č.j. SBS 48886/2020/OBÚ-08
Protokol
sepsaný zástupcem Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského dne 21.,
28. a 30.12.2020 na Obvodním báňském úřadu pro území kraje Karlovarského se sídlem
v Sokolově (dále jen „OBÚ“).
Předmětem
tohoto protokolu je výsledek ústního jednání a místního šetření ke správnímu řízení ve
věci žádosti organizace SANAKA Industry, a.s., IČ: 27569462, se sídlem Na příkopě 859/22,
Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci organizací GET s.r.o., IČ:
49702904, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2540/11a, PSČ 120 00, zn. Ba/2020/HS ze
dne 14.7.2020, ve věci povolení hornické činnosti v rozsahu dokumentace z června 2020
„POPD Horní Slavkov“.
Ústní jednání spojené s místním šetřením se uskutečnilo dne 21.12.2020 v budově
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, Boženy Němcové
1932, 356 01 Sokolov (sídlo Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského).
Účastníci ústního jednání a zástupci dotčených orgánů podepsaní na prezenční listině,
která je nedílnou součástí tohoto protokolu, byli v souladu s ustanovení § 4 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, přiměřeně poučeni o jejich právech a povinnostech.
Z ústního jednání se krátkou cestou omluvila organizace Povodí Ohře, s.p., MěÚ Sokolov,
Odbor stavební a územního plánování a Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje.
Nález
Správní řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a
dobývání v dobývacím prostoru Horní Slavkov dle dokumentace „POPD Horní Slavkov“,
které je řízení navazující na posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 17.7.2020 na základě
žádosti organizace SANAKA Industry, a.s., IČ: 27569462, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci organizací GET s.r.o., IČ: 49702904, se
sídlem Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2540/11a, PSČ 120 00. Žádost o povolení hornické
činnosti je na OBÚ evidována pod č.j. SBS 27380/2020/OBÚ-08 a vedením řízení byl pověřen
Ing. T. Ctibor, obvodní báňský inspektor. Oznámení o zahájení správního řízení bylo doručeno
v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění, veřejnou vyhláškou č.j. SBS 30254/2020/OBÚ-08 ze dne
31.8.2020. Veřejná vyhláška s informací o zahájení řízení a o uvedené věci byla vyvěšena: 1) na
úřední desce OBÚ, 2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup na
internetových stránkách, 3) na úřední desce Města Horní Slavkov po dobu 30 dnů. Ústní
jednání k dané věci bylo nařízeno písemnostmi č.j. SBS 39165/2020/OBÚ-08 ze dne 9.10.2020
na den 2.11.2020. S ohledem na vývoj šíření nemoci covid bylo řízení písemností č.j.
SBS 41444/2020/OBÚ-08 ze dne 26.10.2020 odročeno na neurčito. Písemností OBÚ č.j.
SBS 47472/2020/OBÚ-08 ze dne 9.12.2020 bylo ústní jednání opětovně nařízeno na den
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21.12.2020 a písemností č.j. SBS 48730/2020/OBÚ-08 ze dne 17.12.2020 bylo s ohledem na
vývoj nemoci covid upřesněno místo ústního jednání. Písemnosti, kterými bylo ústní jednání
spojené s místním šetřením nařízeno a upřesněno, byly účastníkům řízení a dotčeným
orgánům doručeny do datových schránek ve lhůtě stanovené ust. § 18 odst. 3 zákona č.
61/1988 Sb., v platném znění.
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením byl projednán rozsah a obsah žádosti o
povolení hornické činnosti v rozsahu výše uvedené dokumentace a bylo ověřeno a
konstatováno:
Hornická činnost dle dokumentace z června 2020 „POPD Horní Slavkov“ je navržena
pro dobývání výhradního ložiska lithiové rudy Horní Slavkov – odkaliště, číslo ložiska
3268600 v dobývacím prostoru Horní Slavkov. Ochrana ložiska je zajištěna chráněným
ložiskovým územím Krásno. Dobývací prostor Horní Slavkov (dále jen „DP“), jehož
stanovením vzniklo organizaci SANAKA Industry, a. s. oprávnění k dobývání ložiska, byl
stanoven pravomocným rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 03460/2018/OBÚ-08 ze dne 30.7.2018.
