
  

Toto rozhodnutipabylo 5 
prêvnl moei dne.... ps vd. 

je vykonatelné dne. 

Obvodn! béAsky UFad pro Gzemf 

kraje Karlovarskêho. 7 f 

    

  

      

  

dne. 

OBVODNI BANSKY URAD PRO UZEMI KRAIJE 
KARLOVARSKÉÊHO 

C%. SBS 08460/2018/OBU-OB 
V Sokolové dne 30.7.2018 

  

ROZHODNUTI 
o stanoveni dobyvaciho prostoru 

Obvodni bafsky tfad pro @zemi kraje Karlovarského se sidlem v Sokolové (dale jen 
4OBU”) jako organ mistné pfisluëny dle ustanoveni $ 38 zékona &. 61/1988 Sb., o hornické 
tinnosti, vybuënindch a o stêtni bahské sprêvé, v platném znéni, a vécné piisluëny podle 
ustanoveni $ 27 odst. 1 zakona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyu#iH nerostného bohatstvi, 

v platném znéni, a vyhlasky é. 172/ 1992 Sb,, v platném znéni, na zakladé podéni organizace 
SANAKA Industry, a.s., IC: 27569462, se sidlem Na piikopê 859/22, Nové Mêsto, 110 00 

Praha 1, zastoupen4 na zékladé plné moci organizaci GET s.r.o., TC: 49702904, se sidlem Praha 

2 - Vinohrady, Peruck 2540/11a, PSC 120 00, zn. Ba/2018/HS ze dne 29.1.2018, ve vêei 

4Nêvrh na stanoveni dobyvaciho prostoru Horni Slavkov”, 

stanovuje 

podle ustanoveni 8 27 odst. 1 zékona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyu#iti nerostného bohatstvi 
(horni zékon), v platném znéni, v souinnosti sdottenymi orgény a za Gtasti jediného 
Gitastnika fizeni dle ust. 8 27 odst. 1 zkona é. 500/2004 Sb.,, sprêvni fêd, organizace SANAKA 

Industry, a.s. IC: 27569462, se sidlem Na piikopê 859/22, Nové Mêsto, 110 00 Praha 1, 

Zastoupend organizaci GET s.r.o., IC: 49702904, se sidlem Peruck4 2540/11a, 120 00 Praha 2- 
Vinohrady 

dobyvaci prostor Horni Slavkov 

o celkovém ploëném rozsahu 0,4443435 km2 pro té#bu vyhradniho loZiska vyhrazeného 
nerostu, lithiové rudy, Horni Slavkov - odkalisté , evidenëni éfslo lo#iska 3 268 600.
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Dobyvaci prostor Horni Slavkov (déle jen ,DP”) se rozklddé na pozemkovych a 
stavebnich parcel&ch nebo na F4stech pozemkovych parcel éislo 1209/5, 1209/10, 1247, 1248, 
1249, 1250, 1284/9, 1284/10, 1284/11, 1436/1, 1436/9, 1436/10, 1568 a 1569 vk.a. Horni 
Slavkov, é. k.&. 644056, obec 560367 Horni Slavkov, okres CZ 0413 Sokolov. 

Hranice stanoveného DP pro vyhradni loë#isko lithiové rudy lezf uvnitf chranéného 
loziskového azemi Kr4sno a jeho hranice jsou na povrchu tvofeny stranami nepravidelného 
19 Ghelniku s vrcholy uréenymi soufadnicemi v platném soufadnicovém systému JTSK. 

Vrchol DP: X Y 

1; 1022 201,00 856 135,00 
2, 1022 039,00 856 490,00 
8, 1 021 895,00 856 353,00 
4. 1021 647,00 856 108,00 
5. 1021 419,00 856 083,00 
6. 1021 383,00 856 093,00 

De 1021 325,00 856 135,00 
8. 1021 257,00 856 134,00 

9. 1021 062,00 855 980,00 
10. 1 021 130,00 855 894,00 

11. 1021 178,00 855 776,00 
12. 1021 176,00 855 654,00 

13. 1 021 285,00 855 660,00 
14. 1 021 364,00 855 653,00 
15: 1 021,63600 855 671,00 
16. 1021 685,00 855 705,00 
17. 1021 799,00 855 730,00 
18. 1022 029,00 856 023,00 
18, 1022 069,00 856 123,00 

Prostorové hranice DP pod povrchem jsou urieny svislymi rovinami vedenymi 
povrchovymi hranicemi. 

Parcely dotëené DP jsou ve vlastnictvi organizace SANAKA Industry, a.s. a Mésta Horni 
Slavkov 

DP je veden v evidenci stêtni bafské sprêavy pod evidenénim islem 50076. 

Geologické zésoby loë#iska lithiové rudy v hranicich stanoveného DP byly schv4leny 
k 21.11.2014 na 1184 zasedéni Komise pro projekty a zAvêreëné zpravy ve vy8i 4 866 000 tun. 
Pii priimêrné kovnatosti 0,126 % lithia je na loZisku 6 153 tun lithia. Veskeré zésoby byly 

vyhodnoceny jako zésoby bilanéni. 

Dobyvéanf loziska ve stanoveném DP, které mêize byt zahéjeno a po vydéni povoleni k 
hornické Finnosti obvodnim béfiskym tfadem, bude prov4idéno povrchovym lomem. Po 
vydobyH z&sob loziska budou pozemkové parcely dotëené dobyvênim rekultivoviny dle 
piislu$ného planu sanace a rekultivace.
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DP se stanovuje za pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek: 

1. ZAvaznou soutasti vyroku rozhodnuti dle ust. $ 149 odst. 1 z4kona é. 500/2004 Sb., sprêvni 

t&d, v platném znéni, je souhlasné zivazné stanovisko Ministerstva Zivotniho prostiedi, 
Praha &j. MZP/2017/710/360 dne 14.8.2017, které bylo vydano k zAmêru ,Stanoveni 

dobyvacfho prostoru Horni Slavkov a nsledné hornicka Finnost na loZisku Horni Slavkov - 
odkalisté” dle zékona é. 100/2001 Sb., v platném znénd, s nésledujicimi podminkami: 

Podminky pro f&zi pifpravy 
1. Realizovat zamêr ve varianté K v rozsahu dle dopliiku k dokumentaci véetné piiloh. Z 

d&vodu vylouëeni nepimych vlivé (zejména zmêény hydrickych pomêr&) ponechat u 
viech ploch bez zésahu i dostateëné #iroké okraje. Jejich Sife bude respektovat nêvrh 
pfilohy &. 5 (Névrh managementu ochrany zvlé$té chrinëného druhu koralice 
trojklanné, doc. RNDr. Jana Jers&kovê, Ph.D. #jen 2015) k dokumentaci vliv& zéméru 

na #ivotni prostfedi (GET s.r.o., Ing. Mario Petri, leden 2016; dale jen ,dokumentace”). 
Preferovat dopravu suroviny ve variantê B (pdsovy dopravnik * Zeleznice). Variantu 

dopravy A realizovat pouze v pfipadë, Ze realizaci varianty B nebude moZné projednat 
a zajistit. V pifpadé realizace dopravy ve variant A navrhnout vedeni staveniëtni 
komunikace od upravny uvnitf dobyvacfiho prostoru co nejdéle od obytnych objekt& 
LeZnické &.p. 749 - 752, s napojenim na ulici Le#nické v severovychodnim cipu DP 
(severné od objektu Le#nick4 é.p. 952). Veskerou dopravu ve variantê A poté realizovat 
pouze po této nové stavenistni komunikaci a pouzit nékladni auta s vy8sf tondzi s cilem 
sniZit celkovou vyvolanou intenzitu dopravy. 
Pouzit dopravy surovin z aredlu ve varianté D je moZné realizovat pouze v piipadê, Ze 
nebude moZné projednat a zajistit odvoz po Zeleznici (varianta B nebo A). Pfi provozu 
varianty D pouëit nakladni auta s vy$$f ton42i s cilem snizit celkovou vyvolanou 
intenzitu dopravy. Pied pouëitim dopravy dle varianty D je investor povinen 
navrhované trasy a intenzity vyvolané dopravy na nich projednat s mistné piisluSnou 
krajskou hygienickou stanici a dal$imi organy stêtni spravy (Policie Ceské republiky 
(dale jen ,CR”), piisluëny odbor dopravy, atd.). 
Alespoi 80 % ploch odtëzeného prostoru ponechat samovolné sukcesi, bez 
ohumusovéni a vyseti travinnych spoleëenstev. Vysadba dievin v têchto plochch neni 
vhodnê, kromé funkênich vétrolamt&, éi jinych nutnych funkénich vysadeb. 
Pravomocné rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zvléSté chrêanénych druh& 
rostlin dle $ 56 zakona &. 114/ 1992 Sb., o ochrané pffrody a krajiny, ve znéni pozdêjëich 
pfedpisê (dale jen ,zékon é. 114/1992 Sb.”), ziskat pted vydanim povoleni ke kéceni 
dfevin a predloëit k Z4dosti o vydéni povoleni ke kceni dfevin rostoucich mimo les dle 
$ 8 zakona &. 114/ 1992 Sb. 

