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Dle rozdělovníku 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha 

   018434/11/OVDŽP/Lh Ing. Lenka Hübnerová 06.10.2011 

 
 

     ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen 

„vodoprávní úřad“) příslušný podle §32 odst.2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů,a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů a §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní 

zákon“), ve znění pozdějších předpisů k žádosti, kterou dne 8.4.2011 podala společnost 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IČ 45798222, Žitavského 1178, 156 21  Praha- Zbraslav, 

kterou zastupuje G E T s.r.o., IČ 49702904, Korunovační 630, 170 00  Praha 7 

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 104 odst.9 vodního zákona  

nesouhlasné závazné stanovisko  

       k předloženému záměru 

nazvanému „Hornická činnost podle plánu otvírky přípravy a dobývání číslo 2 - pokračování těžby na 

ložisku štěrkopísku Lahovice, Lahovice I“  v dobývacím prostoru Zbraslav IV  

v Praze -  Zbraslav 

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 530/3, 536/6 v katastrálním území Lahovice, parc. č. 2950/14, 

2950/21, 2954/1 v katastrálním území Zbraslav. 

 

Záměr obsahuje: 

- těžbu prováděnou hornickou činností (těžební plocha I,II,III), plocha těžby 336 900 m2, objem sejmuté 

ornice 101 070 m3, objem ostatní skrývky 810 243 m3, objem vytěžené suroviny 2 012 700 m3 

- těžba bude prováděna v části budoucích jezer 

- přeložka elektrického vedení 

- ochranný val vodovodního řadu DN 1200 

- lomová komunikace 

- doba těžby 10 roků, předpokládané zahájení jaro/léto 2016 

 

Vodohospodářské údaje o místě: 

Názvy vodních toků – Berounka a Vltava 

Číslo hydrogeologického pořadí – 1-11-05-050 
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Záměr dle předložené projektové dokumentace se nachází  na pozemcích sousedících s vodním tokem, 

v záplavovém území vodního toku Vltavy a Berounky a v ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany 

odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.  

Uskutečněním záměru může dojít k ovlivnění vodních poměrů na pozemku sousedícím z vodním tokem, 

v záplavovém území a v ochranném pásmu vodního zdroje, proto vodoprávní úřad  podle §17 odst.1 písm. a), c) 

a e) vodního zákona vydává souhlas k předloženému záměru 

za těchto podmínek: 

1) V území nebudou vznikat mezideponie materiálu a kalová pole, pouze v rámci technologického zařízení 

na úpravu štěrkopísku budou skladovány jednotlivé frakce tříděného materiálu v množství schváleném 

v rámci 1.etapy těžby a potvrzeném schváleným povodňovým plánem.V rámci technologického zařízení 

budou skladovány upravené kaly o objemu 600 m3 a průběžně odváženy na skládku mimo záplavové 

území. 

2) Hornická činnost bude provozována v souladu s aktualizovaným povodňovým plánem nazvaným pro 

1.etapu  „Povodňový plán pro provoz Štěrkopískovny Lahovice  v k.ú. Lahovice v Praze – Zbraslavi 

zpracovaným Jiřím Habrmannem v roce 2009. Aktualizovaný povodňový plán bude odsouhlasen 

správcem povodí (Povodí Vltavy s.p.) a schválený povodňovým orgánem MČ Praha-Zbraslav.  

3) Před dosažením 2.stupně povodňové aktivity na Vltavě v Praze Velké Chuchli nebo dosažením 2. 

stupně povodňové aktivity v Berouně na Berounce bude postup konzultován s povodňovým orgánem 

MČ Praha – Zbraslav. 

4) V případě ohrožení obyvatel Lahovic povodní poskytne provozovatel (v rozhodnutí uveden jako 

žadatel) součinnost povodňovému orgánu Městské části Praha – Zbraslav při ochraně obyvatel této 

lokality. 

5) Při těžbě a skrývce  suroviny nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod zejména ropnými 

látkami. K dispozici musí být neustále prostředky pro likvidaci případné havárie. 