Hornickou činností budou v DP zasaženy pozemkové a stavební parcely nebo části
pozemkových a stavebních parcel č. 1209/5, 1247, 1248, 1249, 1284/9, 1284/10, 1284/11,
1436/1, 1436/9, 1568 a 1569 v k.ú. 644056 Horní Slavkov, obec 560367 Horní Slavkov, okres
CZ0413 Sokolov. Uvedené p.p. jsou ve vlastnictví organizace SANAKA Industry, a.s. a Města
Horní Slavkov. Dobývání ložiska bude prováděno za pomoci rypadel, kolových nakladačů,
dozerů a nákladních automobilů. Úprava vydobyté suroviny (separace lithné slídy od pískové
suroviny) bude prováděna na separační lince v areálu úpravny lithiové rudy umístěném do
DP. Separační linka, která bude využívána k úpravě a zušlechťování nerostů prováděných
v souvislosti s jejich dobýváním je tvořena stavebními objekty, jejichž výstavba bude povolena
v rámci samostatného řízení příslušným stavebním úřadem v přenesené působnosti, to je
OBÚ. Jedná se o objekt vstupního podavače, halu úpravny a sklad koncentrátu, nádrž na
technologickou vodu a čerpací stanici provozní vody. Ostatní objekty v areálu úpravny, a to
včetně přístupové cesty do areálu úpravny, dopravníku pro odvoz upravené suroviny, a
administrativního a sociálního zázemí lomu, budou předmětem správního řízení vedeného
příslušným stavebním úřadem. Sanace a rekultivace vydobytého prostoru bude zajištěna dle
organizací GET s.r.o. zpracované dokumentace z října 2019 „Plán sanace a rekultivace“ s
názvem „Horní Slavkov, těžba na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov –
odkaliště“, který byl dne 2.9.2020 odsouhlasen Krajským úřadem Karlovarského kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství, vyjádření zn. KK/4126/ZZ/20. Plán sanace a
rekultivace z října 2019 vychází ze souhrnného plánu sanace a rekultivace „Stanovení
dobývacího prostoru Horní Slavkov“ ze srpna 2017, který byl projednán v řízení Ministerstva
životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Praha, ve kterém byly posuzovány vlivy záměru ve věci stanovení dobývacího prostoru Horní
Slavkov a následné hornické činnosti na ložisku Horní Slavkov – odkaliště. Souhrnný plán
sanace a rekultivace byl též podkladem k řízení OBÚ o stanovení dobývacího prostoru Horní
Slavkov. Pro zajištění rekultivace území dotčeného dobýváním v rámci navržené hornické
činnosti bude organizace vytvářet zákonnou finanční rezervu ve výši odpovídající nákladům
na sanaci a rekultivaci územích dotčených dobýváním. Výše zmiňované řízení Ministerstva
životního prostředí na posouzení vlivů záměru na životní prostředí bylo ukončeno závazným
stanoviskem Ministerstva životního prostředí, Praha č.j. MZP/2017/710/360 ze dne 14.8.2017.
Platnost závazného stanoviska bylo potvrzena Souhlasným závazným stanoviskem MŽP,
Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Praha č.j.
MZP/2018/710/1925 ze dne 18.6.2018. V souladu s ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
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v platném znění, bylo k navazujícímu řízení o povolení hornické činnosti doručeno „Závazné
stanovisko k ověření změn záměru“ vydané Ministerstvem životního prostředí, Odborem
posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, Praha, pod č.j.
MZP/2020/710/3036 dne 2.10.2020, kterým se konstatuje, že záměr, který je předmětem
navazujícího řízení, neobsahuje změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA,
které by mohlo mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Žádost o povolení hornické činnosti včetně výše uvedené dokumentace byla zpracována
a podána v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, a v souladu
s vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., v platném znění. K řízení byl spolu se žádostí předložen
závodním lomu schválený výše uvedený plán POD, který obsahuje mimo stanovené
náležitosti i způsob vypořádání příslušných podmínek stanovených do rozhodnutí o
stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov č.j. SBS 03460/2018/OBÚ-8 ze dne 30.7.2018.
K žádosti byl mimo jiné přiložen Plán sanace a rekultivace z října 2019, doklady o ložisku,
rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území, rozhodnutí o stanovení dobývacího
prostoru, výpis z obchodního rejstříku organizace SANAKA Industry, a.s., oprávnění
k hornické činnosti, znalecký posudek na stabilitu povrchu v místech poddolování, výpočet
stability svahů, a dále uvedené písemnosti:
- Město Horní Slavkov, vyjádření č.j. 2864/2015/HS/OKST-35 ze dne 9.6.2020, kterým se
sděluje, že město Horní Slavkov k řízení o stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov
vydalo stanovisko č.j. 2684/2015/HS/OKST ze dne 16.10.2017 a toto stanovisko platí i pro
řízení o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Slavkov. Ve stanovisku jsou
uplatňovány připomínky k podmínkám stanovených do závazného stanoviska MŽP č.j.
