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Závěr zjišťovacího řízení 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 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 změn (dále jen „zákon“), po provedeném zjišťovacím 
řízení došel podle § 7 odst. 5 zákona k následujícímu závěru: 
 
 
Záměr „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní kopanina a pokračování hornické 
činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ bude posuzován podle zákona.  
 
 
Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu, ve které je třeba 
se zaměřit zejména na následující: 
 

1. Zaktualizovat možnou kumulaci negativních vlivů na životní prostředí s okolními 
záměry.  

2. Navrhnout a vyhodnotit takovou dopravní obslužnost dobývacího prostoru, která nebude 
v kolizi s okolním záměrem (viz vyjádření MČ Praha Slivenec). 
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3. Upřesnit údaje v kapitole „Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba 
souvisejících staveb)“. 

4. Vyhodnotit vliv záměru na faunu, flóru a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
stanovit opatření na ochranu těchto druhů, a to především s ohledem na umístění 
záměru. 

5. Navrhnout variantu záměru s rekultivací ponechané sukcesnímu vývoji a tuto variantu 
porovnat s variantou rekultivace, která je uvedena v oznámení, tj. rekultivace na trvalé 
travnaté porosty s roztroušenými dřevinami a skupinami dřevin.  

6. Zohlednit všechny relevantní připomínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru. 
 
Příslušný úřad dále doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech 
obdržených vyjádření k oznámení.  
 
Ve smyslu § 8 odst. 1 zákona a s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených 
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení 
na 4 vyhotovení. 
 
 
Identifikační údaje: 
 
Název záměru: 

 
Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní kopanina a pokračování hornické činnosti 
v rozšířeném dobývacím prostoru 
 
Oznamovatel: 
 
LB MINERALS, s. r. o., se sídlem Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, IČ: 27994929 
 
Oznámení: 
 
Zpracovatel – Mgr. Jiří Bělohlávek, držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace 
a posudku na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí dle § 19 zákona č. 100/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. j. 13817/2474/OIP/03, prodloužení autorizace č. j. 
92208/ENV/12); datum zpracování: 06/2016, revize 09/2017 úprava obsahu 11/2017; datum 
předložení: 07.06.2018.  
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Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 
 
Záměr naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 
79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na 
ploše od stanoveného limitu 5 ha nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného 
limitu 10 tis. t/rok. Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu 5 ha 
nebo s kapacitou od stanoveného limitu 10 tis. t/rok. Těžba rašeliny od stanoveného limitu (x).) 
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 
 
Kapacita (rozsah) záměru: 
 
Záměrem je změna rozsahu dobývacího prostoru. Dobýváno bude ložisko jílů Zadní Kopanina – 
Zmrzlík. Změnou bude rozšířen stávající dobývací prostor na nové pozemky nebo jejich části a 
dosáhne celkové výměry 7,1228 ha. Roční kapacita těžby činí 20 000 t. Plocha těžby na území 
rozšíření dobývacího prostoru činí 3,0872 ha, přičemž vlastní plocha těžby jílů bude menší (v 
rozsahu bloků zásob suroviny). Výrubnost ložiska je uvažována 70% vzhledem k různým 
mocnostem ložiska v mikroblocích, tj. nemožnosti dotěžování suroviny při těžební bázi.  
Součástí záměru nejsou demoliční práce. 
 
Mocnost skrývky se pohybuje na ložisku Zadní Kopanina – Zmrzlík od 1 do 6,7 m (průměrně 
3,8 m), plocha ložiska je cca 6 ha.  
 
Při výrubnosti 70% (z bilančních zásob) činí množství vytěžitelných bilančních zásob  68 450 t. 
Roční množství skrývek (ornice i výklizy) a přidružené suroviny bude činit maximálně       
41 061 t/rok, z toho: 
- maximální roční těžená tonáž ornice:      3 416 t/rok 
- maximální roční těžená tonáž výklizů:   32 150 t/rok 
- maximální roční těžená tonáž přidružené suroviny:    5 495 t/rok. 
 
Celkové množství geologických zásob suroviny typů ZKI a ZKII v rozšíření dobývacího 
prostoru Zadní Kopanina činí 71 803 m3, tj. 129 245 t.  
 
Celkové množství výklizů, zahrnujících i případně využitelné těsnící jíly v rozšíření dobývacího 
prostoru Zadní Kopanina činí 74 800 m3. 
 
Celkové množství přidružené suroviny – zásypových písků v rozšíření DP Zadní Kopanina činí 
15 145 m3. 
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Lom není elektrifikován, případné čerpání důlních vod je realizováno motorovým mobilním 
čerpadlem. 
 
Četnost odvozů je přibližně 45x za rok (45 nakládek za rok) v jednom expedičním dni je 
naloženo max. 15 nákladních automobilů, tzn. 450 t/den.  
 
Doprava skrývek, výklizů a suroviny na deponie bude zabezpečována nákladními automobily 2x 
T815 o užitečné hmotnost 12 t. Jedno nákladní vozidlo zvládne za směnu odvozit až 250 t. 
 