6) V záplavovém území nebude skladován odplavitelný materiál, provozní materiál (nafta, olej apod.), 

který može ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Mechanizační prostředky  budou zajištěny 

před úkapy ropných látek a olejů. 

7) Doplňování pohonných hmot bude řešeno v havarijním plánu. Havarijní plán pro hornickou činnost 

schvaluje vodoprávní úřad (OOP MHMP- vodoprávní odd.). 

8) Před zahájením činnosti, v průběhu prací bude prováděn monitoring proudění a kvality podzemní vody. 

Monitoring bude prováděn dle „Projektu monitorování režimu a jakosti vod v okolí těžebny štěrkopísku 

vypracovaného Hydrogeologickou společností s.r.o v červenci 2010. Nad rámec projektu bude 

sledována hladina podzemních vod 1x měsíčně po celou dobu činnosti, konstantně, tak aby bylo možné 

porovnání údajů. Dále bude sledována hladina podzemní vody při zvýšených vodních stavech. Při 

zahájení těžby a dále 1x ročně bude proveden zkrácený rozbor vzorků v  monitorovacích objektech, 

těžebním jezeře a současně ve vodním toku Berounky. Zkrácený rozbor bude zaměřen na ropné látky 

(uhlovodíky C10-C40), dusíkaté látky, sírany a rozpuštěné látky.  

9) Monitoring bude koordinován s monitoringem, prováděným v rámci hydrogeologického průzkumu 

zajišťovaným odborem městského investora Hlavního města Prahy, tak aby bylo možné porovnání 

hydrogeologických údajů v širším zájmovém území inundace. 

10) Vyhodnocování monitorovacích prací formou souhrnné zprávy bude 1x ročně předáváno vodoprávnímu 

úřadu (odd.ŽP OVDŽP ÚMČ Praha 16). Výsledky rozborů jakosti vod zasílat 1x ročně správci 

ochranného pásma vodního zdroje (PVS a.s.). V případě zjištění zhoršení kvality těchto vod budou 

přijata nápravná opatření.  

11) Po celou dobu těžby a sanace bude zajištěna spolupráce se správcem povodí (Povodí Vltavy s.p.) a 

provozovatelem vodovodu (PVK a.s.)formou kontrolních prohlídek. 

12) K rekultivaci nebudou využity odpady z jiných lokalit a dehydrované kaly z úpravy štěrkopísku. Bude 

využit skrývkový materiál upravený tak, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemních vod a narušení 

vodního režimu v této lokalitě.  
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Odůvodnění: 

Dne 8.4.2011 podal žadatel žádost o souhlas dle §17 vodního zákona a závazné stanovisko dle §104 vodního 

zákona. Předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného 

záměru, byl žadatel vyzván k doplnění opatřením vydaným pod č.j.006710/11/OVDŽP/Lh ze dne 21.4.2011 

dokladů. Po doplnění dokladů dne 3.10.2011 (doručeno do podatelny ÚMČ Praha16) vydává vodoprávní úřad 

závazné stanovisko dle §104 odst.9 vodního zákona a §17 odst.1 vodního zákona ve společném závazném 

stanovisku.  

Žadatel doložil: 

Plán otvírky, přípravy a dobývání č.2 pro část výhradního ložiska štěrkopísku Lahovice a Lahovice I 

v dobývacím prostoru Zbraslav IV –pokračování těžby zpracovaný společností GET s.r.o. v červnu 2011 

Dokumentace k přejezdu vodovodního řadu zpracovaná Ing.Janem Caklem ČKAIT 1400037 – autorizovaný 

inženýr pro statiku a dynamiku staveb 

Hydrogeologické posouzení těžby štěrkopísku v ochranném pásmu vodního zdroje zpracované 

Hydrogeologickou společností s.r.o. v září 2011 

Provozní řád doplňování pohonných hmot korečkového rypadla 

Plná moc k zastupování společnosti Kámen Zbraslav s.r.o. společností GET s.r.o. 