MZP/2017/710/360 týkající se dopravních variant vytěžené suroviny, prašnosti a hluku
vznikajícímu při hornické činnosti a těžbě a ochrany památek. Dále jsou uplatněny tyto
podmínky „1. Negativní účinky a vlivy z provádění těžby zhoršující kvalitu životního
prostředí nad přípustnou míru a míru neuvedenou v EIA se nesmí projevit mimo hranice
vymezené lokality, tzn. mimo hranice pozemků dotčených záměrem“ „2. V dalším stupni
povolení dělit činnost na etapy dle morfologie terénu s cílem postupné rekultivace území,
tzn. teprve po ukončení předchozí etapy rekultivací je možno pokračovat v dalším otevření
ložiska.“ (tyto podmínky jsou zapracovány i do závazného stanoviska MěÚ Horní Slavkov,
odbor výstavby č.j. 4135/2017/HS/OVŽP-8), „3. V průběhu celého provozu hornické činnosti
provádět měření prašnosti u lokalit čp. 749 – 752 a čp. 772, provádění průběžného hodnocení
množství radionuklidů vázaných na prachové částice a měření hluku u budov dotčených
dopravou jinou variantou než B.“, „4. Umělá vodní nádrž na p.p.č. 1284/10, hráz na p.p.č.
1484/11 a manipulační plocha na p.p.č. 1284/9 vše v k.ú Horní Slavkov je ve vlastnictví
města. Jedná se o vodohospodářskou stavbu zřízenou kolem rohu 1968, jako dočišťovací
nádrž drenážních vod jímaných pod plochou odkaliště, tyto vody dále pokračují hlubinným
vrtem, kterým jsou vypouštěny do podzemních důlních vod, které jsou dále čištěny v DČV.
Přebytečné vody z nádrže dále pokračují zatrubněným přepadem směrem k ul. Smetanova
do zřejmě původního koryta Slavkovského potoka. Jednoznačně tedy toto komplexní vodní
dílo slouží pro celou lokalitu odkaliště/dobývacího prostoru. Je patrné, že zahájením prací
v dobývacím prostoru tato funkce již nebude plněna, a proto je nutné zajistit:“ „a) Po celou
dobu dobývání musí být zajištěn případný odtok vod z dobývacího prostoru takovým
způsobem, aby nedošlo k porušení funkce bezpečného odvodu povrchových a důlních vod
do obydlené části města. V návaznosti na toto je nutno navrhnout a na náklady držitele
povolení k dobývání provést takovou průtočnost koryta, která zajistí kapacitu odvodu vod
v zastavěné části ul. Smetanova i s možností průtoku při jarním tání nebo při vydatných
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deštích (koryto má nyní velmi mělký profil). Do tohoto koryta dále přicházejí vody z retenční
nádrže na p.p.č. 1086/2, korytem na p.p.č. 1209/9, tato funkce také nesmí být omezena tak,
aby nedošlo k negativním důsledkům pro zastavěnou část města popř. na vlastnictví jiných
osob.“ , „ b) Provést rozbor toxicity usazenin z vodní nádrže na pozemku p.č. 1284/10 a dle
výsledků postupovat dle zákona o vodách, o odpadech popř. dalších. Je totiž dost
pravděpodobné, že kaly z usazovací nádrže budou ekologickou zátěží, neboť obsahují
výluhy z vlastního tělesa odkaliště. Organizace (dle definice horního zákona) bude mít za
povinnost zpracovat havarijní, provozní a manipulační řády dle zákona o vodách, udržovat
v řádném stavebnětechnickém stavu těleso hráze, vrt, přepad, trubní vedení a veškeré
související části tohoto technického celku. “, „c) Dále požadujeme provést pravidelné měření
radionuklidů v samotné vodě uvolňované popř. přebytkové dešťové vody z dobývacího
prostoru do nezatrubněné části koryta Slavkovského potoka (Smetanova ulice) v průběhu
těžby.“
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, vyjádření zn.
D300/04063/2017/OSLB ze dne 22.5.2017, ke stavbám separační linky. Po předložení
projektové dokumentace příslušných staveb separační linky, organizace DIAMO, s.p.,
vypracuje závazné stanovisko z hlediska poddolování území. Ve vyjádření se dále
upozorňuje na trvalé stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutími MěÚ Horní Slavkov pro
jámu č. 6 a pásmo žíly č. L 5 na p.p. č. 1209/5, 1143/1, 1177/12, 1436/1 a 4084/4 v k.ú. Horní
Slavkov. Výjimku ze stavební uzávěry, v případě, že by stavby do stavebních uzávěr
zasahovaly, může povolit pouze příslušný stavební úřad.
