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Pískovna Milhostov – Změna plánu využívání ložiska Milhostov a následná změna 
činnosti prováděná hornickým způsobem - vyjádření

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel 
dne 12.1.2017 Žádost o vyjádření ke stavbě „Pískovna Milhostov – změna plánu využívání 
ložiska a následná změna činnosti prováděná hornickým způsobem“ a k tomuto vydává 
následující vyjádření: 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Vyjádření dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
(dále jen „zákon“):
Záměr nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.
Toto vyjádření informativního charakteru nenahrazuje stanovisko dle § 45i zákona, které 
vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle 
ustanovení § 77a odst. 3 písm. w) zákona.
Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Cheb.

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Jandová/307)
Záměr „Změna plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016“ řeší další postup dobývání 
ložiska. Oproti stávajícímu plánu využívání ložiska dochází především ke změně následného 
způsobu úpravy štěrkopísků ze suchého třídění na mokrý úpravárenský proces. Rozsah 
dobývání a báze těžby zůstávají stejné jako v současném plánu využití ložiska. Ve stávajícím 
roztěženém prostoru bude nově vybudováno zázemí pískovny včetně úpravárenské linky a 
nádrže na technologickou vodu o objemu 10 000 m3.
K záměru „Pokračování těžby v pískovně Milhostov“ vydal Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závěr zjišťovacího řízení zn. 
3145/ZZ/ZR/BA/04 dne 8. 9. 2004 s tím, že předložený záměr nebude posuzován podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nejedná se o změnu ve smyslu § 4 odst. c) zákona o posuzování na životní prostředí. 
Vzhledem k tomu, že změnou nebude významně zvýšena jeho kapacita, rozsah, nebude 
významně změněna technologie, řízení provozu ani způsob užívání, zůstává tento závěr 
zjišťovacího řízení nadále v platnosti.

Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.
Jiráskova 201
388 01 Blatná
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Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415)
V souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydávají krajské úřady souhlas 
k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa 
těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí 
lesa o výměře 1 ha a více. S výše uvedeným a po prostudování předložené dokumentace 
„Změna plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016“, sdělujeme, že Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán správy státních lesů 
nemá připomínky. 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494)
K předložené dokumentaci Změna plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016 Krajský úřad 
Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu sděluje.
Příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vyjádřit se k dokumentaci Změna 
plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016  je MŽP, které udělilo souhlas k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu pod č.j. OOLP/1224/96 dne 30. 8. 2004. Krajský úřad postoupil 
MŽP dne 15. 12. 2016 žádost obchodní firmy Českomoravský štěrk, a.s., IČO 255 02 247, se 
sídlem Mokrá 359, 664 04, Mokrá - Horákov zastoupené Báňské a měřičské služby Blatná, 
v.o.s., IČO 482 08 689, se sídlem Jiráskova 201, 388 01, Blatná o změnu souhlasu
č.j. OOLP/1224/96 pro těžbu štěrkopísku na lokalitě Milhostov.

Geologie a hornictví (Ing. Raška/217)
Bez připomínek.

Odpadové hospodářství (Ing. Tomsová/221, Ing. Vinopalová/285)
Bez připomínek.

Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová/595)
Pískovna Milhostov je zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Změna plánu 
využívání a změna hornické činnosti je podmíněna vydáním závazného stanoviska Krajského 
úřadu podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a bez tohoto závazného 
stanoviska nelze podle § 12 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší vydat povolení hornické 
činnosti podle jiných právních předpisů. Mimoto zdroj znečišťování ovzduší uvedený 
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší musí být provozován pouze v souladu s povolení 
provozu orgánu ochrany ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. d) tohoto zákona. 
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Vodní hospodářství (Ing. Minaříková/229)
K předložené dokumentaci „Změna plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016“ nemáme 
připomínek. Zároveň však upozorňujeme, že v případě záměru vypouštět důlní vody do vod 
povrchových nebo podzemních, bude příslušným vodoprávním úřadem ke stanovení způsobu 
a podmínek vypouštění důlních vod Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství (v souladu s ust. § 107 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 
zákon).

OTISK RAZÍTKA

ELEKTRONICKY PODEPSÁNO

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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