Údaje pro těžbu na bilančních blocích zásob, pro nebilanční bloky a souhrnné (průměrné) údaje 
(počet jízd nižší) 
Roční tonáž skrývek ornice:  3 416 t/rok 
Roční převezené množství výklizů, jílů, písků:  57 645 t/rok 
Vnitroareálová doprava celkem:  61 061 t/rok 
Užitečná hmotnost vozidla:  12 t 
Počet nakládek za rok:  5 088 
Počet pracovních dní v lomu:  80 
Denní počet nakládek:  zaokrouhleno na 64 
 
Výše uvedená pasáž je převzata z oznámení záměru, kdy dle příslušného úřadu jsou informace 
nesrozumitelné a je požadováno zpřesnění těchto údajů (viz Odůvodnění závěru zjišťovacího 
řízení; požadavek č. 3). 
 
Umístění: 
 
kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Řeporyje 
katastrální území: Zadní Kopanina 
 
Záměr se nachází mezi sídly Ořech, Slivenec a Zadní Kopanina. Terén je rovinatý, krajina je 
zemědělská. Jižně od dobývacího prostoru je plošina prořezána údolím Radotínského potoka a 
jeho přítoky. Řešené území z hlediska geomorfologického členění náleží do okrsku Třebotovská 
plošina, podcelku Říčanská plošina, celku Pražská plošina, oblasti Brdské. Záměr má být 
realizován mimo obytné území v zemědělské krajině. V území je situována rozsáhlá dopravní a 
technická infrastruktura.  
 
Dobývací prostor po rozšíření zasahuje do prvků ÚSES, a to do nefunkčního interakčního prvku 
I6/310 – Hora II. – část stávajícího dobývacího prostoru se s plochou interakčního prvku 
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překrývá, do nefunkční osy nadregionálního biokoridoru N4/8 Evropská – Zmrzlík – biokoridor 
je vymezen při západním a jižním okraji stávajícího dobývacího prostoru, prochází přes plochu 
rozšíření dobývacího prostoru. V místě průniku s plochou rozšíření dobývacího prostoru je šíře 
biokoridoru 50 – 70 m. V blízkosti stávajícího dobývacího prostoru je vymezeno nefunkční 
lokální místní biocentrum L2/219 U trafostanice – mimo dobývací prostor. 
 
Jižním cípem rozšířený dobývací prostor dosahuje k severnímu výběžku přírodní památky 
Zmrzlík. Záměr se dále nachází cca 420 m (700 m) od Evropsky významné lokality Radotínské 
údolí, která je součástí CHKO Český Kras. Záměr dále zasahuje k hranici přírodního parku 
Radotínsko – Chuchelský háj. Mimo rozšířený dobývací prostor v okolí záměru se nachází 
významný krajinný prvek les a niva Mlýnského potoka. Nejedná se o území historického, 
kulturního nebo archeologického významu. 
 
Rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina nezasahuje do ochranného pásma vedení velmi 
vysokého napětí. Jižní hranice rozšíření DP Zadní Kopanina je totožná s hranicí ochranného 
pásma elektrického vedení. 
 
Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace sp. zn.: S-MHMP 208687/2018 ze dne 23.05.2018 se předmětný záměr  nachází 
v nezastavitelném území z části v ploše s funkčním využitím ZMK – zeleň městská a krajinná a 
z části v ploše OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny. Ve funkční ploše ZMK je umístěn 
celoměstský systém zeleně a probíhá zde Územní systém ekologické stability (osa 
nadregionálního biokoridoru – nefunkční). Záměr zasahuje do přírodního parku. Záměr zasahuje 
hranice bilancovaných výhradních ložisek vedených v evidenci zásob a hranici chráněných 
ložiskových území ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. Příslušný úřad územního plánování 
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace dále konstatuje, že záměr není v souladu 
s funkčním využitím ploch ZMK a OP dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy.  
 
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
 
Záměr představuje rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické 
činnosti na ložisku Zadní Kopanina – Zmrzlík. Hornická činnost je ve stávajícím dobývacím 
prostoru Zadní Kopanina povolena rozhodnutím OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského zn. SBS 42825/2012/OBÚ-02/7 ze dne 29.1.2015 a to do vydobytí zásob. Plocha 
stávajícího dobývacího prostoru Zadní Kopanina činí 4,0356 ha t.j. 0,040356 km2. Druh 
hornické činnosti z hlediska báňských předpisů je otvírka, příprava a dobývání výhradního 
ložiska Zadní Kopanina - Zmrzlík v dobývacím prostoru Zadní Kopanina včetně úpravy a 
zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a včetně geologického 
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průzkumu ložiskového v etapě těžebního průzkumu. Dále pak zřízení a provozování výsypky při 
dobývání výhradního ložiska Zadní Kopanina - Zmrzlík. 
 
Návrh rozšířeného dobývacího prostoru Zadní Kopanina zahrnuje pouze ložisko Zadní Kopanina 
- Zmrzlík. Předchozí souhlas se změnou - rozšířením dobývacího prostoru Zadní Kopanina byl 
oznamovateli udělen rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, odborem výkonu státní 
správy I pod č.j 314/500/17, 6846/ENV/17 dne 5.4.2017. Platnost tohoto rozhodnutí byla určena 
na dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí t.j. do 26.4. 2020 (viz přílohy – dokladová část). 
Plocha navrženého rozšíření dobývacího prostoru Zadní Kopanina tvořeného 
vrcholy nepravidelného 12-ti úhelníku činí 3,0872 ha , t.j. 0,030872 km2. 
 
