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Věc: Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Zahloubení kamenolomu Horní
Bory“
Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod
k záměru „Zahloubení kamenolomu Horní Bory“.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru „Zahloubení kamenolomu Horní Bory“ nemáme připomínek. Dle
přílohy záměru „Hydrologické posouzení zahloubení“ se vliv odvodnění bude šířit max. do
vzdálenosti 300 m od okraje lomu a neovlivní žádné jímací objekty. Nepožadujeme pokračování
v procesu EIA.
Vypracoval: Ing. Sláma
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Předložený záměr společnosti COLAS CZ, a.s., řeší zahloubení lomu o 2 etáže na celkové
výměře 9,5 ha. Realizace záměru neznamená žádnou změnu ve způsobu těžby kameniva,
maximální roční výši těžby (500 tis tun za rok) za celý lom, technologii úpravy kameniva ani
způsobu dopravy. K samotné realizaci předloženého záměru, u kterého nepředpokládáme
významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, nemáme připomínek. Nepožadujeme pokračování
v procesu EIA.
Vypracoval: Ing. Šulc
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému záměru „Zahloubení kamenolomu Horní Bory“ nemáme připomínek. V záměru
je zmiňováno, že některé komodity budou předávány v režimu zpětného odběru výrobků. V této
souvislosti upozorňujeme, že upotřebené oleje nelze dle platné legislativy předávat v režimu
zpětného odběru výrobků. Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.
Vypracovala: Mgr. Maljarová
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Stanovisko oddělení ochrany lesa:
Dle předloženého záměru z hlediska ochrany lesa dojde pouze k dotčení ochranných pásem
několika lesních pozemků. Z tohoto důvodu doporučujeme respektovat uvedené stanovisko MěÚ
Velké Meziříčí z 12.7.2017. K záměru nemáme další připomínky a nepožadujeme pokračovat
v procesu EIA.
Vypracoval: Miřácký DiS.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předloženým záměrem je zahloubení kamenolomu Horní Bory na úroveň 502 + 2 m n. m. a 480
+ 2 m n. m. Dle vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na území Kraje Vysočina.
V souvislosti s již povolenou těžbou však upozorňujeme na to, že při odstraňování porostů
dřevin rostoucích mimo les, např. v západní části dobývacího prostoru (druh pozemků ostatní
plocha), je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 S. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení. Posuzování výše uvedeného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nepožadujeme.
Vypracoval: Ing. Vitner
Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Ing. Jan Panský
ředitel oblastního inspektorátu
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