V Z&dosti o n4sledné rozhodnuti orgénu ochrany pfirody a krajiny o vyjimce z 
ochrannych podminek zvlésté chrinénych druh& respektovat n4vrh plnêni 
nasledujicich napravnych a kompenzaënich opatfeni pro tyto zvl8tê chranéné druhy: 
a. mravenec (Formica sp.) - z&chranné transfery hnizd nach4zejfcich se v ploëe téZby; 

b. svi#mici (Cicindela sp.) a majka (Meloe sp.) - zachovani nebo obnoveni alespon #4sti 
pisëitych Gzemi s nezapojenou vegetaci v jiZni F4sti dzemi. Na vytëzengch ploch4ch 
pak vytvofit vhodn4 néhradni stanovistê;
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Cc. skokan kratkonohy (Rana lessonae) - pfipadny odchyt a transfer do néhradnich 
Zvodnélych ploch v okolfzêmêru nebo jeho jiZni F4sti. Pii vytvêfenimokfadu vytvofit 
ploëné rozséhly litoral, nesmi se zde vysazovat dravé druhy ryb; 

tolek obecny (Triturus vulgaris) - pHipadny odchyt a transfer do nahradnich 
Zvodnélych ploch v okolizAmêru nebo jehojiznf éésti. Pii vytvêfenimokfadu vytvofit 
ploëné rozséhly litoral, nesmi se zde vysazovat dravé druhy ryb; 

. jestêrka #ivorodé (Lacerta viviparia) - pHpadny odchyt a transfer do nahradnich ploch 
v okolf zimêru nebo jeho jizni E4sti. V pitpadé tézby v jizni F4sti (IM. etapa) provést 
Zpêtny transfer do jiZ vytëZenych Esti; 

f. u#ovka obojkov4 (Natrix natrix) - pifpadny odchyt a transfer do n&hradnich ploch v 
okoli zimêru nebo jeho jizni #sti. V pripadé tézby v jizni Esti (IM. etapa) provést 
Zpêtny transfer do jiz vytëZenych Eéstf 

g. Zzmije obecna (Vipera berus) - pifpadny odchyt a transfer do n&hradnich ploch v okolf 
Z&mêru nebo jeho jini Fasti; 

Pe 
@ 

h. Fuhyk obecny (Lanius collurio) - vysêzet v okolf zZêimêru &i na vytë#engch plochêch 
min. 20 trnitych ke. Kefe nesdzet v hustém zApoji, ale roztrousené; 

i. pênice vlasské (Sylvia nisoria) - vys&zet v okolf zZéiméru &i na vytëZenych plochdch 
min. 20 trnitych kef&. Kefe nesdzet v hustém zêpoji, ale roztrousené; 

j. korlice trojklanné (Corallorhiza trifida) - po dobu téZby 1. bloku provadét monitoring 
kvetoucich rostlin v bloku &. 2 a nasledny sbêr vytvofenych semen, které ihned 
vysévat do okol rostlin v rimci ploch bloku é. 3, které urëf prislusny orgén ochrany 
pfirody a krajiny (H. v rimci ploch bloku &. 3 vyjmutych z té#by - viz varianta K). 
Transfer miZe provést napf. pracovnik ochrany pfirody &i osoba schvalené organy 
ochrany pfirody; 

s plavui puëiv4 (Lycopodium annotinum) - piipadny transfer do ndhradnich ploch v 
okolf z&mêru nebo jeho ji#ni F4sti, dle uréeni orgén& ochrany pifrody. 

Souhrnny plin sanace a rekultivace pfedloit Agentufe ochrany pffrody a krajiny (déle 
jen AOPK”) k odsouhlaseni. V rimci sanace a rekultivace navrhnout i pribêzné 
konzultace s odborniky (AOPK). 

UmoëZnit prêbë#ny monitoring cilovych skupin organizmê, vetné #ahadlovych 
blanokfidlych a prêbêéZné hodnotit stav dzemi v préibëhu a po ukonteni téZby. 

Navrhnout vnitroareélovou dopravu tak, aby respektovala plochy v bloku é. 2a 3, které 

byly ve varianté K vyjmuty z téZby. 

Do projektu monitoringu pro realizaci zAmêru zahrnout i poZadavky na ochranu 
chrênénych druhi& #ivoëich& a rostlin véetné stanoveni termini aktualizace provadéni 
biologickych prizkumé (prvni bude provedena pfed zapoëetim vystavby) zêjmového 
Gzemi. Souëdsti bude i nêvrh monitoringu po ukonéeni rekultivace Gzemi. 

Souë4sti monitoringu bude i ovêéfeni kvality pr&sakovych vod z ponechanych ésti 
blok& &. 2 a 3. V pifpadé, Ze kvality vody bude umoë#fhovat odvadénf téchto vod do 
obnoveného Slavkovského potoka, n4sledné zru$it odvadéni pr&sakovych vod 
podzemnim vrtem pfes zatopené d&lni prostory dale odvodiovaci #tolou k istirné 
d&lnich vod spol. DIAMO, s.p. Monitoring hladiny podzemnich vod a té#ebnich pracf 
provédét pod dohledem odborné hydrogeologické organizace. 

V ramci realizace zAmêru zrusit zatrubnéni Slavkovského potoka a provést jeho 
revitalizaci do nové vytvofeného Gdoli. Souë4st revitalizace potoka bude i realizace
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nadrze se stêlou hladinou vody a soustava periodickych téni, které budou vyuZfvany 
jak pro potfeby chranénych Zivoëich& a rostlin, tak pro ochranu Horniho Slavkova pied 
povodnêmi. Technicky névrh nédrze musi zohlednit zvysené splachy z dzemi pii 

poZadovaném fe$eni rekultivace izemi. Definitivni stupen ochrany Horniho Slavkova 
pfed povodnémi stanovi pfisluiny vodohospodafsky organ. Soutdsti Feëeni 
povrchovych vod budei stAvajicf vodni plocha jiZné od areélu a vodni plocha v severnim 
okraji areëlu. 

13. Kaceni dfevin a kef& po obvodu arelu realizovat pouze v nezbytné nutném rozsahu 
Pro pffslu$nou etapu realizace zêAmêru, aby byla maximalné zajistëna ochrana okoli pfed 
prachem a hlukem v obdobi provozu zAmêru a soutasné minimalizovény negativni 
vlivy na krajinny rêz. Piipadné krajinotvorné zsahy realizovat aZ po skondend téZby v 
ramci sanaënich a rekultivaënich praci. 

14. Realizovat zakrytovani pasového dopravniku, u kterého budou pouëity valeëky s 
tichymi loZisky a zakrytovéni motorového zAzemi s pohonnou jednotkou (strojovny). 
Dale budou zakrytovény prostory, ve ktergch bude probfhat zpracovéni suroviny pro 
oddëleni piskové suroviny a lithné slidy. V arelu dale instalovat zafizeni k omezovéni 
emisi - odpra$ovaci, ml#ici, pênové di skrépêci zaHzeni, atd. pasovy dopravnik véetné 
mostni konstrukce povrchové osetfit barevnymi nétêry, které minimalizujf jeho 
negativni vliv na krajinny rêz (v souladu s nêvrhy v dopliiku k dokumentaci). 

15. Definitivni ndvrh umisténi technologického zizemi areëlu a névrh varianty dopravy 
surovin ze zAméêru provést na zékladé hlukové studie, kterd potvrdi dodrzovnf 
poZadovanych hygienickych limit hluku pro vybrand feseni. S ohledem na definitivni 
umfstênf fesit i barvy fas&d objekt& a zafizeni tak, aby byly minimalizovany negativni 
dopady na krajinny rêz (v souladu s nêvrhy v dopliku k dokumentaci). 

Podminky pro fêzi vystavby a provozu 
16. Na plochach s vyskytem korélic pravidelné likvidovat invazni druhy rostlin, zejména 

lupiny mnoholisté. 

17. V rêamci postupu té#by od severu k jihu postupné realizovat opatfeni na sanaci a 
rekultivaci tzemit tak, aby mohla co nejdifve probihat sukcese a aby byly pr&bëêZné 
vytvêfeny podminky pro postupné osidlovani izemi mistnimi vyznamnymi druhy 
blanokfidlych. 

18. Pfi provadéni skryvky skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pidy, popHipadé i 
hloubéji uloZené z&rodnêéni schopné zeminy a postarat se o jejich fAdné uskladnêni pro 
Gtely rekultivace. 

19. Skryvku provadét etapovitê (napiiklad vzdy v rozsahu jednoroëni tézby) z diêvodu 
snazfho vysidleni Zivoëichê a nizsf prasnosti plochy tëZby. Obdobf skryvky v 
jednotlivych tzemich piizpêsobit poZadavkim na ochranu pték&, chranéngch druh& 
Zivoëich& a rostlin. V pifpadé potfeby provést pfed realizaci skryvky biologicky 
prizkum, ktery urëf vhodny termin pro jejf realizaci a soutasnêé stanovi poZadavky pro 
pffpadnou ochranu #ivoëichi a rostlin. 

20. Po zahêjeni provozu hornické innosti v DP Hornf Slavkov instalovat po dobu 1 mésice 

odbëérovou nédobu na zachytAvanf pra$ného spadu u nejvice exponované zéstavby 
Horni Slavkov &. p. 749 - 752, srovnavaci odbëérovou nédobu instalovat do lokality s 
vylouëenou expozici prasinym spadem z tézebny. Odebrané vzorky analyzovat za 
diéelem zjisténi obsahu radionuklida vazanych na prachové Eastice. Vysledky analyz 
piedloëit k vyhodnoceniSttnimu Gfadu pro jadernou bezpeënost (dale jen ,SUJB”).
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K vyhodnoceni expozic pracovnik& Gpravny provést dozimetrické mêfeni objemovych 
aktivit radonu na pracovisti a pfip. i odhad roënich osobnich dévek pracovnik& za 
kalendafni rok. Toto mêfeni provédët v pobytovgch (pracovnich) mistnostech objekt& 
areëlu upravny bezprostfedné po jejich dokonteni pfed navezenim suroviny a 
zahajenim provozu technologie, z divodu zjiëténi tzv. nulového stavu, resp. odlifeni 
pifspêvk& z upravy suroviny. Dal&f mêfeni pak provést v rimci zkufebniho provozu, 
piip. po dosaZeni plného provozu &pravny. Ziskané hodnoty pfedlozit k vyhodnoceni 
SUB. Na zakladé vysledki mêfeni bude stanoven dal&f postup, piip. prijata opatfeni k 
prevenci a ochrané zdravi pracovnikt. 

Piskovou Cést produkce, kterd bude nabizena jako stavebni materidl, podrobit 
pravidelnému mêfeni z hlediska dodr#eni meznich hodnot obsahu radia. Pravidelnost 
kontrol urëit dle doporuëeni SOJB a v zêvislosti na Zafazeni zpracovatele mezi vyrobce 
stavebnich materiël& a hmot, resp. dle specifikace vyrobku uv4déného na trh. 

Do 2 mêésic po zahéjeni pravidelného provozu zZémêru provést kontrolni mêfeni hluku 
v chrénéném venkovnim prostoru staveb Kounice &. p. 771 a 777 a Le#nicka &. p. 749 a 
752 (v piipadé realizace varianty dopravy A), resp. Kounice 776 (v pifpadé realizace 
varianty dopravy B). Vysledky mêfenf projednat s pfislu$nou hygienickou stanicf a 
pifpadné neprodlené realizovat potfebnd protihlukov4 opatfeni pro splnénf 
hygienickych limit. Kontrolni mêfeni provést pro v$echny v rimci provozu pousité 
varianty dopravy surovin z areëlu z&mêru u obytnych objekt&, kde by mohlo dojit k 
pfekroëeni limitnf hodnoty vlivem pifspêvku dopravy souvisejicf se zAmêrem. 