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 19.9.2000  

Vyjádření Povodí Vltavy s.p. vydané pod č.j.22299/2011-263 dne 2.5.2011 

Stanovisko PVK a.s. vydané pod č.j.PVK17547/OTPČ/11 ze dne 21.6.2011 

Stanovisko PVS a.s. vydané pod č.j.1280/11/3/02 ze dne 27.9.2011 

Vyjádření a závazné stanovisko OOP MHMP vydané pod č.j.S-MHMP-0297551/2011/1/OOP/VI ze dne 

19.7.2011 

Vyjádření OÚP MHMP vydané pod č.j.S-MHMP417063/2011/OUP ze dne 31.8.2011 

 

V průběhu doplňování dokladů žadatelem vodoprávní úřad shromažďoval podklady pro vydání stanoviska.  

Byly zajištěny následující podklady: 

Stanovisko MČ Praha Zbraslav vydané pod č.j.2525/2011/OMH/Mši dne 1.7.2011 

Doplněné stanovisko k návrhům celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru 

hl.m.Prahy vydané Odborem ochrany prostředí MHMP dne 9.9.2011 

 

Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru z hlediska zájmů chráněných ust.§17 odst.1) písm. a),c a e) vodního 

zákona, protože záměr může ovlivnit vodní poměry a to, že  

a) stavby se nacházejí na sousedních pozemcích s vodním tokem (tj. ochranný val vodovodního řadu) 

b) k těžbě v záplavovém území vodního toku Vltavy a Berounky stanovené opatřením vydaným pod 

č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku dne 21.8.2003 (dále jen “opatření”), v zastavěném území, 

kde byla stanovena opatřením aktivní zóna záplavového území   

c) stavby se nacházejí v ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro 

úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí, stanovené rozhodnutím č.j.OVLHEZ 5663/85/PE/Harb ze 

dne 17.12.1985 , změna rozhodnutí č.j.MHMP-73355h/2003/VYS/Sh dne 26.8.2009, 

a stanovil podmínky č.1-12 na základě podmínek stanovených správcem povodí, správcem ochranného pásma, 

provozovatelem vodovodu a MČ Praha Zbraslav (obec dotčená těžbou). Souhlas je vydáván formou závazného 

stanoviska. 
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Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru z hlediska zájmů chráněných ust.§104 odst.9) vodního zákona, protože 

záměr může ovlivnit povrchové, podzemní vody, vodní ekosystémy a na nich přímo závisející suchozemské 

ekosystémy ve smyslu ust.§1 odst.1) vodního zákona. Rozsah zájmů chráněných vodním zákonem je širšího 

rozsahu než je uveden v ust.§17 vodního zákona, které je zúženo pouze na taxativní výčet zájmů chráněných 

vodním zákonem.  

Vodoprávnímu úřadu je ze své správní činnosti známo, že v dané lokalitě jsou v platném Územním plánu 

sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleném usnesením ZHMP č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky č. 32/1999 Sb. 

hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, v úplném znění, v souladu se změnou Z č.1000/00 

ÚPn HMP polohově vyznačeny vodní nádrže a další stavby, které spolu s navrhovaným záměrem nejsou 

dostatečně posouzeny z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Vodoprávní úřad není oprávněn 

požadovat po jednotlivých investorech komplexní posouzení celé oblasti, která může být změnou ovlivněna, i 

když by to bylo k posouzení nezbytné.  

Je však povinen shromažďovat podklady a důkazy pro vydání závazného stanoviska a v rámci této činnosti 

obstaral doplněné stanovisko k návrhům celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru 

hl.m.Prahy (dále jen „doplněné stanovisko MHMP“) vydané Odborem ochrany prostředí MHMP dne 9.9.2011 a 

stanovisko MČ Praha-Zbraslav (dále jen „stanovisko MČ Praha Zbraslav“) vydané pod č.j.2525/2011/OMH/Mši 

dne 1.7.2011.  

