KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
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JMK 89484/2021
S-JMK 63442/2021 OŽP/Kuc
Ing. Lenka Kuchyňková
541 652 683
16.06.2021

„Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky okr. Znojmo – závěr
zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení
§ 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 28.04.2021 oznámení společnosti
Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 661 04 Mokrá, s přiděleným IČ: 25502247, zastoupené Ing.
Pavlou Žídkovou, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, s přiděleným IČ: 61611531, o záměru „Rekultivace
pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky okr. Znojmo.
Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení), pod číslem 56 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu.“ Stanovený limit je 2500 t/rok.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky
uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek
uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona.
Identifikační údaje:
Název:
Umístění:
Okres:
Obec:
k. ú.:

Rekultivace pískovny Božice
Jihomoravský kraj
Znojmo
Božice, Hrádek, Křídlůvky
Božice p. č. 9030, 3493/1, 3494, k. ú. Hrádek u Znojma p. č. 1000, 1001, 1002, 1003,
1005, 1006, 1010, k. ú. Křidlůvky p. č. 7024, 7023

Oznamovatel: společnost Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 661 04 Mokrá, s přiděleným IČ:
25502247, zastoupená Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, s
přiděleným IČ: 61611531.
Charakteristika záměru:
Oznamovatel navrhuje rekultivaci vytěženého prostoru pískovny Božice. Záměr bude realizován v k.
ú. Hrádek u Znojma na pozemcích p. č. 1000, 1001, 1002, 1002, 1003, 1005, 1006, 1010, v k. ú.
Božice na pozemcích p. č. 9030, 3493/1, 3494 a v k. ú. Křídlůvky na pozemcích p. č. 7024, 7023.
Dotčené pozemky již byly dočasně odňaty ze ZPF, po ukončení záměru budou pozemky opět
zemědělsky využívané. Rekultivace bude prováděna pomocí rekultivačních materiálů – odpadů
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kategorie „O“ (kat. č. 170504, 170506, 200202, 170101, 170102, 170103, 170107), tyto odpady
nebudou v prostoru drceny ani jinak upravovány. Zavážení prostoru bude probíhat od severního
okraje směrem k jižnímu, mocnost navážek bude od 4 m do 19 m. Jednotlivé vrstvy pro hutnění by
měly mít cca 50 cm. Po dokončení ukládání zeminy (odpadu) a finálním dotvarování terénu bude
navezena a rozhrnuta humózní vrstva zeminy o tl. 0,3 m.
Kapacita záměru:
Projektovaná kapacita záměru
Celková plocha rekultivace
Celkový objem rekultivačních odpadů
Celková hmotnost rekultivačních materiálů