Skladovaci prostory suroviny a produkti pfednostné feëit jako uzavifené, venkovni 
skladky umistovat na zAvêtrnou stranu nebo je chrénit zésténami, veskery deponovany 
materiël chranit pfed odnosem vêétrem a destém. 

V pfedstihu pfed zahêjenim téZby v rémci III. etapy, tan. bloku &. 3, realizovat pfi 
jihoz&padnim a jiZnim okraji DP pozorovaci vrty. V tëchto vrtech pribéZné monitorovat 
hladinu podzemni vody ve vztahu ke stêvajici vodni plose jiZné od zimêru. Cetnost 
monitoringu stanovit po dohodé s pfislu$nym vodoprivnim dfadem a AOPK a nsledné 
jim pfedavat vysledky mêfeni. V piipadé vyznamnéêjfho ohroZend feit stabilizaci této 
vodni plochy dle poZ#adavku pffslu$ného vodoprévniho afadu a AOPK. 

V pribëhu téby bloku &. 1 a 2 za souhlasu obvodniho bfiského tfadu obtasné 
obnaZovat pisëiny v ploëe bloku é. 3, a to nejlépe v mistech a zpiisobem navr#enym na 
zékladé konzultace s AOPK. 

Pii vytvéfenf pisëitgch dun a mist s obnaZenym piskovym éi jlovym povrchem za 
Gtelem vytvofeni budouciho biotopu pro zjistëné zvlasté chrinéné druhy dle 
poZadavk& orgén& ochrany piirody, zohlednit problematiku nestability a eroze têchto 
nezpevnénych materiëli a feëit tyto plochy nejlêpe jako hlub&i piskov4 a jilov4 telesa 
ZadrZena v terénni jameé (napf. na zpêsob piskovych dun na golfovych hfistich), kterd je 
chréni pied odnosem. 

Po celou dobu provozu zêmêru disledné dodrZovat opatfeni proti emisim prachu ze 
stavenistê: 

a. V piipadé povêëtrnostnich podminek s vy$&i pravdépodobnosti praënosti (sucho, 
vêtrmmo) provédéët kropenf odkrytych ploch, vnitroaredlovych komunikaci a 
Zpevnênych ploch, pifpadné v prostoru vlastni té#by instalovat ml#fcf di skrapêcf 
zafizeni. V pifpadé vysoké pra$nosti préce pferusit.
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b. Zajistit oëistu vozidel a mechanism& pfed vyjezdem na vefejné komunikace, 
pifpadné zneëisténi verejngch komunikaci neprodlené odstranit. 

Cc. Zaplachtovat automobily, které budou odvazet surovinu s frakci mensf nez 4 mm. 

29. V celêm prostoru aredlu téZebny zakézat myt strojf& a motorovych vozidel a jejich 
souëdsti. Tyto prêce lze prov4déët pouze v mistech k tomu urfenych, kterd budou 
Zabezpeëena proti moZné kontaminaci okolf pied splachovymi vodami. 

Podminky pro f&zi ukonteni provozu 
30. Po vyhodnoceni vysledk& monitoringu kvality prisakovych vod z ponechangch éésti 

bloku é. 2 a 3 rozhodnout o naklédéni s témito vodami. Pfednostné navrhnout jejich 
VvypouSténi do revitalizovan€ho Slavkovského potoka. Pouze v piipadé nevyhovujici 
kvality têchto vod, kterou nebude moZno proëistit pfirodnimi opatfenimi, budou tyto 
pr&sakové vody déle odvadény do stêvajicfho odvodfovaciho systému - podzemnim 
vrtem pies zatopené d&lni prostory dale odvodfovaci Stolou k éistirné délnich vod spol. 
DIAMO, sp. 

31. Po odtéZeni suroviny na bAzi terénu, resp. pied zah4jenim sanaënich a rekultivaënich 
praci provést terénni pri&zkum lokality s pfizvantm AOPK. Na zêkladé zjistini a pifp. 
doporuteni tohoto orgénu provést pfipadnou aktualizaci Souhrnné€ho plinu sanace a 
rekultivace a dale postupovat ve spoluprdci s Hmto orgénem. 

32. Provédeêt pribëéZny monitoring pribëhu rekultivace, zejména v prêbëhu modelace terénu 
a navêzeni pisëitého substrêtu. Monitoring provédét ve spolupr&ci s orgény ochrany 
pffrody a pifp. védeckymi odborniky specializujicimi se na pfirodnmi rekultivaci 
antropogennich stanovist. 

33. Po dokonéenf rekultivaënich praci zjistit miru zaneseni vodnich n&drzi splaveninami, v 
pfipadé naplaveni splavenin nad projektovanou @irovef provést odstranéni sedimenti 
ze dna vodnich ploch. 

2. ZAvaznou souëésti vyroku rozhodnutije dle ust. 8 149 odst. 1 zékona é. 500/2004 Sb., spravni 

fad, v platném znéni, Souhlasné zAvazné stanovisko MZP, Odbor posuzovani vliv& na 
Zivotni prostfedi a integrované prevence, Praha, &j. MZP/2018/710/1925 ze dne 18.6.2018, 

které bylo vydéno k ovéfeni zmén zAmêru ,N4vrh na stanoveni dobyvaciho prostoru Horni 
Slavkov” ve smyslu ust. $ 9% odst. 6 zAkona é. 100/2001 Sb., v platném znéni. 

3. ZAvaznou souésti vyroku rozhodnutije dle ust. 8 149 odst. 1 zékona é. 500/2004 Sb,, spravni 

fad, v platném  znéni, zêvazné stanovisko Agentury ochrany pifrody a krajiny CR &j. 
SR/0160/SL/2015-19 ze dne 18.12.2017: 
- Vrêmci stanoveného dobyvaciho prostoru budou i nadale zajistény funkce dottengch 
pryk& USES vseverni Eésti vymezeného dobyvaciho prostoru. Pokud dojde ke 
kratkodobému, pripadné dlouhodobému znemo#nênf funkce dotëengch pryk& USES 
vlivem téby nebo s ni souvisejicf tinnostf, musi byt tento z4sah posouzen autorizovanou 
osobou pro navrhovani systému USES, kterd navrhne vhodné opatfeni k zajisténi 
funkénosti systému, pripadné navrhne komplexni zmêénu systému USES v dané lokalitê, 
aby byly zajistény prostorové vazby skladebnich pryki USES a jejich funkënost. 

4. ZAvaznou soutasti vyroku rozhodnutije dle ust. 8 149 odst. 1 zékona é. 500/2004 Sb,, sprêvni 

T&d, v platném znéni, Zvazné stanovisko M&U Horni Slavkov, odbor vystavby &j. 
4135/2017/HS/OVZP-8 ze dne 16.10.2017, kterym se souhlasi s predloZengm zAmêrem:
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1. Zadatel (stavebnik) musi respektovat limity vyu#iti izemi dle uzemniho plênu mêsta 
Horni Slavkov. 

2. Negativni éinky a vlivy z provêdéëni té#by zhor$ujici kvalitu #ivotnfho prostfedi nad 
pifpustnou miru se nesmêni projevit mimo hranice vymezené lokality, tzn. mimo hranice 
pozemk& dotéenych zAmêrem. 

3. V dal&im stupni povoleni délit Finnosti na etapy dle morfologie terénu s cilem postupné 
rekultivace tzemi, tan. teprve po ukonteni piedchozi etapy rekultivaci je moZno 
pokraovat v dalsfm otevfenf loz#iska. 

4. V dal&ich stupnich projektové dokumentace vyfeëit preventivni opatfeni proti sesuvim, 

terénni Gpravy povolovat sohledem na vedeni povrchovych vod a veëkeré Einnosti 
povolovat s ohledem na minimalizaci @éink& (pra&nost, hluk, zApach apod.) mimo vlastni 
loZisko (téZebni plochu). 

5. V dalsich stupnich projektové dokumentace vyfeëit rekultivaci po téZbê tak, aby cilovym 
stavem byla Gprava loë#iska a souvisejicich vysypek do pfirodniho stavu s béZnym vedenim 
povrchovych vod a stabilnim podlo#im. 

6. V dalsich stupnich projektové dokumentace vyfesit dopravni trasy tak, aby pfi odvozu 
vytëZené suroviny nedochézelo k po$kozovêni #ivotnfho prostiedi a zdravi obyvatel 
v souvislostis emisemi a hlukem dopravy. 

5. ZAvaznou souf4sti vyroku rozhodnuti je dle ust. $ 149 odst. 1 zAkona &. 500/2004 Sb,, 

sprévni féd, v platném znéni, Koordinované zivazné stanovisko Mel] Sokolov, Odbor 

stavebni a @zemniho planovanf &j. 71929/2017/OSUP/LUSV ze dne 25.10.2017: 
Koordinované zAvazné stanovisko bylo vydéno zhlediska zékona &. 183/2006 Sb., o 
uzemnim plênovani a stavebnim f4du, zAkona &. 20/1987 Sb,, o statni pamaétkové péti, 
zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich. zAkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, 
zêkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, zkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pffrody a 
krajiny, zAkona é. 334/ 1992 Sb., o ochrané zemédëlského pidniho fondu, zAkona é. 289/ 1995 
Sb., o lesich a o zmêéné a doplnéni nékterych zékont&, a zêkona &. 254/2001 Sb., o vodach a 

Zméné nêktergch zékond. 

6. ZAvaznou sout&sti vyroku rozhodnutije dle ust. 8 149 odst. 1 zAkona é. 500/ 2004 Sb,, spravni 

f&d, v platném  znéni, Souhlasné zavazné stanovisko Ministerstva obrany CR, Sekce 

ekonomick4 a majetkov4, &j. 96736a/ 2017-8201-OUZ-PHA ze dne 28.8.2018, ve kterém se 
uvadi, Ze posuzovany ZAmêr neni v rozporu se zéjmy Ministerstva obrany CR vymezengmi 

dle $ 175 zakona &. 183/2006 Sb., a Ministerstvo obrany CR v fe#ené lokalitë DP neeviduje 
inZenyrské sité a podzemni telekomunikaëni vedeni a dév4 se souhlas s roz&ifenim DP bez 
podminek. 

7.Z&vaznou sout4sti vyroku rozhodnutije dle ust. 8 149 odst. 1 zAkona é. 500/ 2004 Sb., spravni 

f&d, v platném znéni, Zévazné stanovisko Krajského fadu Karlovarského kraje, odbor ZP 

a zemédélstvi, &j. 4196/ZZ/17 ze dne 15.1.2018, kterym se vydAv4 souhlas s umisténim 
staciondrniho zdroje zneëistovani ovzdusi za podminek: 

1. V piipadé vybëru vysledné dopravni varianty B (pasovy dopravnik * #eleznice) bude 
navr#eno zakrytovéni psového dopravniku a zakrytovêni zé&zemi s pohonnou jednotkou. 