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, vyjádření k povolení
hornické činnosti, zn. D300/04063/2017/OSLB ze dne 22.5.2017. K povolení hornické
činnosti na ložisku Horní Slavkov – odkaliště není připomínek.
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek zn.
D 300/09291/2019/OSLB ze dne 21.11.2019. Písemností se sděluje, že pro těžbu ložiska
Horní Slavkov – odkaliště ve stavební uzávěře štoly Svatopluk, se s přihlédnutím
k znaleckému posudku Ing. Jiřího Růžičky, CSc. „Posouzení negativních vlivů poddolování
na stabilitu povrchu v oblasti DP Horní Slavkov, ložisko č. B 32686000 Horní Slavkov –
odkaliště“ nepožaduje výjimka z územního rozhodnutí o stavební uzávěře. Dále je
požadováno, aby případné odkrytí štoly Svatopluk těžbou, nebo i jiného neevidovaného
starého důlního díla, bylo organizaci DIAMO, s.p. oznámeno.
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, sdělení k hornické
činnosti, zn. D300/046563/2020/OSLB ze dne 23.9.2020. Organizace DIAMO, s.p. požaduje,
z důvodu, že část zájmové oblasti je poddolovaným územím, zajištění doporučení
uvedených v závěru znaleckého posudku Ing. Jiřího Růžičky, CSc. „Posouzení negativních
vlivů poddolování na stabilitu povrchu v oblasti DP Horní Slavkov, ložisko č. B 32686000
Horní Slavkov – odkaliště“. Organizace DIAMO, s.p. dále požaduje ohlášení jakékoli činnosti
na území odkaliště nebo jeho okolí, která souvisí s případně povolenou hornickou činností,
a kterou by mohla být ovlivněna kvalita a množství vod vypouštěných do podzemí. O
případném zhoršení kvality vod bude organizace DIAMO, s.p. neodkladně informována a
změna v kvalitě vod musí být projednána a posouzena z hlediska jejich dopadu na
technologii čistírny důlních vod ve správě DIAMA, s.p. V případě, že důlní vody nebudou
z prostoru povolené hornické činnosti vypouštěny do podzemí (důlní vody budou jímány a
požívány v technologii úpravny) bude projednáno případné ukončení smluvního vztahu
uzavřeného pro vypouštění důlních vod mezi DIAMO, s.p. a SANAKA Industry, a.s.
Z hlediska ochrany výhradního ložiska SN – W rud „Krásno“ nemá organizace DIAMO, s.p.
připomínek.
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- Lesy ČR, s.p., SZ – oblast povodí Ohře, vyjádřením č.j. LCR956/004358/2020 ze dne 9.7.2020,
se potvrzuje platnost předešlého vyjádření č.j. LCR/956/003092/2019 ze dne 5.12.2019,
kterým se souhlasilo s navrženou hornickou činností za předpokladu dodržení podmínek
1. Investor se zavazuje vypracovat návrh (projekt), který přesně specifikuje potřebné
k zajištění funkčnosti přeložky vodního toku k zamezení přítokům povrchové vody do
odvodňovacího příkopu a dále do prostoru plánované těžby v průběhu provádění hornické
činnosti. Návrh bude předložen správci toků k odsouhlasení. Pro účely realizace zajištění
funkčnosti stávající přeložky bude investorem, tj. SANAKA Industry, a.s. odkoupena
nezbytná část pozemku č.p. 4324/5 do jeho vlastnictví.
2. Po ukončení hornické činnosti sanaci zájmového území lomu, bude trasa současného
přeloženého vodního toku opět vedena obnoveným údolím podle Plánu sanace a
rekultivace. Správce toků nebude přebírat do své správy žádné úpravy či objekty na toku.
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, vyjádření zn. KSÚSKK/SÚ-3392/2020Fiala ze dne 24.4.2020, ve kterém se uvádí, že k navržené hornické činnosti v dobývacím
prostoru nejsou ze strany KSÚSKK žádné výhrady. Ve vyjádření se dále sděluje, že pokud
by mělo dojít k dotčení silnic II. a III. třídy v majetku Karlovarského kraje (napojení
dobývacího prostoru a využívání silnic v rámci návozu a vývozu materiálu), je nutno
postupovat dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění.
- Ministerstvo životního prostředí, Praha, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, vyjádření č.j. MZP/2020/710/701 ze dne 28.5.2020. Ve vyjádření
vydaném ve smyslu § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se uvádí,
že změny vyplývající z plánu OPD nejsou významnou změnou záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov
– odkaliště“ z hlediska zákona a nepodléhají posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností. Dále se
upozorňuje na povinnost danou ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., z důvodu posouzení
zda nedošlo k změnám záměru, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.
