnitř stávajícího dobývacího prostoru Brodek, který se
nemění;
– vytěžitelné zásoby v posuzovaném zahloubení cca 4 300 000 t (cca 13 let těžby při
objemu těžby cca 350 000 t/rok v záměrem dotčené části ložiska).
Celková potřeba pitné i užitkové vody zůstane i při realizaci záměru beze změn.
a) technologická voda – zůstane zachován stávající stav
Pro zkrápění prašných míst je využívána důlní voda z malých lagun na bázi lomu.
b) voda pro zásobování sociálního – zůstane zachován stávající stav
Voda pro zásobování sociálního zařízení je odebírána z veřejného vodovodu. Na tomto
odběru se s realizací záměru nic nezmění.
c) voda pitná – zůstane zachován stávající stav
Pitná voda je pro zaměstnance dovážena balená i odebírána z veřejného vodovodu –
způsob zásobování a spotřeba zůstává beze změny.
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Odpadní a srážkové vody – beze změny
a) splaškové vody
V lokalitě jsou produkovány odpadní splaškové vody, které jsou svedeny do sběrné
bezodtoké nepropustné podzemní jímky o objemu 20 m 3 a následně odváženy cisternou
na ČOV k čištění. Množství splaškových vod a jejich kvalita se nezmění.
b) technologické vody
Technologická voda při těžbě a úpravě kameniva nevzniká a ani při realizaci záměru
nebude vznikat.
c) důlní vody
Srážkové vody padají na plochu lomu a vody vyvěrající z puklin jsou společně jako důlní
vody odváděny do recipientu Brodečka. Tento stav zůstane zachován i při realizaci
záměru. Po ukončení těžby bude čerpání ukončeno a v lomu nastoupá vodní hladina
a vznikne vodní plocha.
Podrobně je množství důlních vod řešeno v příloze oznámení - Hydrogeologický posudek.
Krajský úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. a)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává k předložené dokumentaci a záměru
následující stanovisko:
Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského
úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Sdělujeme, že každý, kdo hodlá umístit,
provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, nebo provádět jiné činnosti, pokud
takový záměr může ovlivnit vodní poměry, má právo podle ustanovení § 18 zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), aby po dostatečném doložení záměru
obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných
podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.
Krajský úřad, jako vodoprávní úřad pouze upozorňuje na následující povinnosti plynoucí
z legislativních předpisů na úseku vodního hospodářství:
-

Při provozování činnosti drcení a třídění odpadů, stejně jako celou likvidací důlního
díla nesmí dojít k narušení režimu podzemních vod a ke kontaminaci povrchových
a podzemních vod. Při provádění prací a i při navrženém zkrápění komunikací,
omývání vozidel a komunikací, musí být dbáno zvýšené opatrnosti při nakládání se
závadnými látkami a musí být učiněna opatření zamezující znečištění povrchových
a podzemních vod těmito látkami. Pokud by bylo s těmito látkami nakládáno
ve větším rozsahu, bylo by nezbytné zpracovat plán opatření pro případ havárie
a předložit ho příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

-

Dle předloženého hydrogeologického posudku by nemělo dojít k navýšení množství
vypouštěných důlních vod do vod povrchových. V případě, že by k navýšení došlo,
je třeba požádat krajský úřad o změnu stanovení způsobu a podmínek
pro vypouštění důlních vod do vod povrchových v souladu s ustanovením § 40 odst.
2 písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon) v platném znění a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona.
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Další připomínky k posudku z pohledu vodního hospodářství nemáme.
Vypořádání:
Bude řešeno v rámci následných řízení.
Oddělení lesního hospodářství
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je
v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 29. 7.
2022, č. j.: PVMU 117159/2022 40
1. Ochrana přírody a krajiny
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
Orgán ochrany přírody a krajiny Magistrátu města Prostějova nepožaduje posouzení
záměru ve smyslu 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.
2. Ochrana ovzduší
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán
k záměru nemá připomínky.
Orgán ochrany ovzduší Magistrátu města Prostějova nepožaduje posouzení v řízení
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Kamenolom je zdrojem znečišťování ovzduší
vyjmenovaným v příloze č. 2 zákona č. 201/2012, Sb. o ochraně ovzduší, jehož provoz
musí být v souladu s povolením provozu vydaným krajským úřadem.
3. Odpadové hospodářství
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146, odst. (3), písm. b) zákona
č. 541/2020 Sb. o odpadech, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá
připomínky.
Orgán odpadového hospodářství Magistrátu města Prostějova nepožaduje posouzení
v řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
4. Ochrana lesa
Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.
5. Ochrana zemědělského půdního fondu
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem
dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
V souladu s ustanovením § 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., je dotčeným správním
úřadem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být
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dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha
a menší nebo rovné 10 ha, krajský úřad. Z předložených podkladů je zřejmé, že jsou
dotčeny pozemky spadající pod ochranu zemědělského půdního fondu, a to parc. č.
1037/3, 1037/4, 1037/5, 1037/16, 1037/17, 1037/18, 1037/19, 1037/22, 1037/23, 1037/24,
1037/25, 1037/27, 1037/28, 1037/30, 1037/31, 1047/133, 1047/135, 1047/137, 1047/139
a 1047/140 v katastrálním území Brodek u Prostějova.
Pro úplnost Magistrát uvádí:
V předloženém oznámení, část B. II. 1. Půda, je uvedeno, že záměr dobývání v lokalitě
Brodek u Prostějova bude realizován zčásti na pozemcích zařazených v ZPF, které ale
jsou již v současné době odňaty ze ZPF a jsou roztěženy. Předmětný souhlas k odnětí
není součástí předložených podkladů.
6. Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104, 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou
záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
K předmětnému záměru zůstává v platnosti vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 25. 8.
2021 vydané pod č. j.: PVMU 109375/2021 40, sp. zn. OŽP/2168/2021.
Vypořádání:
Předkladatel deklaroval, že pokračování těžby v lomu Kobeřice bude probíhat
na pozemcích, již odňatých ze zemědělského půdního fondu, bez požadavků na nové
zábory zemědělské půdy. Ostatní vyjádření jsou vzhledem k jejich charakteru bez
vypořádání.
Olomoucký kraj – vyjádření ze dne 26. 7. 2022, č. j.: KUOK 75477/2022
Dle územně plánovací dokumentace Olomouckého kraje – Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací (dále jen ZÚR OK) se záměr - ložisko
výhradních nerostných surovin Kobeřice-Brodek nachází v dobývacím prostoru Brodek,
v rozvojové ose OS10 a v zájmovém území ministerstva obrany. Pro zajištění ochrany
nerostných surovin a jejich využití a minimalizaci dopadů exploatace ložisek na krajinný
ráz a životní prostředí jsou v ZÚR OK stanoveny zásady, které definují možnosti využití
jednotlivých objektů. Dle odst. 75.1.2. pro dané ložisko platí zásada č. 2 - objekt lze využít
v plném rozsahu (objekt je s vyřešenými střety zájmů, popř. bez střetů zájmů, popř.
s řešitelnými střety).
Záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem – Strategií rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj nepožaduje tento záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále také
„KHS“) – vyjádření ze dne 12. 8. 2022, č. j.: KHSOC/24939/2022/PV/HOK
KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
14