2.V piipadé vybêru varianty dopravy A (nakladni automobilov4 doprava * Zeleznice) bude 
navr#eno vedeni staveni$tni komunikace od @pravny uvnitf dobyvaciho prostoru (dale jen 
4DP”) co nejdéle od obytnych objekt& LeZnickê é.p. 747 - 752, s napojenim na ulici Le#nické
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v severovgchodnim cipu DP (severné od objektu LeZnickê &.p. 952). Veskerd doprava ve 
variantê A poté bude realizovéina pouze po této nové staveniëtni komunikaci. 

3. Prostor, ve ktergch bude probihat zpracovéni suroviny pro oddéëlenf piskové suroviny a 
lithiové rudy, budou zakrytovény. 

4. Skladovaci prostory suroviny a produkt& budou pfednostné feëeny jako uzavfené, 
venkovni sklédky budou umistov4ny na zAvêtrnou stranu nebo budou chranény 
Zêstênami, veskery deponovany materiél bude chranén pfed odnosem vêtrem a destém. 

5. V areëlu budou nainstalovéna zafizeni k omezovéni emisi TZL - odpraSovaci, ml#ici, 

pêénové Hi skrépêci zafizeni. atd. 

6. K Z&dosti o vydani zAvazného stanoviska k provedeni stavby vyse uvedeného zdroje 
Zneëistovani ovzdusi (pro titely vydéni povoleni hornické Einnosti) dle $ 11 odst. 2 pism. 
c) zakona o ochrané ovzdusi bude pfedlozena dokumentace k povoleni hornické dinnosti, 
ve které bude splnêni vy&e uvedengch podminek dolo#eno (navrZeno). 

7. Pied zahéjenim hornické innosti v DP Horni Slavkov bude provozovatel disponovat 
pravomocnym rozhodnutim krajského @fadu o povoleni zdroje zneëisfovni ovzdusi dle 
$ 11 odst. 2 pism. d) zAkona o ochrané ovzdusi. Bez tohoto povoleni nesmi byt zdroj 
Provozovan. SouëdstiZAdostio povoleni provozu bude provozni féd zdroje, ktery bude mj. 
obsahovat podrobné technickoorganizaëni opatfeni k omezeni pra$nosti zpisobené téZbou 
a innostmi s ni souvisejiefmi. 

Od&vodnêni: 

Spr&vni fizeni ve véci ,Navrh na stanoveni dobyvaciho prostoru Horni Slavkov” (déle 
jen ,DP”), které je fzeninavazujicina posouzeni vliv& provedeni zZAmêru na Zivotni prostedi 
podle zékona é. 100/2001 Sb., o posuzovêni vliv& na #ivotni prostfedi a o zméné nêkterych 
souvisejicich zAkon&, ve znéni pozd&ëjsich pfedpis&, bylo zahajeno dne 31.1.2018 na zakladé 
podani organizace SANAKA Industry, a.s., IC: 27569462 v zastoupeni organizace GET s.r.o., 
IC: 49702904. Podany névrh na stanoveni DP je na OBU evidovin pod &€j. 

SBS 03460/2018/OBU-08. Oznameni o zahêjeni spravniho Hizeni spolu s informacemi 
poZadovanymi ustanovenim $ 9b odst. 1 z4kona é. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv& na #ivotni 
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zAkon& (z4kon o posuzovani vlivi& na #ivotnf 
prostfedi), v platnêm znéni, bylo doruëovano vefejnou vyhlaskou &j. SBS 05224/2018/OBU- 
08 ze dne 21.2.2018. Vefejna vyhlaska s informaci o zahéjeni Hizeni a o uvedené véci byla 
vyvé&ena: 1) na Gfedni desce OBU, 2) na elektronické @fedni desce OBU umoëzfujici délkovy 
pifstup na internetovgch strinkach, 3) na uifedni desce Mêsta Horni Slavkov po dobu 30 dn. 
Ustni jednéni k dané vei bylo naifzeno pisemnostmi éj. SBS 17098/2018/ OBU-O8 ze dne 
1.6.2018 a SBS 17727 /2018/OBU-08 ze dne 6.6.2018 na den 19.6.2018. Pisemnosti, kterymi bylo 
tstni jednani spojené s mistnim Setfenim nafizeno byly @astnikim fizeni a dottenym 
organim doruëeny do datovych schranek ve Ihêté stanovené ust. $ 28 odst. 3 zAkona &. 

44 / 1988 Sb., v platném znéni. Ustni jednani se uskuteënilo dne 19.6.2018 v zasedaci mistnosti 
Met v Hornim Slavkovê a vysledek ustniho jedndni a mistniho Setfeni je zaznamendn do 
protokolu OBU &j. SBS 19081/2018/OBU-08. 

Rozsah a obsah névrhu na stanoveni DP byl v pribëéhu sprêvniho fizeni a pfi Gstnim 
jednênim spojenym s mistnim Setfenim prostudov4n a projednan a bylo zjisténo, ze DP o ploëe 
0,4443435 km je situovan severné od mêsta Horni Slavkov na pozemkové a stavebni parcely 
vk. Horni Slavkov, é. k. t. 644056 (parcely dotëené DP jsou uvedeny ve vyrokové G4sti
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tohoto rozhodnutf). Podéninavrhu na stanoveni DP, pro dobyvinivyhradniho lo#iska 
lithiové rudy Horni Slavkov - odkalisté, é. loziska 3 268 600, piedch&zelo #izeni o udëleni 
pfedchozfho souhlasu k podéni névrhu na stanoveni DP a posouzeni vliv& provedeni zAmêru, 
stanoveni DP, na #ivotni prostfedi podle $ 10 zêkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv& na 

#ivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zêkont& (z&kon o posuzovéni vliv& na 
Zivotmi prostfedi), ve znéni pozdéëjsich pfedpisê. Pfedchozi souhlas k podani névrhu na 
stanovenf DP byl udéëlen pravomocnym rozhodnutim Ministerstva Zivotniho prostfedi &j. 
90240/ENV/14, 2425/530/14 ze dne 5.2.2015. Posouzeni vliv& provedeni zAmêru na #ivotnf 

prostfedi bylo provedeno Ministerstvem Zivotnfho prostfedi, Odborem posuzovani vlivi& na 

Zivotni prostfedia integrované prevence, Praha. Posouzeni zémêru bylo ukonteno zêvaznym 
stanoviskem Ministerstva Zivotnfho prostfedi, Praha &j. MZP/2017/710/360 ze dne 14.8.2017. 

Do dokumentace poffizené v pr&bëhu posuzovéni vliv& zAmêru na Zivotni prostfedi podle 
uvedeného zékona bylo moZné nahlédnout na Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR. K ovêfeni 
Zmên z&mêru bylo MZP, Odborem posuzovêni vliv& na Z#ivotni prostfedi a integrované 
prevence, Praha vydano Souhlasné zAvazné stanovisko &j. MZP/2018/710/1925 ze dne 
18.6.2018. 

NavrZeny DP le#f uvnitf chrinéného lo#iskového tzemi Krasno. Pifpadnd hornicka 
Einnost v DP (dobyvani loz#iska), bude prov&déëna povrchovym lomem za pouZit 
odtéZovacich mechanizm&  (kolovych a pasovych rypadel, dozer& a nakladnich 
automobil&). Dobyvani loziska v roz$ifené E4sti DP mêze byt zah4jeno pouze na zAkladé 
rozhodnuti obvodniho béfského ifadu, kterym bude povolena hornick4 Einnost. Po 
vydobyti zasob loziska budou pozemky dotëené dobyvénim rekultivoviny dle piisluëného 
plêinu sanace a rekultivace (Souhrnny plin sanace a rekultivace ,Stanoveni dobyvaciho 
prostoru Horni Slavkov” ze srpna 2017 je piilo#en k névrhu na stanoveni DP). 

Naêvrh na stanoveni DP byl zpracovéin a k sprivnimu fizeni pfedloë#en v souladu s ust. 
$ 28 zakona &. 44/1988 Sb., horni zékon, v platném znéni, a vyhléSkou &. 172/1992 Sb,, 

v platném znéni. K névrhu bylo dolozeno: 
- Rozhodnuti MZP zn. 85251/ENV/16 ze dne 13.2.2017 o zmêné chranéného lo#iskového 

tzemi Horni Slavkov-Kr4sno-Cisté, kterym se méni rozhodnuti o stanoveni chranéného 

Gzemi &j. vyst. /12203/75/5783 ze dne 4.8.1975. 

- Rozhodnuti MZP zn. 90240/ENV /14, 2425/530/14 ze de 5.2.2015, kterym se udëluje souhlas 

k podéni n4vrhu na stanoveni dobyvacfho prostoru Horni Slavkov. Pfedchozi souhlas 
k podéni névrhu na stanoveni DP byl udélen pravomocnym rozhodnutim Ministerstva 
Zivotniho prostfedi &j. 90240/ENV/ 14, 2425/530/14 ze dne 5.2.2015 (naby pravni moci 
vyznateno k datu 2.3.2015) za podminek, Ze ,Pfedchozi souhlas ztr&ci Gëinnost, pokud 
organizace SANAKA Industry, a.s. ve Ihêté do pêti let od data nabytf pravni moci tohoto 
rozhodnuti nepoda u pfisluiného orgénu stitni bémské spravy névrh na stanoveni 
dobyvacfiho prostoru Horni Slavkov” a ,Organizace oznami Ministerstvu Zivotniho 
prostfedi, odboru vykonu stêtni sprêavy IV, datum pfevzeti névrhu na stanoveni dobyvaciho 
prostoru pffslu$nym orgénem statni sprévy” (podminky pfedchoziho souhlasu zajiStény, ndorh 

na stanoveni DP byl na OBU doruten ve stanovené Ihiitê, ozndmeni provedeno formou Zddosti na 
MZP o stanovisko k ovëfeni zmên zimêru dle $ 9 odst. 6 zdkona €. 100/2001 Sb., v platném znënl). 

- Osvédéenf o vyhradnim loë#isku, vydéno MZP pod &€j. 2346(660/14,83927/ENV/14 dne 

28.11.2014. 