Evidovaným vyhrazeným nerostem uvedených ložisek jsou keramické jíly nežáruvzdorné (JN). 
Jako doprovodné suroviny byly ve skrývkových partiích ložisek hodnoceny nevyhrazené 
zásypové písky a těsnící jíly. 
 
Pokračování těžby v rozšířené části dobývacího prostoru Zadní Kopanina je plánováno v plynulé 
návaznosti na vydobytí zásob suroviny ve stanoveném DP Zadní Kopanina. 
 
Plochy dotčené hornickou činností budou ze zemědělského půdního fondu vyjmuty trvale, vč. 
ploch pro regionální biokoridor. 
 
Po skončení těžby budou vytěžené prostory převážně zavezeny skrývkami z lomu a budou 
rekultivovány.  
 
Kumulace se záměrem jsou uvedeny v tabulce č. 1 na str. 9 a 10 oznámení. Kumulacím záměru 
s ostatními záměry se dále věnuje příslušný úřad níže v tomto závěru zjišťovacího řízení           
(na str. 8).  
 
Stručný popis technického a technologického řešení: 
 
Pokračování těžby v rozšířené části dobývacího prostoru Zadní Kopanina je plánováno v plynulé 
návaznosti na vydobytí zásob suroviny ve stanoveném DP Zadní Kopanina. Do plánu těžby jsou 
zahrnuty všechny ověřené a dosud neodtěžené bilanční bloky zásob, dále i bloky zásob s 
přidruženou surovinou a pro ucelenost těženého území části bloků nebilančních zásob. 
Výrubnost ložiska je uvažována 70% vzhledem k různým mocnostem ložiska v mikroblocích, tj. 
nemožnosti dotěžování suroviny při těžební bázi. 
 
Před zahájením těžby surovin typu ZKI a ZKII budou vždy odděleně provedeny skrývky orniční 
vrstvy a odtěženy výklizové vrstvy těsnících jílů. Skrývky ornice budou deponovány pro 
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budoucí provedení rekultivace. Výklizové vrstvy budou převáženy k severnímu okraji 
vytěženého prostoru a bude jimi tvarován a vyrovnáván terén břehové části budoucí hydrické 
rekultivace těženého území. 
 
Ložisko Zadní Kopanina je dobýváno povrchovým jámovým lomem (jámovým způsobem) při 
dodržování patřičných výšek a sklonů těžebních stěn. Těžba se uskutečňuje zčásti nad hladinou 
podzemní vody, Při mocnosti nadloží od 2 do 7 m a mocnosti jílové polohy 3 – 8 m dosahuje 
hloubka lomu max. 15 m. Dobývanou surovinou je keramický jíl. Jíl je rypnou surovinou a proto 
se pro rozpojování a těžbu používá lopatového rypadla, popř. obdobné mechanizace. 
 
Těžba na ložisku Zadní Kopanina - Zmrzlík probíhá generelně od severu k jihu. Veškeré odklizy 
budou uloženy do dříve vytěžených prostor, kde budou pokračovat sanační a rekultivační práce.  
 
Čerpání důlních vod bude probíhat z jímky na dně těžebny do povrchové rýhy (bezejmenné 
vodoteče), jež se nachází vedle polní cesty. 
 
Na ložisku nelze počítat s jednotnou těžební úrovní vzhledem ke skutečnosti, že poloha jílu je na 
ložisku do hloubky vyvinuta nepravidelně. Těžební báze bude kopírovat polohu jílů. Doposud se 
pohybovala v rozmezí 335 až 340 m n.m. Generální svah po dotěžení je cca 35°. 
 
Zúrodnitelné materiály budou shrnovány buldozerem a ukládány na samostatné deponie. Výška 
deponie zúrodnitelných zemin může činit maximálně 5 m. Sklon závěrných svahů deponií v 
přirozeném sypném úhlu skrývkových hmot (max. 45°). Následně jsou použity pro rekultivaci 
(založení lučních porostů). Skrývka, představovaná kvartérními hlínami a terciérními sedimenty, 
je ukládána na vnitřní výsypku (do vytěžených částí), která má vzhledem k malým mocnostem 
nadloží dostatečnou kapacitu a není třeba využívat vnější prostory. Mocnost skrývky se 
pohybuje na ložisku Zadní Kopanina od 1,0 do 6,7 m (průměrně 3,8 m). Pro těžbu skrývek i 
surového jílu je využíváno rypadel s podkopovou lžící. 
 
Zbytková jáma, představující kubaturu vytěžených a odvezených jílů, bude rekultivována 
hydricky zaplavením podzemní a srážkovou vodou. Plocha hydrické rekultivace bude situována 
při jižním okraji rozšířeného DP. 
 
Úprava surovin se provádí pouze homogenizací (uložení na deponii) dvou mírně odlišných 
technologických typů jílů a probíhá uvnitř dobývacího prostoru v hranicích lomu. K případné 
další úpravě sušením, mletím, mícháním surovin a výrobou keramických hmot dochází až ve 
zpracovatelském závodě. 
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Surovina – jíly ZKI a ZKII jsou zpracovány v Rakovníku – vzdálenost cca 60 km od místa 
těžby. Surovina – jíl – je v místě dalšího zpracování rozrušována trhači hlín a ve směsi s 
ostatními surovinami mleta za mokra v bubnových mlýnech. Surovina slouží jako součást 
receptury pro výrobu keramických dlaždic hnědých, polohutných glazovaných a hutných 
glazovaných keramických obkládaček.  
 