max. 300 000 t/rok
21,49 ha
1 923 000 m3
3 172 950 t

Souhrnné vypořádání připomínek:
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká
inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno, Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, senátor Mgr. Tomáš Třetina, Jihomoravský kraj, občan obce Božice,
obec Božice a Křidlůvky.
Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského jsou bez připomínek.
Česká inspekce životního prostředí – OI Brno požaduje záměr dále posuzovat podle zákona.
Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
V předloženém oznámení je na str. 12 uvedeno, že „Provoz zařízení bude stejný
jako v současné době, tj. v denní době v 7,5 hodinových směnách, 5 dní v týdnu
(po – pá), v době drcení 12 hodin/den na denní směně. Provoz zařízení bude
celoroční.“ Toto tvrzení je v přímém rozporu s textem na str. 20 oznámení:
Materiály pro rekultivaci nebudou v prostoru pískovny nijak upravovány, budou
pouze hutněny.
V předložené dokumentaci nebyly posouzeny a zohledněny veškeré vlivy na
znečišťování ovzduší. Předložená rozptylová studie neobsahuje kvantifikaci TZL
vznikajících drcením rekultivačních materiálů, kdy podle předloženého oznámení je
uvažováno s drcením v rozsahu 12 hodin/den na denní směně.
ČIŽP dále upozorňuje, že i když v současnosti není dosud platná vyhláška upřesňující
nakládání s odpady při rekultivaci, ale dá se očekávat, že bude obsahovat
ustanovení nařizující při rekultivaci využívat pouze zeminy a recyklát. S ohledem na
tento legislativní požadavek by měla být posouzena i ekonomičtější varianta sanace
– rekultivace dobývacího prostoru bez nutnosti zasypávat vytěžený prostor v
takové mocnosti navážky, která v severním okraji má dosahovat až 19 m výšky. Tím
by bylo sníženo navržené množství využívaných odpadů pro technickou rekultivaci
vytěženého prostoru (navrženo až 3 172 950 t). Dle platných odpadových plánů
mají být stavební a demoliční odpady prioritně využity pro materiálovou recyklaci.
Na základě protichůdných informací v předložených podkladech a vzhledem k
tomu, že předložená rozptylová studie neobsahuje kvantifikaci TZL vznikajících
drcením rekultivačních materiálů, kdy podle předloženého oznámení je uvažováno
s drcením v rozsahu 12 hodin/den na denní směně, má ČIŽP za to, že nelze vyloučit
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možné negativní vlivy na životní prostředí a ČIŽP požaduje další stupeň posuzování
vlivů na životní prostředí, který vyhodnotí příspěvky z provozu záměru na životní
prostředí.
Senátor Mgr. Tomáš Třetina požaduje záměr dále posuzovat podle zákona. Připomínky a požadavky
obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
Předložený záměr nezohledňuje zátež na místních komunikacích. Hluková studie
předpokládá, že nedojde k překročení povolených limitů, pan senátor se však
domnívá, že není zohledněna doba trvání, která je 8 hodin denně, což velmi
zásadně ovlivní kvalitu života v dané lokalitě.
V předloženém záměru chybí posouzení přírodních podmínek v místě samotné
pískovny. V době po vytěžení se zde vytvořil zajímavý a do jisté míry unikátní
biotop. V písečných stěnách hnízdí např. břehule, ale i jiné chráněné druhy.
Zavezením by se tento biotop zlikvidoval.
Jihomoravský kraj požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve
vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
V předložením záměru není dostatečně vyhodnocena hluková zátěž, protože
zpracovatel pracuje s daty z roku 2016, která neodpovídají současnosti. Hluková
studie je v předloženém oznámení záměru zatíženy takovými nejistotami a
nedostatky, že se nelze odborně ztotožnit s jejími nepodloženými závěry.
V oznámení není zpracované vyhodnocení biotopu, který se v pískovně za poslední
roky vytvořil.
Vzhledem k rozsahu záměru je třeba podrobněji prozkoumat, zda záměr nebude
mít negativní vliv na obyvatele vzhledem k navýšení dopravy a dlouhodobému
trvání a zda nedojde k negativnímu vlivu na kvalitu spodní vody.
Občan obce Božice požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené
ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
V předloženém záměru se zpracovatel nezabýval využitím pískovny
k ekologičtějšímu využití jako je např. zalesnění, vodní plocha.
V záměru není řešena alternativní trasa, nebo vybudování nové komunikace než
využívání komunikace v obci Božice. V současné době je komunikace velmi silně
vytížena především dopravou v rámci stávajících firem BEST, Landwind, bioplynové
stanice a pojezdem těžké zemědělské techniky. Uvedené firmy jsou u hlediska
dopravy a hluky v kumulaci se záměrem, což není v oznámení uvedeno.
V záměru je nedostatečně provedeno vyhodnocení biologického průzkumu –
nejsou zde zohledněni žijící zvláště chránění živočichové (doložen seznam 221
publikací, které poukazují na skvosty fauny a flóry v Božicích).
V oznámení je uvedeno, že nákladní vozy budou do pískovny přivážet odpad a
následně odvážet písek, stavební práce však neprobíhají rovnoměrně, jaký bude
tedy maximální počet nákladních souprav za den? Lze se domnívat, že tato varianta
nebyla zohledněná v hlukové studii ani v rozptylové studii.
V oznámení je uvedeno, že provozní doba bude po – pá v době 7.00 – 15.00 hod.
po dobu 20 let, není však nikde uvedeno, kdo bude kontrolovat provozní dobu.
V oznámení je uvedeno, že podloží pískovny je propustné a dešťové vody s příměsí
částic ze skládky budou prosakovat do rybníka - Sportovní rybolov Božice. Není
dostatečně doloženo vyloučení vlivu na kvalitu vody v tomto rybníku.
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Občan se neztotožňuje s výsledky imisních monitoringů, protože se domnívá, že
vhodnější by bylo provedení měření přímo v obci.
Občan nesouhlasí s tabulkou „Odhad významnosti vlivů a rizika nevratných vlivů“,
kde se domnívá, že tabulka je vyplněna ve prospěch oznamovatele a požaduje její
zpracování odbornou osobou.