- Z&vazné stanovisko k posouzeni vliv& provedeni zAmêru na ZP vydané MZP pod &j. 
MZP/2017/710/360 dne 14.8.2017, kterym se vyd4v4 souhlasné zévazné stanovisko
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k zAmêru ,Stanoveni dobyvaciho prostoru Horni Slavko a naslednd hornicka #innost na 

lo#isku Hornf Slavkov - odkalisté” a stanovujf se podminky pro navazujici Hizeni. 
Podminky é. 1 a£ 33 stanovené pro navazujici fizeni byly doslovné pievzaty do vyrokové Edsti tohoto 
rozhodnuti, podminka é. 1. (Pro podminky, které byly uplatnény o dal$ich, k ndorhu doloëenych 
pisemmostech, se bude jen uvddet ,stanovena podminka &. ...”). 

- Z&vazné stanovisko Agentury ochrany pfirody a krajiny CR &j. SR/0160/SL/2015-19 ze dne 
18.12.2017, kterym se vydavé souhlas se stanovenim DP za podminky, Ze vré&mci 
stanoveného DP budou i nadale zajistëny funkce dotëengch pryki USES v severni Esti 

vymezeného DP. Pokud dojde ke kratkodobému, pfipadné dlouhodobému znemoZnéni 
funkce dotëengch pryk& USES vlivem té#by nebo s ni souvisejici Einnosti, musi byt tento 
zêsah posouzen autorizovanou osobou pro navrhovani systému USES, kterd navrhne 
vhodné opatfeni k zajistëni funkënosti systému, pHipadné navrhne komplexni Zmênu 
systému USES v dané lokalité, aby byly zajistëny prostorové vazby skladebnich pryk& USES 
a jejich funkënost. 
Stanovena podminka €. 3. 

- Z&vazné stanovisko MéU HorniSlavkov, odbor vystavby &j. 4135/2017/HS/ OVZP-8 ze dne 

16.10.2017, kterym se souhlasi s pfedlozenym zAmêérem za podminek: 
1. Zadatel (stavebnik) musi respektovat limity vyusiti azemi dle azemniho plinu mêsta 
Horni Slavkov. 

2. Negativnf uéinky a vlivy z provédéni té#by zhorsujici kvalitu #ivotniho prostfedi nad 
piipustnou miru se nesmêni projevit mimo hranice vymezené lokality, tzn. mimo hranice 
pozemkd& dotéenych zAmêrem. 

3. V dalsfm stupni povoleni dêlit Finnosti na etapy dle morfologie terénu s cilem postupné 
rekultivace tzemi, tzn. teprve po ukonëeni piedchozi etapy rekultivaci je moZno 
pokraovat v dalsim otevfeni loëiska. 

4. V dalsich stupnich projektové dokumentace vyfeëit preventivni opatfeni proti sesuvim, 
terénni upravy povolovat sohledem na vedeni povrchovych vod a veskeré Finnosti 
povolovat s ohledem na minimalizaci aéinkt& (prasnost, hluk, zApach apod.) mimo vlastni 
lozisko (tézebnf plochu). 

5. V dal$tch stupnich projektové dokumentace vyfeSit rekultivaci po téZbê tak, aby cilovym 
stavem byla uprava lo#iska a souvisejicich vysypek do pffrodniho stavu s b&Znym vedenim 
povrchovfch vod a stabilnim podlo#fim. 

6. V dal8tch stupnich projektové dokumentace vyfesit dopravni trasy tak, aby pii odvozu 
vytëZené suroviny nedoch4zelo k poskozovani #ivotniho prostfedi a zdravi obyvatel 
v souvislostis emisemi a hlukem dopravy. 

Stanovena podminka 6. 4. 
-Koordinované zévazné stanovisko MêUJ Sokolov, Odbor stavebni a izemniho plênovani, &j. 
71929/2017/OSUP/LUSV ze dne 25.10.2017. Koordinované zAvazné stanovisko bylo 

vydéno z hlediska z&kona é. 183/2006 Sb., o (zemnim plénovéni a stavebnim fédu, zAkona 
é. 20/ 1987 Sb., o stêtni pamdtkové péti, zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich. 
zékona &. 185/2001 Sb,, o odpadech, zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, zAkona é. 

114/1992 Sb,, o ochrané pfirody a krajiny, zAkona &. 334/1992 Sb,, o ochrané zemédëlského 

pidniho fondu, zakona &. 289/1995 Sb., o lesich a o zmêéné a doplnêni néktergch zékon&, a 
zêkona €. 254/ 2001 Sb., o vodéch a zmêéné néktergch zékond. 

Stanovena podminka &. 5. 
- Souhlasné zévazné stanovisko Ministerstva obrany CR, Sekce ekonomick4 a majetkov4, &j. 
96736a/2017-8201-OUZ-PHA ze dne 28.8.2018. Ve stanovisku, kterym se souhlasi se 

stanovenim DP nebyly uplatnény #édné podminky.
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Stanovena podminka £. 6. 
- Zavazné stanovisko Krajského Gfadu Karlovarského kraje, odbor ZP a zemédêlstvi, &j. 
4196/7ZZ/17 ze dne 15.1.2018. Stanoviskem se vydav4 souhlas s umisténfm staciondrniho 

zdroje zneëistovani ovzdusi pii stanoveni zAvaznych podminek. 
Stanovena podminka 6. 7. 

- Doklady poZadované uvedenymi pravnimi piedpisy, mimo jiné, oprêvnéni organizace 
k provédéni hornické innosti, vypis z obchodniho rejstffku organizace SANAKA Industry, 
as, hlavnim délnim mêfiëem schvéleny seznam vrcholovych bod& DP, mapov4 

dokumentace, vypisy z katastru nemovitosti, seznam a adresy @astnik& fizenf a déle 
uvedend stanoviska ttastnik& fizeni a stanoviska pfisluëngch dottengch organi statni 
Sprévy: 

- Agentura ochrany pifrody a krajiny CR, Regionalni pracovisté Sprêva CHKO Slavkovsky les 
- pracovisté Karlovy Vary, &j. SR/0160/SL/2015-17 ze dne 7112017 a &j. 
SR/0160/SL/2015-19 ze dne 18.12.2017. Ve stanovisku se poZaduje, aby v névaznych fizeni 
byly uplatnény podminky ze zAvazného stanoviska MZP &j. MZP/2017/710/360 ze dne 

14.8.2017, Stanovena podminka . 1. Dale se upozorhuje na zachovani pryk& USES, zejména 
na plochu s vyskytem kordlice trojklanné (zachovdmi proki USES je #esemo o zdazném 
stanovisku MZP éj. MZP/2017/710/360 ze due 14.8.2017 a dle bude fe$eno o pfipadném ndoazném 
#izenio povoleni hornické #innosti, stanovenim DP nemohou byt proky USES dotëeny) ana zêvazné 
stanovisko, které bylo agenturou vyddno pod &éj. SR/0160/SL/2015-19 ze dne 18.12.2017, 

Stanovena podminka . 3. 
- Muzeum Karlovy Vary, p.o. ze dne 23.8.2017. Ve vyjadieni se upozorfuje na povinnost 
vyplyvajicize zAkona &. 20/ 1987 Sb. a oznamit zahajeni praci v dostateëném piedstihu. 
V rdmci stanoveni DP nebudou #idné price zahdjeny, price souvisejicis dobyvdnim lo#iska miize 

byt prooidéëno pouze na zakladé rozhodnuti piislu$ného bitiského ufadu, kterjm bude v pripadném 
ndsledném samostatném sprévnim Fizeni povolena hornickd innost. Na zikladé uvedeného nebylo 
k upozornéni pfihlédnuto. 

- Ceské inspekce #ivotniho prostfedi, Oblasti inspektordt Ust nad Labem, &j. 
CIZP/44/2017/2324 ze dne 17.10.2017. Ve vyjédfeni se uvadi, ze z hlediska ochrany vod 

neni k stanoveni DP namitek. 
- Ceska inspekce #ivotnfho prostfedi, Oblastni inspektorat Plzet, &j. CIZP/44/2017/2324 ze 

dne 2.10.2017. Dle vyj&dfeni neni Oblastni inspektordt Plze pifsluëny k vydani stanoviska, 
timto orgénem je Oblastni inspektorat Usti nad Labem. 
PrisluSmjm orgdnem, Oblastnim inspektordtem Usti nad Labem, bylo oydino oyjidfeni pod &j. 
CIZPM42017/2324 ze dne 17.10.2017. 

- DIAMO stêtni podnik, zn. D300/ 03406/2017/OSLB ze dne 22.5.2017. Ke stanoveni DP neni 

pfipominek. Pouze se sdêluje, Ze v prostoru DP jsou vyhld$eny stavebni uzAvêry stanovené 
Pro opu$ténd4 dilni dila a na p.p. é. 1284/9 v k.&. Horni Slavkov le#i zapoustêci vrt, ktery je 

nutno zachovat. 
    
  

  

  

K sdeleni tykajici se bnich uzdvër vyhldSenych pro uvedend opusténd diilni dila se uoddi, Ze 
uvedend dila musi byt zohlednéna v dok io é pro pripadné ndsledné sprioni Fizeni 0 
povoleni hornické dinnosti. Zapoustêci ort byl zohlednén a projednin o rimei p ind oliou 

Zimêru na #ivotni prostiedi a pro nivaznd sprivni Fizeni, zejména pro piipadné Fizeni o povoleni 
hornické Einnosti, byly z hlediska ochrany kvality vod do zdvazného stanoviska MZP Praha, Ej. 

MZP/2017/710/360 ze due 14.8.2017 stanoveny piislu$né podminky, které byly zapracooiny do 
vyrokové Edsti rozhodnuti pod podminkou é. 1. 

- Hasiësky zéchranny sbor Karlovarského kraje, izemni odbor Sokolov, &j. HSKV-1382- 
2/2017-50 ze dne 3.5.2017. Ve sdêleni se uvadi, hasiësky zAchranny sbor bude stêtni po#êrni
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dozor vykondvat pouze u stavby separaëni linky piskové suroviny. 
Stavba separalni linky neni piedmêtem #izeni o stanoveni DP. 

- Krajské hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, éj. KHSKV 
11037/2017/HOK/ Nov ze dne 24.10.2017. Z&vazné stanovisko, kterym se vydav4 souhlas 
ke stanoveni DP bez uplatnêni nAmitek a piipominek. 