Zatopená část – hydrická rekultivace vznikne celkovým rozsahem vytěženého území zpětnými 
navážkami výklizových vrstev jílů od severu. Po dokončení těžby a navážky výklizů budou 
vyspádovány závěrné svahy těžebních stěn a navážek do projektovaného sklonu, provedena 
navážka orniční vrstvy z deponií nad hladinu spodní vody a bude ukončeno odčerpávání vody 
mimo těžební prostor. 
 
V průběhu těžby budou do prostoru určeného k rekultivaci ozeleněním naváženy výklizové jíly a 
průběžně upravovány do projektovaného tvaru pláně navážek – v návaznosti na korunu staré 
deponie při severním okraji dobývacího prostoru Zadní Kopanina a na okolní netěžený terén. 
Bude vytvořeno mírně svažité území se spádem k vodní ploše v jižní části rozšířeného 
dobývacího prostoru Zadní Kopanina. Urovnaná pláň navážek bude povezena orniční vrstvou 
včetně urovnání. Po slehnutí zemin (min. 0,5 roku) bude na území zahájena biologická 
rekultivace. 
 
 
Odůvodnění: 
 
1. Odůvodnění vydání závěru zjišťovacího řízení a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
 
Z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že v oznámení nejsou dostatečné a především 
aktuální údaje. Významnost vlivů na životní prostředí tak nelze vyhodnotit. 
 
Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k nim obdržených a s ohledem na povahu 
a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné 
zdraví a životní prostředí došel k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, 
a proto požaduje zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu a v ní dopracovat požadavky 
uvedené na str. 1 - 2 tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
 
Požadavek č. 1 je stanoven z důvodu neaktuálního výčtu okolních záměrů a možné kumulace 
s nimi. Možná kumulace vlivů záměru s jinými záměry není v oznámení řádně vyhodnocena, 
nezahrnuje současné záměry a naopak uvádí záměry, které neexistují.  
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Příslušný úřad rovněž uvádí, že k výše uvedené problematice výčtu možných kumulativních 
vlivů, obdržel nesouhlasná vyjádření.  
 
Požadavek č. 2 je stanoven z důvodu nedostatečně vypracované dopravní obslužnosti záměru a   
vhodnosti užívání současných veřejných komunikací, které jsou a měly by být nadále využívány 
k dopravě surovin k dalšímu zpracování. Tato problematika se dále vztahuje i k výše uvedenému 
požadavku č. 1, kdy dopravní obslužnost záměru je v kolizi se záměrem „Volnočasový areál Za 
Okruhem“.  
 
Příslušný úřad rovněž uvádí, že k výše uvedené problematice využívání veřejných komunikací 
k dopravní obslužnosti záměru, obdržel nesouhlasná vyjádření.  
 
Požadavek č. 3 je stanoven z důvodu nesrozumitelných údajů, týkajících se generované dopravy 
a vnitroareálové dopravy, které jsou uvedeny v kapitole „Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)“ na str. 22 a 23 oznámení. Tyto informace 
vzájemně neodpovídají a je tedy potřeba tyto kapacitní údaje zpřesnit či vysvětlit.  
 
Požadavek č. 4 je stanoven z důvodu, že záměr zasahuje do přírodního parku Radotínsko – 
Chuchelský háj, dosahuje k hranici zvláště chráněného území (přírodní památka Zmrzlík), do 1 
km od záměru se nachází Evropsky významná lokalita Radotínské údolí. Dle oznámení byly na 
základě průzkumu v roce 2010 – 2013 a aktualizace v roce 2016 zaznamenány i druhy zvláště 
chráněné. V oznámení nejsou uvedena přechodná opatření na ochranu některých druhů 
živočichů (např. křepelka polní a koroptev polní), kdy je konstatováno, že v rámci rekultivace 
pro tyto druhy budou vytvářeny vhodné podmínky. Rekultivace, dle oznámení, bude probíhat až 
po skončení těžby, a to tak, že po skončení těžby budou vytěžené prostory převážně zavezeny 
skrývkami z lomu a budou rekultivovány na trvalé travnaté porosty s roztroušenými dřevinami a 
skupinami dřevin a zbytková jáma bude rekultivována hydricky. 
Některé údaje v oznámení nejsou zaktualizované.  
 
Příslušný úřad rovněž uvádí, že k výše uvedené problematice z hlediska fauny a flóry, obdržel 
nesouhlasná vyjádření.  
 
Požadavek č. 5 je stanoven z důvodu, že v předloženém oznámení je uvedeno, že plochy budou 
rekultivovány na trvalé travnaté porosty s roztroušenými dřevinami a skupinami dřevin. 
Zbytková jáma pak bude rekultivována hydricky zaplavením podzemní a srážkovou vodou. 
Biologická rekultivace bude provedena výsadbou křovin a osetím travní směsí. Dle příslušného 
úřadu nejsou uvedeny možné varianty řešení rekultivace, které by s ohledem na umístění 
záměru, a to především k okolí – přírodní park, zvláště chráněné území, mohlo umožnit šíření 
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druhů z okolí, a v případě např. řízené sukcese by dotčené plochy potenciálně mohly dosáhnout 
větší druhové diverzity a stability.  
 