Obec Božice požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve
vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
Předložený záměr nezohledňuje zátež na místních komunikacích, obec se nachází
v zemědělské oblasti s intenzivní zemědělskou činností, která značně zatěžuje
dopravní situaci, další nárůst dopravy se skládkováním by velmi omezil život
občanům bydlícím v nejbližším okolí jedná se přibližně o 150 obyvatel. V blízkosti
komunikace je i základní škola, kterou navštěvuje 250 žáků.
Obec nesouhlasí s druhem zaváženého odpadu, který byl v minulosti změněn bez
možnosti vyjádření obce. Dle původního záměru měla být pískovna zavážena pouze
výkopovou zeminou a nikoli odpady.
Dle ÚPD obce Božice je pískovna vedena jako těžební prostor, obec se tedy
domnívá, že zde nelze ukládat odpady. Obec se domnívá, že odpady lze využít
recyklací mimo prostor pískovny.
Záměr nezohledňuje problém se spodními vodami, pod pískovnou se nalézá
podzemní jezero a hrozí kontaminace těchto vod.
V záměru není předloženo dostatečné biologické hodnocení, nutné dopracovat.
V oznámení není uvedeno jakým způsobem bude provedena kontrola naváženého
odpadu, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod.
Obec Křidlůvky požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve
vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:
Obec Křidlůvky souhlasí se zavážením pískovny vytěženou zeminou, za nežádoucí
považuje zavážení odpady - beton, cihla, tašky a keramické výrobky.
Dle ÚPD obce Křidlůvky je pískovna vedena jako těžební prostor, obec se tedy
domnívá, že zde nelze ukládat odpady.
Obec považuje za nedostatečné personální zajištění provozu, které v tomto počtu
není schopno zkontrolovat kvalitu odpadů a hrozí riziko ohrožení spodních vod
kontaminací naváženého odpadu.
Popsaný vliv na faunu je nedostatečný vychází z podkladů před těžbou, tedy z roku
2010, proto je požadován aktuální průzkum.
Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují
potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr:
Záměr „Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky okr. Znojmo, naplňuje
dikci bodu č. 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje
na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený
záměr
bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
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Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ustanovení § 8 zákona v rozsahu podle přílohy
č. 4 zákona. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona. Část
dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou, která je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci
zjišťovacího řízení a v dokumentaci je přehledně vypořádá. V dokumentaci je třeba se zaměřit
zejména na následující oblasti:
- Sjednotit údaje o drcení odpadu v místě rekultivace.
- Navrhnout alternativní dopravní cesty, tak aby byl veden tranzit mimo obec Božice.
- Navrhnout ekonomičtější variantu sanace – rekultivace dobývacího prostoru bez nutnosti
zasypávat vytěžený prostor v takové mocnosti navážkou.
- Dopracovat rozptylovou studii, která bude vycházet z relevatních údajů o navrhované
rekultivaci pískovny a zohlední rovněž stávající lokality s aktuální a budoucí dopravou,
zohlednění stávajících provozů a zohlednění zemědělské činnosti při obdělávání okolních
pozemků.
- Provést nové biologické hodnocení dané lokality.
- Vyhodnotit vliv na blízký rybník a podrobně popsat jakým způsobem oznamovatel zajistí
zamezení kontaminace spodních vod.
- Zajistit zpracování hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví, zvláště je třeba se zaměřit na
vyhodnocení vlivů dopravy související se záměrem.
Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat
způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky
uplatnily. Dokumentace bude Krajskému úřadu Jihomoravského kraje předložena ve
6 písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém
rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím
řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení
poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.
Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že
záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona zejména s ohledem na vyjádření České inspekce
životního prostředí, senátora Mgr. Tomáše Třetiny, Jihomoravského kraje, občana obce Božice, obcí
Božice a Křidlůvky, která jsou uvedena v předchozím textu.
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat,
rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 zákona závěr zjišťovacího
řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním
úřadům.
Dotčené obce Božice, Hrádek a Křídlůvky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o
zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na
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úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obce Božice, Hrádek a
Křídlůvky o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Ing. Jiří Hájek, v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Kuchyňková
Rozdělovník:
Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění
textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:
 Obec Božice, k rukám starosty, Božice 380, 671 64 Božice-DS


Obec Hrádek, k rukám starosty, Hrádek 352, 739 97 Hrádek-DS



Obec Křídlůvky, k rukám starost,y Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice-DS



Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno-zde

Obdrží dotčené orgány:
 Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 01
Znojmo – DS
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, MUDr. Jana
Janského 15, 669 02 Znojmo – DS
 ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno – DS
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 481/13,602 00
Brno, Zábrdovice -DS
Dále obdrží:
 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, odbor stavební a územního plánování, náměstí
Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou– DS
 Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice-DS
 Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce – DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou obce Božice, Hrádek, Křídlůvky a Jihomoravský kraj)
Vyvěšeno na úřední desce dne:
razítko a podpis
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