- Ministerstvo životního prostředí, Praha, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence, závazné stanovisko k ověření změn záměru, č.j. MZP/2020/710/3036
ze dne 2.10.2020. Uvedenou písemností MŽP vydává k navazujícímu řízení „Souhlasné
závazné stanovisko“, ve kterém se se závěrem konstatuje, že záměr, který je předmětem
navazujícího řízení, neobsahuje změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA,
které by mohli mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Dílčí
změny způsobené detailnějším technickým řešením záměru nelze považovat za změny,
které by mohly znamenat zvýšení kapacity nebo rozsahu záměru, změny technologie, řízení
provozu nebo způsobu užívání, a rovněž je nelze považovat za změny, které by mohly mít
vliv na životní prostředí, neboť z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí
nebyla jak u jednotlivých změn, tak v kumulaci všech popsaných výše změn zjištěna
možnost významného negativního vlivu jak na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví, tak na životní prostředí a veřejné zdraví jako celek. Souhlasné závazné
stanovisko bylo vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako
podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3. písm. g) zákona.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, závazné stanovisko č.j.
KK/2934/ZZ/20 ze dne 12.6.2020. Závazným stanoviskem se podle § 11 odst. 2 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší, souhlasí s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
„Separační linka v dobývacím prostoru Horní Slavkov“. Souhlasným závazným
stanoviskem se doplňuje závazné stanovisko KÚKK č.j. 4196/ZZ/17 ze dne 15.1.2018 vydané
k řízení OBÚ o stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov, jehož podmínky byly
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zezávazněny ve výrokové části rozhodnutí č.j. SBS 03460/2018/OBÚ-08, kterým byl
dobývací prostor Horní Slavkov stanoven.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, závazné stanovisko č.j.
KK/1139/ZZ/20 ze dne 15.6.2020. Závazným stanoviskem se podle § 11 odst. 2 písm. b)
zákona o ochraně ovzduší, souhlasí s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
„Hornická činnost na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov – odkaliště“ a
„Separační linka v dobývacím prostoru Horní Slavkov“ definovaných v „Plánu otvírky, přípravy
a dobývání Horní Slavkov na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov – odkaliště“. Závazné
stanovisko bylo, za předpokladu zajištění podmínek v něm stanovených, vydáno jako
podklad pro řízení OBÚ o povolení hornické činnosti a dále pro řízení stavebních úřadů o
vydání stavebního povolení pro soubor staveb separační linky v dobývacím prostoru Horní
Slavkov. Byly stanoveny dále uvedené závazné podmínky:
1. Organizace je povinna v rámci stavby provést veškerá technická a provozní opatření ke
snižování emisí TZL a resuspenze prachu navržená pro fázi provádění stavby v POPD
Horní Slavkov na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov – odkaliště (GET,
10/2019).
- ve výrobních objektech budou nainstalována zařízení k omezování emisí TZL
(odprašovacích, mlžící, skrápěcí či pěnové zařízení)
- prostory, ve kterých bude probíhat zpracování suroviny pro oddělení pískové suroviny a
lithné slídy,
budou uzavřeny (hala)
- skladovací prostory suroviny a produktů budou přednostně řešeny jako uzavřené vypustit
- venkovní skládky budou zabezpečeny proti sekundární prašnosti – budou ohrazeny,
případně budou chráněny zástěnami či protiprašnou stěnou
- pasový dopravník bude realizován jako zatrubněný
- během provádění stavební činnosti:
 bude prováděna očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace
 případné znečištění komunikací veřejných komunikací provozovatel neprodleně
odstraní
 nákladní automobily odvážející sypké a prašné materiály budou zaplachtovány
 nákladní automobily se budou v areálu a v blízkosti obytné zástavby pohybovat
sníženou rychlostí
 v případě zhoršených povětrnostních podmínek (sucho, větrno) bude prováděno
kropení vnitroareálových komunikací, zpevněných a manipulačních ploch.
2. Před zahájením provozu zdrojů je jejich provozovatel povinen disponovat pravomocným
rozhodnutím krajského úřadu o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o
ochraně ovzduší. Bez tohoto povolení nemohou být zdroje provozovány, a to ani ve
zkušebním provozu. Součástí žádosti o povolení provozu bude návrh provozního řádu,
do kterého budou zapracována podrobná technickoorganizační opatření ke snižování
emisí TZL a resuspenze prachu.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, závazné stanovisko č.j.
4196/ZZ/17 ze dne 15.1.2018. Závazné stanovisko, kterým byl dán souhlas s umístěním
stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pro řízení ve věci stanovení dobývacího
prostoru Horní Slavkov, bylo doplněno závazným stanoviskem č.j. KK/2934/ZZ/20 ze dne
12.6.2020.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, rozhodnutí č. j.