2. Úkony před vydáním závěru zjišťovacího řízení 
 
Dne 07.06.2018 obdržel OCP MHMP oznámení záměru „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru 
Zadní kopanina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru“ zpracované 
podle přílohy č. 3 k zákonu. 
 
Jelikož oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad 
dne 18.06.2018 zahájení zjišťovacího řízení. Informace o oznámení byla zveřejněna způsoby 
podle § 16 zákona. Elektronická podoba oznámení byla zveřejněna na internetu v Informačním 
systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1076. Současně zaslal příslušný úřad kopii 
oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným 
orgánům. 
 
Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna 
dne 18.06.2018. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné 
celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení, v daném případě do 18.07.2018. Podle § 6 odst. 8 zákona 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.  
 
3. Podklady pro vydání závěru zjišťovacího řízení 
 
Podkladem pro vydání závěru zjišťovacího řízení bylo oznámení záměru zpracované podle 
přílohy č. 3 k zákonu Mgr. Jiřím Bělohlávkem v 06/2016 (revize 09/2017), dále vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků a dotčených orgánů obdržených během zjišťovacího 
řízení 
(viz níže). 
 
Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí. K oznámení jsou kromě povinných příloh přiloženy následující samostatné odborné 
studie a materiály: 

• Akustická studie č. 3/2016 (Ing. Jiří Hejna, 25.05.2016), 
• Rozptylová studie č. 32/2016 (Ing. Jana Kočová, 04.05.2016), 
• Hydrogeologické posouzení (Hydrogeologická společnost, s.r.o., 06/2016), 
• Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz (Mgr. Lukáš Klouda, 

05/2016), 



11/19 Č.j. MHMP 1492846/2018 

• Biologické posouzení záměru (RNDr. Adam Véle, Ph.D., 09/2013, aktualizace 05/2016), 
 
4. Vyjádření, která příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení 
 

• Městská část Praha 16 
(vyjádření č. j. 012516/18/OVDŽP/Lh, ze dne 02.07.2018), 

• Hlavní město Praha  
(vyjádření č. j. MHMP 1119051/2018, ze dne 18.07.2018), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí  
 (vyjádření č. j. 1126902/2018 ze dne 18.07.2018), 

• Městská část Praha – Slivenec 
(vyjádření č. j. MC P_SL00644/18, ze dne 18.07.2018), 

• Městská část Praha – Řeporyje  
(vyjádření č. j. MČP-ŘPRJ01262/2018 ze dne 18.07.2018), 

• Česká inspekce životního prostředí 
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2018/8743 ze dne 18.07.2018), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy  
(vyjádření č. j. HSHMP 34647/2018, ze dne 17.07.2018), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor památkové péče  
(vyjádření č. j. MHMP1281297/2018, ze dne 20.08.2018 – zasláno po lhůtě) 

 
Kopie všech vyjádření jsou umístěny na internetu v Informačním systému EIA 
(www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1076. 
 
Městská část Praha 16 má k výše uvedenému záměru připomínky: 
 

• Po ukončení těžby bude postupováno dle schváleného plánu sanace a rekultivace. 
 

• Nákladní automobilová doprava bude svedena na komunikaci ul. K Austisu. 
 

• Vypouštění důlních vod bude uskutečňováno v souladu s povolením příslušného 
vodoprávního úřadu. 

Dále doporučuje ke zjišťovacímu řízení předložit stanovisko správce povodí a správce toku - 
Radotínský potok, kterým je Povodí Vltavy s.p. se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5. 
 
Hlavní město Praha požaduje další posouzení a má k záměru připomínky:  

• Rozšíření DP do funkčních ploch ZMK a OP není možné bez schválení příslušné změny 
platného ÚP. Výklad regulativů ÚP ze strany stavebního úřadu Prahy 13, směřující k 
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umožnění těžby bez změny ÚP, je v rozporu s dlouhodobě sledovaným metodickým 
přístupem k ÚP a v zásadě neodpovídá dikci opatření obecné povahy, kterým je ÚP 
vydán. Za relevantní a věcně správné tedy považujeme vyjádření odboru územního 
rozvoje MHMP ze dne 23. 5. 2018. 
 

• V další fázi projektové přípravy požaduje zohlednit jak podmínky plynoucí z rozhodnutí 
MŽP č. j. 314/500/17, 6846/ENV/17 ze dne 5. 4. 2017, tak i podmínky MHMP OŽP 
stanovené v Závěru zjišťovacího řízení pro PHA921 (Prodloužení těžby v dobývacím 
prostoru Zadní Kopanina, Praha 13) ze dne 1. 12. 2014. 
 

• Záměr zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Zmrzlík. Požaduje vyhodnotit 
vliv záměru na okolí prostoru, které je odrazem staré zemědělské krajiny. 

 
• V oznámení je uváděno, že „Hornická činnost bude probíhat výhradně na pozemcích 

druhu ostatní, jež byly v minulosti odejmuty ze zemědělského půdního fondu“. Toto 
tvrzení není zcela přesné, DP je rozšiřován na pozemky druhu orná půda. U dotčených 
pozemků je tedy třeba uvést, zda budou trvale zabrány, či jen dočasně. 

 
• Doporučuje stanovit limit pro maximální okamžité množství vypouštění důlních vod z 

důvodu zamezení vymílání koryta Mlýnského potoka, do kterého jsou důlní vody 
vypouštěny. 

