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V Neveklově 26.2.2020

Věc: Lom Ouštice, oznámení protiprávního jednání

Dovolujeme si Vás informovat, že při projednávání dokumentace EIA k záměru „Zahloubení a
těžba v lokalitě Ouštice“ bylo prokázáno protiprávní jednání těžební společnosti Kamenolomy ČR
s.r.o. při provozování lomu v obci Ouštice – katastr Mlékovice, dříve Chrášťany.
Pro obnovení těžby byl v roce 1997 schválen rozhodnutím OBÚ v Kladně, č. j.
5255/97/511.4/Vč/St, ze dne 3. 12. 1997 Plán otvírky, přípravy a dobývání. Dle tohoto POPD
mělo být vytěženo 774.000 tun materiálu za období cca 10 let. Jak vyplývá z dokladů přiložených
k Dokumentaci záměru předložené v rámci projednání EIA, těžba se pohybuje okolo 80 tis.
tun/rok. Dokumentace sama pak uvádí současný stav těžby ve výši 100-130 tis. tun. Z toho
jednoznačně vyplývá, že povolené množství kameniva bylo již dávno vytěženo.
V dokumentaci EIA k záměru se na str. 22 původní dokumentace z ledna 2019 doslova uvádí:
Zpracovatelka dokumentace:
Je pravdou, že povolená hranice těžby byla překročena. Oznamovatel hodlá v hornické činnosti v
území pokračovat, proto předložil oznámení záměru a nyní předkládá dokumentaci.
Toto rozhodnutí z r. 1997 dále stanovovalo podmínky pro provoz v lomu, které však nejsou
plněny. Těžební práce probíhají mimo povolené hranice na pozemcích, které jsou navíc
klasifikovány jako orná půda.
Podmínka nenarušování provozu na silnici III/10513 není rovněž plněna. Kromě devastace
konstrukce vozovek, za níž je těžební organizace jednoznačně odpovědná, dochází soustavně ke
znečišťování povrchu důlními vodami s blátem.
Před zahájením trhacích prací mělo být kupříkladu provedeno kontrolní zaměření hladin všech
studní v obci Ouštice.

V rámci projednání EIA odmítl žadatel provést vyhodnocení podmínek daných mu tímto
uvedeným rozhodnutím a rozhodnutími dalšími, jako např. rozhodnutí o povolení trhacích prací
OBÚ Kladno č.j. 00021/2009/02/002 z 18.2.2009.
Krajský úřad Stč. Kraje, odbor ŽP vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a stanovil mu
podmínky k doplnění. I přepracovaná dokumentace však neřeší rozpory ve vztahu k veřejným
zájmům na ochranu dopravní infrastruktury, a zejména pak na ochranu životního prostředí a
ochrany zdraví obyvatel.
Kromě navrhovaných nepřijatelných zásahů do podzemních vod v místě neprokázala
dokumentace přípustné ovlivňování kvality ovzduší. Imisní studie pracuje se vstupními údaji
z CHMI, které jsou evidentně nevěrohodné, když pro imisní zdroj lom Ouštice je pro rok 2017
evidována hodnota 1,176 t pro tuhé znečisťující látky, zatímco pro lom Bělice, který disponuje
dokonalejším technickým vybavením, je tato hodnota 12,487 t při obdobné velikosti těžby.
Studie sama přitom uvádí jako současný stav hodnotu 6,63 t / rok. Praktický dopad na životní
prostředí v přilehlých obcích ještě zhoršuje fakt neuspokojivého provozování expedice (vynášení
bláta z lomu až do obydlených oblastí). Z důvodu zamoření údolí prachem musel být provoz
v lomu po stížnostech obyvatel zastavován.
S ohledem na to, že provoz v lomu neprobíhá za podmínek uvedených v dřívějších povoleních,
dochází tak k protiprávnímu ovlivňování životního prostředí zejména imisemi, hlukem a
dopravou.
Žádáme proto kompetentní instituce, aby z důvodu ohrožování životního prostředí, zdraví
obyvatel i pracovníků pokračováním v nepovolené těžbě v lomu Ouštice byla veškerá těžba a
provoz lomu s okamžitou platností úředně zastavena, a to až do doby vyřešení uvedených
rozporů, a doby, kdy bude provozovatel vybaven novým povolením pro pokračování hornické
činnosti a dalšími nutnými povoleními navazujícími na úspěšné projednání dokumentace záměru
dle zák.100/2001Sb.
O provedených opatřeních nás, prosím, informujte.
Děkujeme.
S pozdravem

Ing. Ivan Hradecký, předseda
Česká 458 z. s.
IČ: 04964659
sídlo Lipka 11
257 56 Neveklov
Datová schránka w6hfusr

Na vědomí: Město Neveklov
Krajská hygienická stanice Stč. Kraje