Z doplněného stanoviska MHMP vyplývá požadavek dopracování hodnocení SEA (Strategic Environmental 

Assessment)- proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí) pro záměr 

Z2724/00 „Radotínská jezera“zejména z hlediska posouzení hydrických systémů, hydrogeologického a 

hydrotechnického posouzení katastrálních území Radotín, Zbraslav, Lahovice, Velká Chuchle a zřejmě i 

Modřany a Komořany.  

V doplněném stanovisku MHMP je specifikován obsah posouzení, který se bude zabývat, zejména  vlivy 

protipovodňových opatření, jezu, vlivu odtěžení štěrkopísků až na skalní podloží na proudění a hladiny 

podzemních vod a vliv kolmatace jezer. Toto dopracování ve všech zmíněných aspektech zhodnotí zvlášť 

variantu „Radotínských jezer“ s realizací jezer v prostoru Zbraslavi a variantu bez jejich realizace. 

Dalším podkladem je stanovisko MČ Praha Zbraslav, dotčené části obce, které bylo vydáno jako nesouhlasné. 

Jedním z důvodů vydání nesouhlasu byl také požadavek řešit celou lokalitu v rámci procesu SEA.  

Vodoprávní úřad do doby posouzení a komplexního vyhodnocení z hlediska posouzení vodních poměrů celé 

oblasti nesouhlasí s uvedeným záměrem a vydává nesouhlasné závazné stanovisko.   

 

Upozornění: 

 Těžba a  stavby s ní související budou užívány s vědomím všech možných důsledků, které nese její umístění 

v záplavovém území a uživatel ponese sám veškerá rizika a vzniklé náklady spojené s likvidací škod 

způsobených průchodem velkých vod územím. 

 Vodoprávní souhlas ani závazné stanovisko nenahrazuje povolení vodních děl a nakládání s vodami   

( v případě důlních vod, pak v souladu s ust.§40 zákona č.44/1988, o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon)) 

 Před zahájením těžby ve IV. etapě předložit vyhodnocení monitoringu z hlediska ovlivnění přírodní 

památky Krňák orgánu ochrany přírody (OOP MHMP) a vodoprávnímu úřadu (MČ Praha 16) 

 V aktivní zóně záplavového území je zakázáno zřizovat oplocení.  

 V dobývacím prostoru Zbraslav IV, který se celý nachází v ochranném pásmu vodního zdroje dle ust. 

§3 odst. 6  vyhl.č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla nesmí být zřízeno odkaliště  

 OVDŽP ÚMČ Praha 16, jako vodoprávní úřad vydal povolení ke stavbě sloužící k pozorování 

podzemních vod pod č.j.007885/11/OVDŽP/Lh dne 13.6.2011  
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Poučení: 

Závazné stanovisko a souhlas je závazné pro příslušné orgány rozhodující v řízení o povolení předmětného 

záměru (o povolení hornické činnosti). 

 

 

 

 

Ing. Lenka Hübnerová 

vedoucí  oddělení životního prostředí 

  

 

 

Obdrží: 

G E T s.r.o., IDDS: etm7gnx 

 sídlo: Korunovační č.p. 630/29, 170 00  Praha 7 

 

Ostatní: 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IDDS: ayb5bux 

 sídlo: Žitavského č.p. 1178, 156 21  Praha- Zbraslav 

 

Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5 

PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971, 102 00  Praha 102 

PVS, a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1 

Městská část Praha - Zbraslav, IDDS: zcmap6w 

 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Zbraslav, 156 00  Praha 516 

MHMP-odbor ochrany prostředí, správce toku, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha - Radotín, 153 00  Praha 512 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

OBÚ v Kladně, IDDS: ixaaduf 

 sídlo: Kozí ulice č.p. 4 - PO BOX 31, 110 01   Praha 1 

Magistrát hl. m. Prahy - OÚP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

Magistrát hl. m. Prahy - OPP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

 

 

 


