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Odbor životního prostředí
Oddělení posuzování vlivů na
životní prostředí

Vyjádření ke zveřejnění záměru „Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u
Znojma, Křídlůvky okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, zahájení zjišťovacího řízení
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, zastoupený 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.
Po prostudování obsahu oznámení záměru Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále též „KrÚ
JMK OŽP“) shledal, že některé jeho náležitosti je třeba doplnit či přepracovat. Proto emailem ze dne 04.05.2021 vyzval zpracovatele k doplnění a přepracování oznámení tak, aby
byly doplněny všechny katastrální území dotčené záměrem. Současně konstatoval, že do
doby odstranění nedostatků nelze zahájit zjišťovací řízení.
Oznámení záměru „Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky
okr. Znojmo, opravené na základě výše uvedené výzvy, obdržel KrÚ JMK OŽP dne
07.05.2021. (evidováno pod č. j. JMK 68177/2021).
Zpracovatelem oznámení záměru je autorizovaná osoba Ing. Pavla Žídková.
Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení):
bod 56 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu.“ Stanovený limit je 2500 t/rok.je 50 DJ.
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Stručný popis záměru:
Jedná se o 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 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.

K výše uvedenému oznámení záměru Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí uvádí:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
V přeloženém oznámení záměru „Rekultivace pískovny Božice“ jsou uvedeny tyto
technologie jako zdroje znečišťování ovzduší, která jsou předmětem posouzení – jedná se o
těžbu štěrkopísků ve stávající provozované pískovně Božice o projektované kapacitě těžby
190 000 t/rok a její následná rekultivace pomocí odpadů, které budou přiváženy upravené
převážně na frakci 0-150 mm, maximálně 300 mm, s jejich úpravou v zařízení pískovny se
nepočítá. Po ukončení hrubých terénních úprav bude provedeno konečné urovnání terénu
zaplněného prostoru se zhutněním.
Projektovaná kapacita využívaných rekultivačních materiálů je max. 300 000 t/rok. Celková
plocha určená k rekultivaci je 21,49 ha a možnost uložení činí 1 923 000 m3 rekultivačních
materiálů, což je 3 172 950 tun v průběhu dvaceti let. Maximální roční množství se bude
využívat pouze v případě velkých staveb, zejména komunikací. Realizace záměru je
plánována na rok 2021 až 2041 a bude probíhat v pondělí až pátek (250 dnů/rok) v době 7.00
- 15.00 hodin.
Zdrojem emisí mimo vlastní dosavadní provoz pískovny a vlastní manipulace s využívanými
odpady (vykládka a rozhrnování v místě ukládání), jednak resuspenze a větrná eroze na
aktivní ploše rekultivace. Dalším zdrojem emisí bude doprava využívaných odpadů po
veřejných komunikacích i provozních komunikacích v areálu pískovny. Projevy zvýšené
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prašnosti budou za nepříznivých klimatických podmínek (suché a větrné počasí) v případě
potřeby eliminovány skrápěním provozních komunikací v areálu pískovny vodou,
mechanickým čištěním komunikací a omezením rychlosti vozidel v prostoru kamenolomu,
tak jak je již nyní uloženo pravomocný povolením provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona
č. 201/2012 Sb. (č. j. JMK 98182/2013 ze dne 25.11.2013).
Provozem záměru budou do ovzduší vnášeny škodliviny v podstatě ve stejném množství jako
v současné době. Jedná se zejména o emise tuhých znečišťujících látek a emise ze spalování
pohonných hmot.
Imisní situace v daném místě je klasifikována jako mírně znečištěná. Na základě 5letých
průměrných koncentraci za období 2015-2019 nedochází k překračování platných imisních
limitů. Imisní příspěvky spojené se záměrem nezpůsobí stávající imisní zátěž v daném území
(mimo areál pískovny) a nepovedou tak k překračování imisních limitů pro vnější ovzduší.
Z hlediska zájmů chráněných na úseku ochrany ovzduší nepožadujeme předmětný záměr
dále posuzovat v režimu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění p. p.
(Ing. Helán, kl. 2626)
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona sděluje, že pod č. j. JMK 58119/2021 vydal samostatně dne 19.04.2021 k