KK/1146/ZZ/19-6 ze dne 10.5.2019. Rozhodnutím se stanovuje způsob vypouštění důlních
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vod do vod podzemních lokality dobývacího prostoru bývalého odkaliště Stannum a
stanovují se podmínky pro vypouštění důlních vod z lokality Stannum.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, souhrnné vyjádření zn.
KK/4126/ZZ/20 ze dne 2.9.2020. Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo konstatováno,
že příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Slavkovský les. Z hlediska
posuzování vlivů na ŽP byl uveden odkaz na závazné stanovisko vydané příslušným
úřadem, MŽP ČR, dne 14.8.2017 pod MZP/2017/710/360 k záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov
– Odkaliště“, z čehož je zřejmé, že příslušným úřadem k posuzování vlivů na ŽP je MŽP
ČR. K ochraně ZPF se uvádí, že Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ŽP a zemědělství,
jakožto orgán státní správy na úseku ochrany ZPF konstatuje, že nadále zůstává v platnosti
vyjádření č.j. 3410/ZZ/17 ze dne 23.10.2017 a dále se souhlasí s předloženým plánem
sanace a rekultivace Horní Slavkov těžba na výhradním ložisku lithiové rudy Horní
Slavkov – odkaliště (odpovědný řešitel: Ing. Marie Kněnická, datum: říjen 209). Z hlediska
ochrany ovzduší bylo uvedeno, že pro řízení báňského úřadu o povolení hornické činnosti
dle zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, bylo dne 15.6.2020 vydáno Krajským úřadem
Karlovarského kraje, orgánem ochrany ovzduší, závazné stanovisko, č.j. KK/1139/ZZ/20.
Dále se upozorňuje, že provozovatel zdroje musí před zahájením provozu disponovat
pravomocným rozhodnutím o povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně
ovzduší. Bez tohoto povolení není možné zdroj provozovat, a to ani ve zkušební době.
Z hlediska vodního hospodářství není připomínek. Dále se sděluje, že způsob a podmínky
pro vypouštění důlních vod z dobývacího prostoru Horní Slavkov byl stanoven
rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor ŽP a zemědělství, č. j.
KK/1146/ZZ/19-6 ze dne 10.5.2019. Z hlediska ochrany les. půd. fondu a stát. správy les.
hospodářství se uvádí, že nadále platí vyjádření č.j. 3410/ZZ/17 ze dne 23.10.2017.
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, geologie a hornictví a odpadového
hospodářství nebyly podmínky a připomínky uplatněny.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les – pracoviště Karlovy Vary, rozhodnutí č.j. SR/0219/SL/2020-3 ze dne 30.6.2020 a č.j.
SR/0160/SL/2015-32 ze dne 20.7.2020. Rozhodnutím se povoluje výjimka ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů dlle zákona a to konkrétně pro
výjimku ze zakázaných činností zahrnutých v ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les – pracoviště Karlovy Vary, závazné stanovisko č.j. SR/0160/SL/2015-32 ze dne 20.7.2020.
Závazným stanoviskem se dává souhlas se záměrem povolení hornické činnosti za podmínek:
1. Souhlas je udělen pro schválený rozsah těžby a činnosti s ní související, která byla
prověřena s kladným výsledkem procesu EIA, tedy posouzené výsledné kompromisní
varianty K s redukovaným rozsahem těžby v blocích č. 2 a č. 3 (v EIA označovaných jako
2r a 3r), který je podrobně zpracován v předloženém POPD a PSaR.
2. Stavby, které jsou součástí záměru, budou umístěny a realizovány v souladu
s předloženými dokumentacemi staveb. Případné změny musí být předem odsouhlaseny
Agenturou.
3. Musí být splněny závazné podmínky rozhodnutí Agentury o výjimkách č.j.
SR/0219/SL/2020 -32 ze dne 30.6.2020.
4. Musí být splněny závazné podmínky závazného stanoviska Agentury k části stavby areálu
separační linky pod názvem SANAKA Industry, a.s. Separační linka Horní
Slavkov“vydané Agenturou pod č.j. SR/0160/SL/2015 – 26 ze dne 28.5.2019.
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5. Kácení dřevin a keřů po obvodu areálu realizovat pouze v nezbytně nutném rozsahu pro
příslušnou realizaci záměru.