 
• Požaduje doplnit přesný zákres současných a plánovaných vedení ZVN, jejichž ochranná 

pásma a stožárová místa pravděpodobně zasahují do dobývacího prostoru lomu. 
 
• Upozorňuje, že příloha č. 11 pracuje s neaktuálním červeným seznamem ohrožených 

druhů ČR (z roku 2003). AOPK ČR od roku 2017 vydává aktualizované červené 
seznamy ohrožených druhů (například cévnaté rostliny, obratlovci…). Příslušné pasáže 
biologického posouzení je tedy třeba revidovat a aktualizovat. 

 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) 
nemá z hlediska lesů a lesního hospodářství a z hlediska myslivosti žádné připomínky. 
 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu OCP MHMP konstatuje, že vzhledem 
k předpokládanému způsobu rekultivace a převedení této plochy DP na funkční biokoridor bude 
ztráta ZPF kompenzována funkční plochou ÚSES - zeleň a vodní plocha, která vždy znamená 
v krajině zvýšení biodiverzity.  
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Ve smyslu § 17a písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se 
záměrem souhlasí. 
 
Z hlediska nakládání s odpady OCP MHMP konstatuje, že ve smyslu zákona o odpadech se 
nejedná o samostatnou provozovnu. Těžební odpady na lokalitě nevznikají, neboť veškeré 
skrývkové materiály a výklizy jsou využity pro sanační a rekultivační práce, těžební společnost 
se těchto materiálů nezbavuje. Pokud by odpad vznikal, podléhá zákonu č. 157/2009 Sb. o 
nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. 
Dále nemá žádné připomínky. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP uvádí, že z hlediska zájmů ochrany ovzduší bylo 
hodnocení provedeno v dostatečném rozsahu. Dále upozorňuje, že v dalším stupni projektové 
dokumentace je nutné uvedený záměr projednat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny OCP MHMP uvádí, že současná ani budoucí těžba nebude 
vytvářet výraznější elevace. Lom a případné deponie se v dálkových pohledech neuplatňují a ani 
nebudou. Krajinný ráz tedy nebude ovlivněn. Protože lom je relativně malý a plánuje se 
postupná rekultivace vytěžených prostorů, bude vliv lomu a těžební činnosti na přírodní složky 
jen velmi omezený.  
Rekultivace vytěženého prostoru je plánována postupně a povede k vytváření ploch určených 
k plnění funkcí ÚSES včetně vodní plochy. 
S těžbou souhlasí. 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP konstatuje, že v současnosti je oznamovatel (LB Minerals, 
s.r.o.) oprávněn vypouštět důlní vody v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j.: MHMP-
95498/2004/OZP-IX/R-525/Ka, ze dne 6.4.2004, kterým byly stanoveny dle ust. § 40 odst. 2 
písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, podmínky pro vypouštění důlních vod z dobývacího prostoru Zadní 
Kopanina do erozní rýhy ústící do Mlýnského potoka a dále do Radotínského potoka. 
Rozhodnutí vodoprávního úřadu nemá omezenou časovou platnost. K vypouštění důlních vod 
dochází pouze podle potřeby (vody byly čerpány v roce 2006 a pak až v letech 2014-2016). Nad 
rámec stanovených povinností je kvalita důlních vod pravidelně sledována i v letech, kdy vody 
nejsou vypouštěny. Dle předložených výsledků byly stanovené limity ojediněle překročeny 
v parametru nerozpuštěné látky a pH. Podle textu předloženého oznámení se při těžbě 
v rozšířeném dobývacím prostoru způsob nakládání s důlními vodami podstatně nezmění 
(s výjimkou potřebných přesunů usazovací jímky). Při zachování dosavadních opatření a 
předepsané kontrole jakosti důlních vod podle rozhodnutí nehrozí riziko znečištění podzemních 
a povrchových vod v okolí těžebny. 



14/19 Č.j. MHMP 1492846/2018 

Závadnými látkami užívanými při provozu lomu jsou pouze pohonné hmoty a oleje (motorové, 
hydraulické, převodové) v dopravních a mechanizačních prostředcích. Závadné látky nebudou 
v lomu skladovány. Případné doplňování provozních náplní do strojů probíhá mimo plochu 
lomu. Po ukončení pracovní doby nezůstávají stroje v lomu, ale jsou odstaveny na pronajaté 
ploše. 
Za předpokladu plnění podmínek citovaného rozhodnutí vodoprávního úřadu nemá k záměru 
připomínky a nepožaduje jeho posuzování v dalších stupních procesu EIA. 
 
Městská část Praha - Slivenec požaduje posouzení záměru a má následující připomínky:  
 