předloženému záměru stanovisko dle § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém vyloučil
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
(Ing. Krchňavý, kl. 4320)
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření je
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.
(Ing. Haleš, kl. 2696)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF) a prováděcích předpisů k tomuto
zákonu:
Realizací záměru jsou dotčeny pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako orná půda
pod způsobem ochrany zemědělský půdní fond (ZPF). Provozovatel je při své činnosti
povinen postupovat v souladu se zákonem o ochraně ZPF a respektovat podmínky všech
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vydaných souhlasů k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, a to včetně schválených
plánů rekultivace.
V případě, že na základě předloženého záměru dojde ke změnám, které nebudou v souladu
s vydanými souhlasy k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF (včetně stanovených
podmínek), je zapotřebí požádat změnu těchto souhlasů ve smyslu ust. § 10 odst. 2 zákona
(„Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti
v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.“).
(Ing. Illek, kl. 2632)
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Realizace záměru podléhá vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle § 146 odst. 3 písm. a) a vyjádření dle písm. c) zákona o odpadech.
V návaznosti na ně je nutno vydat pro záměr povolení provozu zařízení podle § 22 odst. 1
zákona o odpadech – zařízení k využití odpadů zasypáváním. Krajský úřad zde upozorňuje, že
odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat
danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto
účelu. K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky
vhodný a splňuje další požadavky, které zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí
nebo zdraví lidí. Ředění nebo mísení odpadu za účelem splnění limitů pro zasypávání je
zakázáno (§ 34 odst. 6 zákona o odpadech). Prováděcí právní předpis, jenž dosud nebyl
vydán, bude stanovovat požadavky na odpady využívané k zasypávání, včetně limitů obsahu
škodlivin a způsobu a četnosti jejich ověřování, a odpady, které nesmí být k zasypávání
využívány. Podpůrně lze prozatím vycházet z povinností stanovených v § 12 vyhlášky
č. 294/2005 Sb., ve znění účinném do 31.12.2020.
Záměr souvisí se zařízením k využívání odpadů „Pískovna Božice“ umístěným na pozemku
p. č. 3493/1, k. ú. Božice, IČZ: CZB01151, provozovaným na základě rozhodnutí krajského
úřadu ze dne 15.01.2018, č. j. JMK 6681/2018, kterým byl žadateli udělen souhlas podle § 14
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do 31.12.2020; platnost tohoto souhlasu
končí dnem 31.01.2023. Krajský úřad předpokládá zrušení (zánik) tohoto rozhodnutí
současně s vydáním povolení provozu zařízení v celém rozsahu dle zákona o odpadech.
Na straně 8 předloženého Oznámení je uvedeno, že odpady budou přiváženy upravené
převážně na frakci 0-150 mm, maximálně 300 mm, a že s jejich úpravou v zařízení pískovny
se nepočítá. Krajský úřad zde upozorňuje právě na znění § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., které
počítalo s využíváním upravených odpadů s předpokladem frakcí tříděného kameniva, mimo
jiné s ohledem na možnost vzorkování a zjištění požadovaných vlastností. Při povolení
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provozu zařízení bude v tomto smyslu třeba respektovat vydaný prováděcí právní předpis
k zákonu o odpadech.
Oznámení obsahuje odkaz na podmínky pro ukládání odpadů na skládky (strana 9), které
nejsou v tomto případě relevantní. Dále je zde uvedeno, že část odpadů bude ukládána
dočasně na ploše 500 m2 a na konečné místo uložení bude dopravena vždy nárazově po
nashromáždění efektivního množství odpadů (cca 800 t). Zařízení bude tak zařazeno pod
kódy R11a a R13a podle zákona o odpadech, v případě úpravy odpadu navíc pod kód R12 (s
příslušnými upřesněními dle žádosti o povolení provozu zařízení).
(Mgr. Šicha, kl. 2616)

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru
vz. Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
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