6. V předstihu před zahájením těžby v rámci III. etapy, tzn. bloku č. 3, realizovat při
jihozápadním a jižním okraji DP pozorovací vrty. V těchto vrtech průběžně monitorovat
hladinu podzemní vody ve vztahu ke stávající vodní ploše jižně od záměru. Výsledky
monitoringu stavu hladiny podzemní vody ve vztahu k existující vodní ploše jižně od
záměru těžby a plochám a vyjmutých z těžby budou Agentuře poskytnuty. V případě
vážného ohrožení existence současné vodní plochy jižně od DP Horní Slavkov, řešit
stabilizaci této vodní plochy dle požadavku příslušného vodoprávního úřadu a AOPK.
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, vyjádření
z hlediska ochrany ozduší a ochrany vod č.j. ČIŽP/44/2020/2269 ze dne 23.3.2020.
Z hlediska ochrany ovzduší
se uvádí, že podle zpracované rozptylové studie lze
předpokládat, že v důsledku realizace předkládaného záměru nebude docházet
k překračování stanovených hodnot imisních limitů. Za předpokladu dodržení platných
právních předpisů ochrany ovzduší nemá ČIŽP k plánované hornické činnosti na
výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov připomínky a souhlasí s navrženým POPD
lomu Horní Slavkov. Z hlediska ochrany vod se uvádí, že ČIŽP své požadavky uplatnila
v procesu EIA a tyto požadavky byly zohledněny v dokumentaci záměru a následně
v souhlasném závazném stanovisku MŽP. Dále se uvádí, že těžební práce a monitoring
podzemních vod musí být prováděn pod dohledem odborné hydrogeologické organizace.
- MěÚ Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, závazné stanovisko č.j.
MUSO/39272/2020/OSÚP/PESO ze dne 26.5.2020. V závazném stanovisku se konstatuje,
že záměr, hornická činnost, je v souladu s Územním plánem Horní Slavkov a tudíž je
přípustný.
-MěÚ
Sokolov, Odbor
stavební
a územního plánování,
vyjádření
č.j.
MUSO/143580/2019/OSÚP/PESO ze dne 22.1.2020. Ve vyjádření je dán souhlas s realizací
záměru, hornické činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov, odkaliště.
- MěÚ Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, vyjádření č.j.
467/2020/HS/OVŽP-3 ze dne 12.2.2020. Ve vyjádření se upozorňuje na skutečnost, že
příjezdová komunikace a pásový dopravník jsou zčásti navrženy do stavebních uzávěr
důlních děl, komínů. Dále se sděluje, že obecný stavební úřad nemá zákonné zmocnění
vyjadřovat se k hornické činnosti a ke kácení dřevin rostoucích mimo les je v daném prostoru
příslušným úřadem odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Horní Slavkov.
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, vyjádření č.j. SPU 195777/2017
ze dne 25.5.2017. SPÚ sděluje, že v zájmové oblasti se nenachází žádné stavby v majetku státu
a příslušností hospodařit Státního pozemkového úřadu a ani se zde, dle dostupných
podkladů nenachází podrobné odvodňovací zařízení. K plánované akci nejsou z technického
hlediska žádné připomínky.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, závazné
stanovisko č.j. KHSKV 11037/2017/HOK/Nov ze dne 24.10.2017. Závazným stanoviskem
byl dán souhlas k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov na výhradním
ložisku lithiové rudy s názvem Horní Slavkov a k následnému provádění hornické činnosti
na toto ložisku. Souhlas byl vydán z důvodu, že skutečnosti týkající se záměru byly již
v podrobnějším rozsahu zhodnoceny v řízení o vlivu záměru na životní prostředí a věc
vyhovuje požadavkům předpisům v oblasti ochrany veřejného zdraví
- Povodí Ohře, s.p., vyjádření zn. POH/44968/2019-02/032300 ze dne 25.10.2019. Vyjádření
bylo vydáno z hlediska.
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- „Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře“. Dle vyjádření je uvedený
záměr možný.
- „Správce povodí“. Souhlas za předpokladu dodržení podmínek.
- „Povodí Ohře s.p.“ V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému má Povodí
Ohře, s.p. právo hospodařit.
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, stanovisko č.j.
SBS 38099/2018/OBÚ-08 ze dne 21.12.2018, č.j. SBS 43555/2019/OBÚ-08 ze dne 17.12.2019.
Stanovisko bylo vydáno k určení působnosti stavebních úřadů pro povolující řízení k
jednotlivým objektům v rámci DP Horní Slavkov.
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 4.6.2019. Ve vyjádření se souhlasí s hornickou činností
v DP za podmínky: Pokud stavba nebo stavební činnost bude zasahovat do ochranného
pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele
tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8, 11 zákona č. 458/2000Sb.
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 676879/20 ze dne 22.6.220. V zájmovém území nedojde ke střetu
se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- ČEPS, a.s. vyjádření zn. 193/18120/9.5.2017/Le ze dne 9.5.2017. V místě uvažované stavby
se nenachází žádné vedení ani zařízení přenosové soustavy.