• Na str. 8-10 dokumentace je uvedena kumulace s jinými záměry. Tento výčet ale není 
úplný. Není tam totiž uvedena kolize se záměrem, který se týká přímo vymezeného 
prostoru. Jde o záměr Volnočasový areál Za Okruhem, jehož realizace již probíhá. Tento 
areál je umístěn západně od Pražského okruhu, stavby 514, a jižně od Rozvodny 
Řeporyje, převážně na území Městské části Praha — Slivenec, částečně též na území 
městských částí Praha — Řeporyje a Praha 16. Cílem je vytvořit zde území pro 
krátkodobou rekreaci obyvatel a zlepšit prostupnost území. V současné době v lokalitě 
vzniká systém cest pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a pro jízdu na koních 
(hippostezky). In-line stezky odlehčí přeplněným lokalitám podél Vltavy a umožní 
bezpečnou jízdu i pro méně zkušené bruslaře. Stávající cesty, které jsou často zarostlé a 
nepřístupné, by se měly prořezat, zpřístupnit a opravit, a nové cesty by měly vzniknout. 
Cesty se začnou opravovat již letos v létě. Uvedený záměr je v příkrém rozporu s touto 
akcí. Vzhledem k tomu, že v době, kdy k těžbě dojde, budou cesty již upravené a areál 
bude v provozu, požaduje jasné a nezvratné záruky, že nebudou ničeny probíhající 
těžbou. Vychází přitom ze stávající špatné zkušenosti s firmou LB MFNERALS, s.r.o., 
která opakovaně ničí stávající cesty v lokalitě Za Okruhem a přitom je odmítá 
opravovat. 
 

• Dalším záměrem v naprosto bezprostřední blízkosti lomu je Deponie Hrabánek. Je nutné 
důkladně probrat koordinaci s tímto záměrem a kumulaci negativních vlivů na životní 
prostředí – prach, hluk, ničení komunikací, vlivy na vodu. 
 

• Další záměry ve Slivenci již nejsou aktuální: EUFI Park – záměr zrušen, Řepkové pole – 
dávno dostavěno, Obytný soubor Na Štěpánce – dávno dostavěno, betonárna pro stavbu 
SOKP 514 – dávno odstraněna, Technologické centrum – není jasné, oč by mělo jít, nic 
podobného se nechystá,  Rekonstrukce vedení – dávno dokončeno. Čili záměry jsou 
značně zastaralé a mimo realitu, zatímco nové záměry chybějí a nejsou hodnoceny.  
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• Na str. 18 je chybně uveden výčet dotčených územních samosprávných obvodů. 
Dotčenou městskou částí dle uvedeného Oznámení záměru je nepochybně MČ Praha — 
Řeporyje, na jejímž území se záměr nachází (nikoli tedy nesprávně uvedená MČ Praha 
13), a dále MČ Praha - Slivenec, přes kterou by měla jít přístupová cesta. 
 

• Požaduje, aby do lomu nebyly naváženy odpady (stavební ani jiné) odjinud, tj. aby lom 
nebyl zavážen odpady, ale po vytěžení jílů a nezbytné úpravě terénu byl ponechán v 
maximální možné míře přirozené renaturalizaci s vodní plochou na dně, která by se stala 
biotopem pro různé vodní živočichy i rostliny.  

 
• Záměr není v souladu s územním plánem, neboť‘ plocha OP ani ZMK není určena k 

dobývání nerostů (viz též vyjádření odboru územního rozvoje FUVIP v příloze 
oznámení záměru). 

 
• Požaduje, aby jako přístupová komunikace nebyla v žádném případě používána cesta dle 

obr. č. 3 na str. 23, neboť tato cesta není určena k provozu těžkých nákladních vozidel 
s přívěsem o hmotnosti až 40 tun. Tato cesta je běžná polní cesta a uvedenou zátěž 
absolutně nezvládá (viz obr.). Požaduje, aby si LB Minerals vytvořily novou 
přístupovou cestu od Zadní Kopaniny, a to s takovou únosností, která umožní provoz 
vozidel s hmotností až 40tun. V žádném případě nebude LM Minerals využívat polní 
cestu podél současného lomu, která je součástí Volnočasového areálu Za okruhem.  

 
• Upozorňuje, že v lokalitě se nalézá devět druhů zvláště chráněných živočichů: ještěrka 

obecná, ropucha obecná, slepýš křehký, ropucha zelená, křepelka polní, koroptev polní, 
ťuhýk obecný, vlaštovka obecná a břehule říční. Podle názoru MČ Praha - Slivenec by si 
tedy tato lokalita zasloužila spíše zvýšený stupeň ochrany než další těžbu. 

  
• Požaduje, aby těžba byla časově omezena. Současná těžba probíhá již cca 20 let. Okolí 

je neupraveno, rozhrabáno, těžba se stále nechýlí k závěru ani k žádné rekultivaci, ač 
bylo městské části opakovaně slibováno, že těžba potrvá jen několik let. Taková situace 
je u rozšíření zcela neakceptovatelná. Požaduje, aby byla jasně stanovena doba, po jakou 
se bude těžit, a doba, dokdy musí být provedena rekultivace, a aby byly stanoveny 
sankce za nesplnění. Před rozšířením těžby musí být ukončena těžba ve staré (současně 
roztěžené) části lomu a musí být provedena rekultivace této části. 