- Krajské sprava a tdr#ba silnic Karlovarského kraje, &j. KSUSKK/SU-1701/2017-Fiala ze dne 
29.5.2017 a KSUSKK/SU-1701/2017-Fiala ze dne 3.10.2017. Ve stanovisku se uv4di, Ze neni 

mono vyjédiit k navazujicim sprivnim fizenfm: a) stanoveni DP, b) povoleni hornické 

Einnosti, c) k umistênf a stavbê separaëni linky) z divodu, Ze neni feëeno dotëeni a vyuZit 
silnic II. a TM. Hidy v majetku Karlovarského kraje dle zAkona &. 13/ 1997 Sb. 
Stanovenim DP nebudou silnice ve sprivë Krajské sprioëa idrzbé silnic Karlovarského kraje dotëeny. 
Doprava suroviny, kterd byla projedndna ve variantnich fe$enich v pribëhu posuzovdni vliou zdmêru 
na #ivotni prostiedi, muiëe byt zahdjena aZ po pripadném povoleni hornické éinnosti v DP. 

- Krajsky wfad Karlovarského kraje odbor ZP a zemêdéëlstvi, souhrmné vyjdfeni &j. 
3410/ZZ/17 ze dne 23.10.2017 a souhrnné vyj&dieni éj. 878/ ZZ/18 ze dne 7.3.2018. 
Ve vyjêdieni k ochrané piirody a krajiny se uvêdi, Ze pislu$nym orgénem ochrany piirody je 
Sprêva CHKO Slavkovsky les (stanoviska Sprivy CHKO Slavkovsky les jsou doloëena). 
7Z hlediska posuzovdni olioti na #ivotni prostfedi bylo konstatovéno, Ze k z&mêru bylo vydéno 
stanovisko piisluiného ufadu, MZP &j. MZP/2017/710/360 ze dne 14.8.2017, kde jsou 

stanoveny podminky pro navazujici fizeni. K ochrané zemédélského piiduilo fondu KUKK, 
ktery je piisluëny k ochrané ZPF, se sdeluje, Ze névrhem na stanoveni DP nebude ZPF dotëen 
a proto stanoveni DP neni pfedmêtem posouzeni z hlediska ochrany ZPF. K ochrané oozdusi 
se uvêdi, Ze pro rozëffenf DP musi byt vydano zAvazné stanovisko orgénu ochrany ovzdusi 
k umisténi staciondrniho zdroje zneëistovani ovzdusi dle $ 11 odst. 2 pism. b) zékona &. 
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. PoZadované zAvazné stanovisko bylo 
vydéno Krajskym @fadem Karlovarského kraje pod &j. 4#196/ZZ/17 ze dne 15.1.2018. 
7 hlediska ochrany les. piid. fondu a stat. sprioy les. hospoddfstoi se uvadi, Ze stanovenim DP 

nebudou pozemky uréeni k plnêni funkce lesa dotëeny a z tohoto dêvodu neni KUKK 
kompetentnise k navrhu na stanoveni DP vyjdfit. Z hlediska voduiho hospoddfstoinejsou ke 
stanoveni DP piipominky, pouze se upozorfuje, Ze ze soutasného prostoru se stanovenim 
DP stane dilni prostor a vody zného vytékajici budou vody dilni. 7Z hlediska geologie a 
hornictoi se poukazuje na CHLU a jeho zmênu, vydéni pfedchoziho souhlasu MZP ke 
stanoveni DP a provedeni posouzeni zAmêru z hlediska vlivu na ZP. Dale se konstatuje, ze 
tézbu loziska lze zahéjit a po povoleni hornické Einnosti v pifpadné stanoveném DP. 

7 hlediska zdkona &. 224/2015 Sb., o prevenci zivaëmjch havdrii, a odpadovëho hospoddistoinejsou 
pfipominky. 
K oyjddfeni poskytnutému z hlediska vodniho hospoddfstoi se uoddi, Ze DP neni dilnim prostorem. 
Diilnim prostorem bude a£ lom, ktery vznikne pfipadné povolenou hornickou innosti. Vody, které 
do tohoto lomu vniknou se stanou vodami dilnimi a tyto vody mohou byt oypou$têny pouze za 
podminek stanovenych vodohospodafskym orginem a orgdnem ochrany vefejného zdravi. 

- Lesy CR sp. Spréva tok& - oblastni povodi Ohie, vyjadteni &j. LCR956/001113/2017 ze dne 

19.5.2017. Ke stanoveni DP nenf namitek. 
- Mêsto Hornf Slavkov, &j. 2684/2015/HS/OKST ze den 16.10.2017. Ve vyjédieni jsou 

uplatfovny pfipominky k podminkam stanovenych do zAvazného stanoviska MZP 
&j.MZP/2017/710/360 tykajici se dopravnich variant vytéZené suroviny, pra$nosti a hluku 
vznikajicfimu pfi hornické Einnosti a téZbé a ochrany pamatek. Dale jsou uplatnêny 
podminky ,1. Negativni &éinky a vlivy z provéidéni téZby zhorsujicf kvalitu #ivotniho 
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prostfedi nad pfipustnou miru a miru neuvedenou v EIA se nesmi projevit mimo hranice 
vymezené lokality, tzn. mimo hranice pozemk& dotëengch zimêrem” ,2. V dalsim stupni 
povoleni délit Finnost na etapy dle morfologie terénu s cilem postupné rekultivace azemi, 
tzn. teprve po ukonéeni pfedchozi etapy rekultivaci je moZno pokraovat v dal$fm otevifenf 
loë#iska.” (tyto podminky jsou zapracovdny i do zdvazmého stanoviska MêUl Horni Slavkou, 
odbor vystavby 6j. 4135/201 ZHS/OVZP-8), 43. V pribéhu celého provozu hornické Finnosti 

provédéët mêfeni prasnosti u lokalit #p. 749 - 752 a Ep. 772, prov4dêni pr&bëéZného hodnoceni 
mnostvi radionuklidi véazangch na prachové ééstice a mêfeni hluku u budov dotëengch 

dopravou jinou variantou ne# B.”, ,4. Umél& vodni n&drz na p.p.é. 1284/10, hrêz na p.p.é. 

1484/11 a manipulaëni plocha na p.p.é. 1284/9 vie vk. Horni Slavkov je ve vlastnictvf 
mésta. Jedné se o vodohospodafskou stavbu zfizenou kolem rohu 1968, jako doëistovaci 

nédrZ dren&#nich vod jmanych pod plochou odkalistê, tyto vody dale pokraëujf hlubinnym 
vrtem, kterfm jsou vypoustény do podzemnich dilnich vod, které jsou dale éisteny v DCV. 

Pfebyteëné vody z nadrze dale pokraëujf zatrubnénym pifepadem smêrem k ul. Smetanova 
do zejmé pê&vodniho koryta Slavkovského potoka. Jednoznaëné tedy toto komplexni vodnf 

dilo slousi pro celou lokalitu odkalisté/ dobyvaciho prostoru. Je patrné, Ze zahêjenim praci 
v dobyvacim prostoru tato funkce jiZ nebude plnéna, a proto je nutné zajistit:” ,a) Po celou 
dobu dobyvani musi byt zajistén pifpadny odtok vod z dobyvacfho prostoru takovym 
Zpêsobem, aby nedoëlo k poruëeni funkce bezpeëného odvodu povrchovych a délnich vod 
do obydlené #4sti mêsta. V nêvaznosti na toto je nutno navrhnout a na néklady drzitele 
povoleni k dobyvani provést takovou pritoënost koryta, kter zajistf kapacitu odvodu vod 
v zastavéné Fasti ul. Smetanova i s moZnosti pr&toku pii jarnim ténf nebo pfi vydatnych 
destich (koryto mé nyni velmi mêlky profil). Do tohoto koryta déle pfichêzejf vody z retenéni 
nédrze na p.p.ë. 1086/2, korytem na p.p.ë. 1209/9, tato funkce také nesmi byt omezena tak, 
aby nedoëlo k negativnim disledki&m pro zastavénou F4st mêsta popf. na vlastnictvi jinych 
Oosob.” , , b) Provést rozbor toxicity usazenin z vodni n&drZe na pozemku p.é. 1284/10 a dle 
vysledk& postupovat dle zikona o vod&ch, o odpadech popf. dalsich. Je totiz dost 
pravdépodobné, ze kaly z usazovaci nédrze budou ekologickou zatézi, nebot obsahujf 
vyluhy z vlastniho télesa odkalisté. Organizace (dle definice horniho z4kona) bude mit za 
povinnost zpracovat havarijnf, provozni a manipulaëni fidy dle z&Akona o vodach, udrzovat 
v fAdném stavebnêtechnickém stavu téleso hr4ze, vrt, pfepad, trubni vedeni a veëkeré 

souvisejici Fasti tohoto technického celku. “, ,c) Dale poZadujeme provést pravidelné mêfend 
radionuklid& v samotné vodé uvolfované popi. pfebytkové destové vody z dobyvaciho 
prostoru do nezatrubnéné Casti koryta Slavkovského potoka (Smetanova ulice) v pr&bëhu 
téZby.”. 
Loedené podminky nejsou piedmêtem Fizeni o stanoveni DP, ale tykaji se aZ pripadného ndsledného 
navazujiciho #izeni o povoleni hornické Finnosti a byly ve sé podstaté projednin o rimci posuzooiini 
vlivu zimêru na #ivolni prostiedi, které bylo ukonceno zdvaznym stanoviskem MZP Praha, éj. 
MZP/2017/710/360 ze due 14.8.2017 a pro. pfipadnou hornickou éinnost byly stanoveny piislusné 
podminky, které jsou zapracoviny do oyrokové éisti rozhodnuti pod podminkou &. 1. 

- Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektordt lazni a zfidel, &j. MZDR 20327/2017-2/OD- 

CIL-R ze dne 16.5.2017. V pisemnosti se sdéluje, Ze navr#eny DP se nenachêzi v mistê, které 

by bylo mistem lézehskym a ani se nenach4zi v ochranném p4smu pfirodnich léëivych 
zdroj& a zdroj pffrodnich minerlnich vod a nepodléhé tedy rez#imu dle zékona &. 164/2001 
Sb. Ministerstvo zdravotnictvi tudiz neni dottenym orgénem. 