č. j.: KUOK 91187/2022

pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 tohoto zákona, při
rozhodování ve věcech podle § 6 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., posoudila
předložený záměr.
Po zjištění souladu předložené žádosti s požadavky stanovenými právními předpisy
v oblasti ochrany veřejného zdraví - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“), v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „NV
č. 272/2011 Sb.“), nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, (dále jen „NV č. 291/2015 Sb.“), vydala KHS toto vyjádření: k zahájení
zjišťovacího řízení a zveřejnění informace záměru „Pokračování těžby v lomu Kobeřice“,
k. ú. Brodek u Prostějova zařazeného v kategorii II, bodu 79 přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., nemá orgán ochrany veřejného zdraví zásadní připomínky,
a proto nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc – vyjádření
emailem ze dne 9. 8. 2022
Po prostudování předloženého oznámení sděluje, že k němu nemá žádné připomínky
a domnívá se, že není nutné záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez vypořádání.
Krajský úřad se během zjišťovacího řízení zabýval i opatřeními k prevenci, vyloučení
a snížení, popřípadě kompenzaci, nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Opatření
nebyla takového charakteru, který by poukazoval na nutnost záměr posuzovat. Krajský
úřad v rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu
o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž přihlédl zejména k povaze a rozsahu
záměru a jeho umístění. Dále zvážil kapacitu záměru a prostudoval obdržená vyjádření.
V žádném z obdržených vyjádření nebyl vznesen požadavek na posuzování vlivů
na životní prostředí (proces EIA). Veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm.
i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se k oznámení nevyjádřila. Veškeré
připomínky a požadavky uvedené v doručených vyjádřeních lze řešit v rámci
následných řízení. Podmínky vyplývající z platné legislativy musí být respektovány bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. S ohledem na výše uvedené krajský úřad nepovažuje další
posuzování záměru za nutné a přínosné.
Krajský úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 2
správního řádu ve spojení s ustanovením § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí vyvěšením na úřední desce Olomouckého kraje a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3
písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územně samosprávné
celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou 15. dnem po jejím
vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží
v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má
odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Barbora Plainerová
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Olomoucký kraj, městys Brodek u Prostějova a obec Hradčany - Kobeřice žádáme
jako dotčené územně samosprávné celky o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16
odst. 2 citovaného zákona na úřední desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň
žádáme o zaslání potvrzení o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

……………………………………………….
Podpis oprávněné osoby k vyvěšení:

……………………………………………….
Podpis oprávněné osoby k sejmutí:

Úřední razítko:

Úřední razítko:
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Rozdělovník:
Dotčené územní samosprávné celky
 Městys Brodek u Prostějova
 Obec Hradčany – Kobeřice
 Olomoucký kraj
Dotčené správní úřady
 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde
 Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 130/14,
796 01 Prostějov
 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – územní pracoviště Prostějov,
Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,
772 00 Olomouc
 Obvodní báňský úřad pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Oznamovatel
 Kámen Brno, spol. s r. o., Mezírka 775/1, Brno – střed, Veveří
Zpracovatelka oznámení a zástupkyně oznamovatele na základě plné moci
 Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
Na vědomí
 MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
 MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65,
110 00 Praha 10
 Magistrát města Prostějova, Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov
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