 
Městská část Praha - Řeporyje  požaduje posouzení záměru a má následující připomínky:  
 

• Předložená dokumentace není aktuální. Jedná se především o případy:  
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a) Na str. 8-10 dokumentace je uvedena kumulace s jinými záměry. Tento výčet ale 
není úplný. Není tam totiž uvedena kolize se záměrem, který se týká přímo 
vymezeného prostoru. Jde o záměr Volnočasový areál Za Okruhem, jehož realizace 
již probíhá. Tento areál je umístěn západně od Pražského okruhu, stavby 514, a jižně 
od Rozvodny Řeporyje, převážně na území Městské části Praha — Slivenec, 
částečně též na území městských částí Praha — Řeporyje a Praha 16. Cílem je 
vytvořit zde území pro krátkodobou rekreaci obyvatel a zlepšit prostupnost území. V 
současné době v lokalitě vzniká systém cest pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a pro 
jízdu na koních (hippostezky). In-line stezky odlehčí přeplněným lokalitám podél 
Vltavy a umožní bezpečnou jízdu i pro méně zkušené bruslaře. Stávající cesty, které 
jsou často zarostlé a nepřístupné, by se měly prořezat, zpřístupnit a opravit, a nové 
cesty by měly vzniknout. Cesty se začnou opravovat již letos v létě. Uvedený záměr 
je v příkrém rozporu s touto akcí. Vzhledem k tomu, že v době, kdy k těžbě dojde, 
budou cesty již upravené a areál bude v provozu, požaduje jasné a nezvratné záruky, 
že nebudou ničeny probíhající těžbou. Vychází přitom ze stávající špatné zkušenosti 
s firmou LB MFNERALS, s.r.o., která opakovaně ničí stávající cesty v lokalitě Za 
Okruhem a přitom je odmítá opravovat. 

b) EUFI Park -   záměr zrušen, 
c) řepkové pole -  dávno dostavěno, 
d) obytný soubor Na Stěpánce - dávno dostavěno, 
e) betonárna pro stavbu SOKP 514 -  dávno odstraněna, 
f) technologické centrum - není jasné, oč by mělo jít, nic podobného se nechystá, 
g) rekonstrukce vedení - dávno dokončeno, 
h) některé nové záměry chybějí a nejsou hodnoceny - žádají doplnit. 

 
• Požaduje, aby do lomu nebyly naváženy odpady (stavební ani jiné) odjinud, tj. aby lom 

nebyl zavážen odpady, ale po vytěžení jílů a nezbytné úpravě terénu byl ponechán v 
maximální možné míře přirozené renaturalizaci s vodní plochou na dně, která by se stala 
biotopem pro různé vodní živočichy i rostliny. V souvislosti s výběrem vhodné lokality 
pro zřízení skládky TKO pro Prahu, byl na dané lokalitě, v začátku 90.tých let, proveden 
geologický průzkum, který odhalil strukturu usazenin a jednoznačně vyloučil tuto 
lokalitu jako vhodnou pro jakékoliv skládkování z důvodů průsaků výluhů do krasových 
puklin pokračujícího „Barrandiénu“. Současně upozorňuje, že v lokalitě se nalézá devět 
druhů zvláště chráněných živočichů: ještěrka obecná, ropucha obecná, slepýš křehký, 
ropucha zelená, křepelka polní, koroptev polní, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná a 
břehule říční. Podle názoru MČ Praha - Slivenec by si tedy tato lokalita zasloužila spíše 
zvýšený stupeň ochrany.  
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• Na str. 18 je chybně uveden výčet dotčených územních samosprávných obvodů. 
Dotčenou městskou částí dle uvedeného Oznámení záměru je nepochybně MČ Praha — 
Řeporyje, na jejímž území se záměr nachází (nikoli tedy nesprávně uvedená MČ Praha 
13), a dále MČ Praha - Slivenec, přes kterou by měla jít přístupová cesta. 

 
• Záměr není v souladu s územním plánem, neboť‘ plocha OP ani ZMK není určena k 

dobývání nerostů (viz též vyjádření odboru územního rozvoje FUVIP v příloze 
oznámení záměru). 

 
• Požaduje, aby dotěžení nerostného ložiska bylo časově omezeno a okolí dobývacího 

prostoru bylo pravidelně uklízeno a upravováno. Dále požadujeme, aby byl stanoven 
časový úsek po dotěžení, ve kterém bude muset LB MINERALS, s.r.o. provést 
rekultivaci dobývacího prostoru, jehož záměr a prováděcí projekt musí MČ Praha  
Řeporyje předem odsouhlasit. 

 
• Požaduje, aby za nesplnění jakékoliv z výše navrhovaných připomínek v době provozu a 

v následující době rekonstrukce krajiny byly předem stanoveny sankce. 
 
Česká inspekce životního prostředí z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší, z hlediska 
ochrany vod, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z hlediska zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny nemá Česká inspekce životního prostředí připomínky.  
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy na základě zhodnocení souladu předloženého 
záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejné ho zdraví, nepožaduje podrobit záměr 
dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
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Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným 
ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v z. Ing. Jana Cibulková 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 
1. Oznamovatel (oprávněný zástupce) 

• LB MINERALS, s. r. o., se sídlem Tovární 431, 330 12 Horní Bříza, IDDS: 2ckhwq6 

 

2. Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 

• Městská část Praha-Řeporyje, Ing. Marcela Holovská - starostka, Nad náměstím 
84, 155 00 Praha 5-Řeporyje , IDDS: zb9bzi9 

• Městská část Praha 16, Mgr. Karel Hanzlík - starosta, Václava Balého 23/3,         
153 00  Praha-Radotín,  IDDS: ntsbt5z 

• Městská část Praha-Slivenec, RNDr. Jana Plamínková - starostka, K Lochkovu 6/2, 
154 00 Praha 5 – Slivenec, IDDS: 7p9bt2g  
 

3. Na vědomí 

• Hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 
Praha 1 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 
• Obvodní báňský Úřad pro územní Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 

4, P.O.BOX 31, 110 01 Praha 1, IDDS: ixaaduf 
 

4. Spis 
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