- Ministerstvo #ivotniho prostiedi, Odbor vykonu stétni spravy IV. MZP/2017/530/627 ze 

dne 17.10.2017. Dle obsahu pisemnosti neni MZP, odbor vykonu statmi spravy IV, 
kompetentni vyjadfovat se ke konceptu navrhu na stanoveni DP.
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-Povodi Ohie, sp, zn. POH/18533/2017-02/ 032300. Ve stanovisku se souhlasi se stanovenim 

DP za pfedpokladu dodr#enf podminek, Ze pro téZebni prostor bude vypracovin havarijni 
plên die vyhlêsky é. 450/2005 Sb., v platném znénf ...... ,Ze rozsah hydrické rekultivace bude 
upfesnén v rêimci piipravnych praci po skonteni tZby ....... , ze bude zabezpeëeno disledné 
dodrzovéni ochrannych opatfeni proti moZnosti zneëisténi pozemnichi povrchovych vod... 
a ze likvidace odpadnich vod bude fe$ena v souladu s 8 38 zakona é. 254/2001 Sb., ....... 
Jelikoë stanooenim DP nedojde o piedmétném prostoru ke zméné skuteënosti a uplatnéné podminky 
budou piedmêtem hornické Eimnosti, kterd miize byt realizZooina pouze ma zdkladé rozhodnuti 
vydaného v pfipadném navazujicim Pizeni, ke kterému si Povodi Ohfe s.p. oymitiuje oyjddrit se, 
nebyly uplatnéné podminky v rimci fizeni o stanoveni DP zohlednény. 

- Statni ufad pro jadernou bezpeënost, &j. SUJB/RCKA/ 8267/2017 ze dne 5.5.2017. Za 

pfedpokladu dodr#eni zakona é. 263/2016 Sb., atomovy zkon, a vyhlasky &. 422/2016 Sb. o 
radiaëni ochrané a zabezpeëeni radionuklidového zdroje, ke stanoveni DP nejsou 

pfipominky ani nêmitky. 
- Statni pozemkovy ufad, &j. SPU 1957772017 ze dne 25.52017. K stanoveni DP nejsou Z&dné 

pfipominky. V hranicich navrzeného DP se nenach4zi Z&dné stavba vodniho dila - hlavni 
odvodhovaci zaffizeni v majetku stêtu. 

- Statni pozemkovy afad, &j. SPU 509373/2017 ze dne 6112017. Sdéleni k pozemku é. 1095/1 

v k.a. Horni Slavkov. Na uvedeném pozemku se nenach4zi ZAdné stavba vodniho dila - 
hlavni odvodhovaci zafizeni v majetku statu. 

- Mêsto Krasno, &j. 00526/18/JKa ze dne 23.3.2018. Mêsto Krasno bylo podénim, kterym se 

domaha4 postaveni tastnika ffzeni (postaveni uëastuika #izeni Mestu Krisno pfizniino 
pravomocmjm usneseni OBU &j. SBS 09478/2018/OBU-O8 ze dne 3.4.2018) z&roveh uplatnilo 
pfipominky k moZné piepravé suroviny z dobyvaciho prostoru pies mêésto Krésno ( jedna 
se o tzv. jiZnf trasu, kterd je jednou z variant pfepravy projednané v rimci procesu posouzeni 
vlivu zAmêru na Z#ivotni prostiedj). 
Pjepraoa suroviny byla projednand ve variantnich fe$enich v priibëhu posuzoodni vliou zimêru na 
#ivotmi prostiedia miize byt zahdjena a* po pripadném povoleni hornické innostiv DP. Pro jednotlioé 
varianty prepravy byly zivazmym stanoviskem MZP Praha, €j. MZP/2017/710/360 ze due 14.8.2017 
stanoveny piislu$né podminky, které jsou zapracovdny do oyrokové sti rozhodnuti pod podminkou 
é 1. Vzhledem k uvedené skuteënost nejsou pfipominky k piepravé suroviny piedmêtem #izeni o 
stanoveni DP. 

- CD Telematika as, vyjadfenf &j. 1201707009 ze dne 3.5.2017. Pi realizaci DP nedojde ke 
styku se sitf elektronickych komunikaci, kterd je chrinéna ochrannym p4smem dle 8 102 zak. 
é.127/2005 Sb. 

- CEPRO a.s, Zn. 2416/17 ze den 20.4.2017. Pisemnosti se sdéluje, Ze v dotëeném k.. Horni 
Slavkov se nenach4zi podzemni dalkové zafizeni ani nadzemni objekty CEPRO, a.s. ani jiné 
z&jmy CEPRO, as. 

- CEPS, as, zn. 193/18120/9.5.2017/le ze dne 9.5.2017. Pisemnosti se sdéluje, Ze v zZ&jmovém 

tzemi k.4. Horni Slavkov se nenachazi Z&dné vedeni ani zaffizeni pfenosové soustavy, ani 
jejich ochranné pasmo. 

- Ceska telekomunikaëni infrastruktura as, vyjddieni &j. 593703/17 ze dne 20.4.2017. Ve 
vyznaeném z&jmovém tizemi se nachêzi sif elektronickych komunikaci spoleënosti Ceska 
telekomunikaéni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jejf ochranné p4smo. Ve vyjdieni 
byly uplatnény podminky ochrany SEK a pfiloZeny vieobecné podminky ochrany SEK 
stanovené pro Finnost stavebnika. 
Z divodu, Ze stanovenim DP (DP neni stavbou) nemuiëe byt SEK pfimo zasaZena, nebyly podminky 
vyjddfeni, vetné vSeobecnych podminek, zohlednény. Podminky, vetné vSeobecmjch podminek, must 
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byt zohlednény pfi pripadném ndsledném fizeni o povoleni hornické Einnost ve stanoveném DP, ve 
kterém bude Ceskd telekomunikaëni infrastruktura a.s., uastuikem Fizeni. 

- Ceské radiokomunikace a.s. &j. UPTS/OS/181564/2017 ze dne 3-11.2017. V pisemnosti se 

sdéluje, Ze ve vyznateném tizemi nedojde ke styku sZédnym podzemnim vedenim 

(zatizenim) v spravê Ceské radiokomunikace a.s. 

- CEZ Distribuce, as, Zn. 1008102279 ze dne 25.9.2017. Ve sdéleni se uvadi, Ze v z&jmovém 
tzemi se nach4zi nadzemni sif VN. V pffpadë, Ze uvaZované Finnost zasihne do ochranného 
pasma nadzemniho vedeni je nutné pozadat o vytyent Zafizenia o souhlas s touto Finnosti. 
Z ditvodu, Ze stanovenim DP (DP neni staobou) nemiiëe madzemni sif VN byt piimo zasaZena, 

nebyly p inky sdéleni zohleduény. Podminky, véetné oyjadi le distribuëni soustavy, 
musi byt zohlednëny pi pripadném ndsleduém Fizenio povol Fhorniekd Brnost ve stanoveném DP, 
ve kterém bude CEZ Distribuce a.s., iëastnuikem Band. 

- Telco Pro Services, as, €j. 0200654823 ze dne 25.9.2017. V pisemnosti se sdêluje, Ze v 

Zéjmovém Gzemi se nenach4zi komunikaëni zafizeni v majetku spoleënosti Telco Pro 
Services, a.s. 

- GasNet, s.r.o, zn. 5001498394 ze dne 20.4.2017. Ve sdêleni, které bylo nazvano ,Areël 

separaëni linky piskové suroviny” se nenachêzi plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo 
spravé GasNet, S.r.o. 

- MERO CR, as. &j. 2017/04/11258 ze dne 21.4.2017. Ve sdéleni, které bylo nazvéno ,Areël 

separaëni linky piskové suroviny” se nedoch4zi ke stfetu se zafizenim ve vlastnictvi MERO 
CR, as. 

- NETAGAS, s.r.o, zn. 1550/17/ BRA/ N ze den 21.4.2017. DP nezasahuje do bezpeënostniho 

pasma plynovodu ve vlastnictvi BRAWA, a.s. 
- T-Mobile Czech Republic a.s, &j. E295224/17 ze den 23.8.2017. Stanovenim DP nedojde ke 

kolizi s technickou infrastrukturou spoleënosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
- UPC ER, sr.o, ze dne 25.4.2017. Se stanovenim DP se souhlasi. V prostoru DP se nenachazi 
Z&dna VVKS, které by byla ve vlastnictvi UPC. 

- Vodafone Czech Republic a.s, &j. 170421-105041257 ze dne 21.4.2017. Souhlasi se s realizaci 
projektu, v zjmovém izemi se nenach4zi#&dné nadzemni ani podzemni vedeni spoleënosti. 

- Vodérny a kanalizace Karlovy Vary, a.s, vyjadfeni &j. 2017/01280 ze dne 30.8.2017 a &j. 
08813/220/17/ Bu-18 ze dne 31.8.2017. Vyjédfenim se dav4 souhlas k stanoveni DP za 

piedpokladu, Ze nebude zasahovano do stavajicich rozvod& vodovodt, ani do jejich 
ochrannych psem. Ochranné p4smo vodovodu a kanalizace je min. 1,5 m od lice potrubina 
obé strany (u potrubi do prém. 500 mm) a min. 2, m od lice potrubi na obê strany (u potrubi 
nad prim. 500 mm). U potrubi o primêru nad 200 mm vëetnê, jehoë dno je uloZeno 
v hloubce vét&f jak 25 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost od vnéjsiho lice zvêtuje 
o 1,0 m. Vytyeni uvedenych inZenyrskych sit je nutno vytgëit pfimo na mistê pracovniky 
provozu vodovodé. 
K poëadavku, aby DP nezasahoval do stvajicich inZemyrskych sit se uvidi, Ze stanovenim DP, jehoë 
hranice se stanovuji v souladu s ust. $ 25 zikona Ë. 44/1988 Sb., v platném znéni, vznikne organizaci 

SANAKA Industry, a.s. pouze oprdvnëni k dobyvini loëiska. Zahajit dobyodni tohoto loëiska muiëe 
organizace a2 po oyddni povoleni k hornické Einnosti v rozsahu pldnu otoirky, Ppripraoy a doby 'Vodni, 

kterd musi byt projednina o prionim #izeni. Z uvedeného je ziejmé, # 
rozvody vody ve vlastuictoi Voddiren a kanalizaci Karlooy Vary, a.s., které se véetné ochranného pisma 
v piedmêtuém prostoru nalézaji, nebudou zmênou DP ohroëeny. Vzhledem k uvedenému a z divodu, 
#e zajistéui rozvodu vody a jejich ochranmych pdsem musi byt oyfeSeno o rimci pfipadného 
ndsledného fizeni o povoleni hornické Cinmost v rozsifené Gisti DP, ve kterém budou Voddrny 

    

  

  

         



SBS 03460/2018/OBU-08 
sl fe 

a kanalizace Karlooy Vary, a.s., 1iéastuikem Fizeni, nebylo k vyse uvedemjm poëZadaokuim v #izeni 0 
stanoveni DP pfihléduuto. 