- ČEPRO, a.s., vyjádření zn. 5416/17 ze dne 20.4.2017. V dotčeném k.ú. Horní Slavkov v místě
řešeném žádostí se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s.
ani jiné zájmy ČEPRO, a.s.
ČEZ ICT Services, a.s., sdělení zn. 0700168495 ze den 14.2.2020. Ve vymezeném zájmovém
území se nenachází komunikační zařízení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0201028092 ze dne 14.2.2020. Ve vymezeném zájmovém území
se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., vyjádření č.j. 1189/2020/20/JB-18 ze dne
18.3.2020. Ve vyjádření je uvedeno, že hranicích POPD se nenachází žádné zařízení ve
správě společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
O výše uvedených písemnostech byli účastníci ústního jednání informováni. Obsah
písemností města Horní Slavkov, MěÚ Horní Slavkov, Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, organizace DIAMO, s.p. a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Slavkovský les byl s přítomnými zástupci účastníků
řízení a dotčených orgánů projednán a to včetně způsobu vypořádání podmínek a připomínek
v případně vydaném rozhodnutí o povolení hornické činnosti.
Účastníci jednání byli dále seznámeni se skutečností, že v návaznosti na oznámení řízení
ve věci povolení hornické činnosti veřejnou vyhláškou, byly k řízení doručeny písemnosti
veřejnosti (fyzických osob). V písemnostech ze dne 28.9.2020 a 29.9.2020 podepsaných, Ing.
Jiřím Chlupáčkem, Františkem Bartoňem, Alžbětou Bartoňovou, Janem Čedíkem (č.p. 749),
Martinou Čedíkovou, Janem Čedíkem (č.p. 752), Annou Čedíkovou, Pavlem Vaněčkem (č.p.
750), Vlastou Vaněčkovou, Lukášem Holubem, Pavlem Vaněčkem (č.p. 750), Hanou Ryplovou
a rodinou Slabých, se vyslovuje nesouhlas – připomínka k řízení ve věci povolení hornické
činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy v Horním Slavkově a budováním železniční
vlečky v k. ú. Ležnice a nesouhlas s řešením dopravy a překladiště v k. ú. Ležnice ve věci těžby
lithiové rudy Horní Slavkov. Ze strany zástupce OBÚ bylo konstatováno, že dle ust. § 9c odst.
1 a 2 zákona č. 100/201 Sb., v platném znění je správní orgán povinen v odůvodnění
rozhodnutí, kterým se hornické činnost povolí nebo nepovolí, uvést i vypořádání připomínek
veřejnosti.
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Ústní jednání bylo ukončeno s tím, že prozatím nebyly shledány důvody, které by
bránily vyhovět žádosti organizace o povolení hornické činnosti dle dokumentace z června
2020 „POPD Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov. Účastníci ústního jednání
v průběhu jednání odsouhlasily platnost k řízení vydaných písemností s tím, že se stanou
závaznou součástí výroku případného rozhodnutí o povolení hornické činnosti nebo budou
v odůvodnění případného rozhodnutí o povolení hornické činnosti řádně vypořádány. Dále
bylo dohodnuto, že účastníkům řízení bude v přiměřené lhůtě (lhůta bude stanovena
usnesením o určení lhůty podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu),
s odkazem na ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dána možnost vyjádřit
se k podkladům pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti dle dokumentace
z června 2020 „POPD Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov. Platnost
případně vydaného rozhodnutí o povolení hornické činnosti bude stanovena do doby
vydobytí zásob v hranicích stanovených POPD a do doby zajištění navrženého rozsahu POPD.
Na závěr ústního jednání bylo ujednáno, že se upouští od místního šetření. Upuštění od
místního šetření bylo provedeno s ohledem vývoj šíření nemoci covid a na skutečnost, že
účastníkům ústního jednání a správnímu orgánu jsou skutečnosti a poměry v dobývacím
prostoru a v hranicích navržených pro realizaci hornické činnosti dle plánu OPD dobře
známy.
Za správní úkon byl podle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., v platném znění, vyměřen
správní poplatek ve výši 1500,- Kč, který byl uhrazen ve formě kolkových známek při podání
žádosti o povolení hornické činnosti.

V Sokolově dne 30.12.2020
Ing. Tomáš Ctibor, OBI

Rozdělovník:
- SANAKA Industry, a.s., zastoupená organizací GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha
2 – Vinohrady
- Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, ul. 28. října 184, 261 13
Příbram
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 828, 356 01 Sokolov
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
– pracoviště Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
- Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní
353/88, 360 21 K. Vary - Dvory
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, zde