K stnimu jednani a pied vydanim tohoto rozhodnuti byly k OBU doruëeny dale uvedené 
pisemnosti: 

- Krajsky Gfad Karlovarského kraje odbor ZP a zemadélstvi, vyjdteni &j. 878/ZZ/18 ze dne 
7.3.2018 
Vyjddreni bylo ji£ doloZeno k ndvrhu na stanoveni DP a je ji£ uvedeno v pfedchozi &isti rozhodnutl. 

- Statni afad pro jadernou bezpeënost, éj. SUJB/RCKA/12249/2018 ze dne 11.6.2018, kterym 

se potvrzuje pfedeslê stanovisko &j. SUJB/RCKA/8267/2017 ze dne 5.5.2017 a omlouv4 se 
netiëast na ustnim jednani. 

- DIAMO, stêtni podnik, podani zn. D300/01791/2018/OSLB ze dne 6.3.2018, kterym se 
sdêluje, Ze vyjAdfeni zn. D300/034061/2017/OSLB ze dne 22.5.2017 z&stava nadéle 

v platnosti. 
- DIAMO, stêtni podnik, vyj&dieni zn. D300/05047/2018/OSLB ze dne 18.6.2018. Ve 
vyjêdfeni bylo sdéleno, Ze navrzeny DP le#iv CHLU Krésno, v ploëe navrhovaného DP jsou 
vyhlé$eny stavebni uzavêry pro opus$ténd dilni dila, jihozApadné od navrzeného DP se 
naléz4 vyhradni lozisko &. 3 159 900 a na p.é. v k.&. Horni Slavkov lei zapoustêci vrt pro 
odv&déni vod z odkalisté. K tomu se dodv4, Ze je nepfipustné Einnosti zahajenou v DP 
Zhorsit kvalitu a navy$it mnoZstvi vrtem odvidénych vod. 
Sdéleni poskytnuté ke stavebnim uzdvërdm a k zapoustécimu vriu bylo ji£ vypofddino v piedchozi 
Eisti odivodnéni v rimci vyjddteni organizace DIAMO stdtui podnik, zn. D300/03406/2017/OSLB 

ze dne 22.5.2017. Sdéleni, Ze jihozdpadné od navrëeného DP se nalézd vyhradni loëisko &. 3 159 900 
md pouze informativni charakter, a to z diivodu, #e lo#isko nebude DP a ani hornickou Finnosti, kterd 

by byla v tomto DP pfipadné povolena, zasaëeno. Koalita vod a jeji mmoëstoi nebude stanovenim DP 
ovlionëna. 

- MZP, posuzovani vliv& na #ivotni prostfedi a integrované prevence, Souhlasné zAvazné 
stanovisko &j. MZP/2018/710/1925 ze dne 18.6.2018. Souhlasné zAvazné stanovisko bylo 

vydano k ovéfeni zmên zAmêru ,Nêvrh na stanoveni dobyvaciho prostoru Horni Slavkov” 

ve smyslu ust. $ 9a odst. 6 zékona é. 100/2001 Sb., v platném znêni. Dle tohoto zdvazného 
stanoviska je stanovisko EIA ze dne 14.8.2017 &j. MZP/2017/710/360 platné. V zdvëru stanoviska 
se dle uoddi, Ze uvedeny zimêr (stanoveni DP) nedoznal #ddnych zmên, které by mohly mit 
vynamny negationi vliv na #ivotni prostiedi a veiejné zdravi. 
Stanovena podminka £. 2. 

Jelikoz nêvrh na stanoveni DP je vsouladu s pfislu&nymi ustanovenimi zékona 
é. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiH nerostného bohatstvi, v platném znéni, uëastnik&m ffizeni 
byla v prêbëhu fizeni, dle ust. 8 36 odst. 3 zAkona &. 500/2004 Sb., sprêvniho F4du, déna 

moëZnost vyjadrit se k podklad&m rozhodnutf (usneseni OBU &j. SBS 20743/2018/OBU-O8 ze 
dne 2.7.2018) a nikdo ve stanovené Ihêté dalsi nimitky a podminky neuplatnil, k zajistëni 
Zzékonnych povinnosti a k zajisténi pravem chranénych zajmi byly stanoveny pfislusné 
podminky a v pr&bëhu ffzeni nebyly zjistény ZAdné skuteënosti a nebyly uplatnêny takové 
némitky, podminky a piipominky, které by brénily vydat rozhodnutf o stanoveni DP, bylo 
rozhodnuto jak je vy$e uvedeno. 

Sprévni poplatek dle zAkona &. 634/2004 Sb., v platném znéni, ve vy8i 1500,- K&, byl 
uhrazen ve forméê kolkovych znamek pii podani Z&dosti o stanoveni DP.
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Podkladem tohoto rozhodnuti je zejména: 

- Navrh organizace SANAKA Industry, a.s., IC: 27569462. Zastoupen4 organizaci GET s.r.o., 

IC: 49702904 zn. Ba/2018/ HS ze dne 29.1.2018 na stanoveni DP. 

- Protokol OBU z ustniho jednéni &j. SBS 19081/2018/OBU-08 ze dne 22.6.2018. 
- Vy$e uvedend stanoviska a vyjadfeni iëastnik& fizeni a dotëengch organi stêtni spravy. 
- Usneseni &j. SBS 20743/2018/OBU-O8 ze dne 2.7.2018 o ureni Ihêty podle $ 39 odst. 1 
zékona &. 500/2004 Sb., v platném znéni, spravniho f&du, pro podéni navrhi a o moZnosti 
vyjadfit se k podklad&m rozhodnuti podle $ 36 zé4kona &. 500/2004 Sb., v platném znénf, 
spravniho f&du. 

Pouëeni o odvolêni: 

Proti tomuto rozhodnutf lze podle ustanoveni $ 81 a nasledujicich z&kona &. 500/2004 

Sb., spravni id, podat k Obvodnimu b4fiskému @fadu pro dzemi kraje Karlovarského se 
sidlem v Sokolové odvoldnf, a to ve Ihêté 15 dni ode dne jeho ozndmeni. Odvoldni musi mit 

nale#itosti uvedené v $ 37 odst. 2 spraivniho f4du a je nutno ho podat podle $ 82 odst. 2 
Citovaného zAkona. O odvolani rozhodne Cesky bansky ufad v Praze. 

    
LE ET 

votisk Gfedniho razitka” 
Ing. Ji Ma sek 
piedseda ufadu 

Pifloha: 

- Kopie mapy povrchu s vyznatenim hranic DP Horni Slavkov
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Uëastnici Hizeni dle ust. $ 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., sprêvni F&d: 

-SANAKA Industry, a.s., Zastoupend organizaci GET s.r.o., Peruck4 2540/11a, 120 00 Praha 
2 - Vinohrady 

Utastnici Hizeni dle ust. $ 27 odst. 2a 3 z&kona é. 500/2004 Sb., spravni f&d: 

- Mêésto Horni Slavkov, Dlouh4 634/12, 357 31 Horni Slavkov 

- Vodérny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentsk 328/6, 360 07 Karlovy Vary - Doubf 

- DIAMO, sttnf podnik, odstépny zAvod Sprava uranovych loë#isek, ul. 28. #jna 184, 261 13 
Piibram 

- Ceské telekomunikaëni infrastruktura a.s., Olanska 2681/6, 130 00 Praha3 

- CEZ Distribuce, a.s, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzen 

- Mêsto Krésno, Radniëni 1, 357 47 Krésno 

- Povodi Ohie, s.p., Bezruëova 4219, 430 05 Chomutov 

Dotëené orgény stêtni spravy: 
- Agentura ochrany pifrody a krajiny CR, Region&lni pracovisté Sprava CHKO Slavkovsky les 

- pracovisté Karlovy Vary, Zévodu miru 725/ 16, 360 17 Karlovy Vary 

- eské inspekce #ivotniho prostfedi, oblastnf inspektorat Usti nad Labem, Vystupni 1644, 400 
07 Ustinad Labem 

- Krajsky tfad Karlovarského Kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemêdelstvi, ZAvodni 
353/88, 36021 K. Vary - Dvory 

- Krajskê hygienické stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, Zêvodni 94, 
360 21 Karlovy Vary 

- Mêstsky Gad Sokolov, Odbor stavebni a izemniho planovani, Rokycanova 1929, 356 01 

Sokolov 

- Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vlivi na #ivotni prostfedia integrované 
prevence, Vr$ovick4 65, 100 10 Praha 10 

- Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor vykonu stêtni spravy IV., Bélohradské 1308/17, 400 
01 Usti nad Labem 

- MêU Horni Slavkov, Odbor vystavby a #ivotniho prostfedi, Dlouh4 634/12, 357 31 Hornf 

Slavkov 

-Stêtni afad pro jadernou bezpeënost, Senov4Zné nAmésti 9, 110 00 Praha 1 

Na védomif: 
-CBU Praha, Kozi4, 110 01 Praha 1 
- Katastrêlni Gfad pro Karlovarsky kraj, katastralni pracovisté Sokolov, B. Néêmcové 1932, 
356 01 Sokolov 

- Ministerstvo primyslu a obchodu, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha - Nové Mêsto 
- Ceska geologicka sluzba, Klérov 131/3, 118 21 Praha 1
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RNDr. Bohumil Broz 

GET $r0. 
Pervcké 2540/11a 

(Sisvko 120 00 Praha2 
Hons si ed “miss hranice navrhovaného dobyvaciho prostoru Homi Slavkov 

hranice predchoziho souhlasu (PS) Homi Slavkov, eed 
Investor: SANAKA Industry, a.s. EE MZP, &j. SOOAOIENV/14, 2425/530/14, ze dne 5.2.2015 Ee 

Akce: Nêvrh na stanoveni dobyvaciho prostoru Horni Slavkov hranice ohrénénéno lofiskového Gzemi Krsno (15090000) 
7 Surovina: EE oe ruda, ark ruda, EE vyhradni loëisko Hormi Slavkov - odkalistë (B 3 268 600) 

médênd a molybdenov4 ruda 
|] — yhradntloiiske Krésno - Hom Slavkov (B 8244 000) 

| Ndzevpiilohy: ZAkres navrhovaného DP Horni Slavkov OE] wnadnrioësteKristo B 8 1sgsog] veer 

Prioha é. Mêritko Datum : Bpv mapovy podklad: Topografickd mapa 1: 50 000 @ Cesky vfad zemêmêticky 
2.0 1:10 000 leden 2018 Soufadnicov systém: S-ITSK a katastrdini, dostupné on-line: Nérodni geoportél INSPIRE, http//geoportal.gov.cz 
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