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Věc: Žádost o povolení hornické činnosti - POPP Ledce II pro těžbu v PP Medlov
Na základě příslušných ustanovení Horního zákona č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb. a §5 a
6 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. vše v platném zněm, žádáme o povolení hornické činnosti podle
plánu otyírky přípravy a dobývání (POPD) Ledce II pro těžbu v dobývacím prostoru MEDLOV ev. č. 6
0373. Žádost předkládá firma GET s.r.o. na základě plné moci od těžební organizace Družstvo
DRUMAPO, ze dne 17.9.2020.
V souladu s § 6, odst. 1 vyhlášky ČBÚ ě. 104/1988 Sb. v platném znění uvádíme následující
požadované údaje:

a) název (obchodníjméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,
Název: Družstvo DRUMAPO
Sídlo: Němčičky 94, PSČ 664 66
IČ:

46346121

b) druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,
otvírka, příprava a dobývání výhradního ložiska
úprava a zušlechťovaní nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
zřizování a provozování odvalů a výsypek při činnostech dle uvedených bodů

c) název a identifikační číslo katastrálního území, název a kód okresu, bližší označení místa
činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností,
Kraj:

Jihomoravský (kód kraje: 116, kód NUTS: CZ 064)

Obec:

Ledce (IČZÚJ 583278)

Katastrální území:

Ledce u Židlochovic (číslo k.ú. 679682)

Parcelní čísla pozemků dotčených
doprovodných a souvisejících:

plánovanou

hornickou

činností,

včetně

činností

Území pro těžbu dle POPD Ledce II, k.ú. Ledce u Židlochovic p.č.: 458/4, 458/36, 458/37,
458/38, 458/47, 458/48, 458/49, 458/50, 458/52, 458/53, 458/54, 458/55, 458/83, 458/84,
458/160, 461/3, 461/4, 462/4, 463/44, 463/89, 463/90, 463/91
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Odtěžení závěrných svahů POPD Bratčice, k.ú. Ledce u Židlochovic p.č.: 463/40, 461/1,
458/78, 458/107, 458/106, 458/105, 458/103, 458/102
Odtěžení závěrných svahů území POPD Ledce I, k.ú. Ledce u Židlochovic p.č.: 458/56,
458/57, 458/102, 458/103, 458/105, 458/106, 458/107
Umístění manipulační plochy (dopravník a komunikace), k.ú. Ledce u Židlochovic p.č.:
458/106
d) při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a
dobývacího prostoru a jejich změnách,
Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Bratčice pro ochranu ložiska štěrkopísků bylo stanoveno
v roce 1988 (územní rozhodnutí č. 5/88 MNV Dol. Kounice, č.j. 847/88). Na žádost organizace
bylo CHLÚ Bratčice v roce 2018 zmenšeno na současných 5,6228131066 km2 (rozhodnutí MŽP
OVSS VII č.j. MŽP/2018/560/1065 z 7.6. 2018 s opravou č.j. MŽP/2018/560/1195 z
26.7.2018).
Chráněné ložiskové území (CHLÚ) Medlov I pro ochranu zásob vyhrazeného nerostu živce
(živcové suroviny) o plošném obsahu 3,9831759 km2 bylo stanoveno na návrh Družstva
DRUMAPO v březnu 2003 (rozhodnutí MŽP ze dne 14.3.2003 č.j. 560/471/2003).
Dobývací prostor (DP) Medlov (kniha ČBÚ díl 6, folio 376, evid. č. 6 0373) byl stanoven na
ploše 3,983176 km2 dle základě rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 04576/2008/01/001 dne 18. 11.
2008, právní moci nabyl dne 22. 6. 2009 na základě rozhodnutí ČBÚ v Praze, č.j. 1125/IV/09 z
26. 5. 2009. Hranice dobývacího prostoru Medlov I tvoří na povrchu nepravidelný 32 úhelník s
přímými stranami o plošném obsahu o plošném obsahu na povrchu 3,983176 km2. Dobývací
prostor je hloubkově omezen geologickou bází ložiska, která se nachází nejníže na +198 m n.m.
e) při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry,
Netýká se žádosti
f) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,
Zahájení činnosti je plánováno po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické činnosti.
Ukončení je plánováno po vytěžení zásob v plánem dotčené oblasti. S přerušením hornické
činnosti se v současné době neuvažuje.
g) název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace,
která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),
Plán otvírky, přípravy a dobývání Ledce II pro těžbu v dobývacím prostoru MEDLOV ev. č. 6
0373 zpracovala Mgr. Irena Masáková, projektantka společnosti G E T s.r.o., Perucká 2540/11a,
120 00 Praha 2.
Některé hornické činnosti, na základě dlouhodobého smluvního vztahu, zabezpečuje pro
Družstvo DRUMAPO organizace PÍSKOVNY MORAVA, spol. s r.o., IČ 26041782
h) názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti,
Známými účastníky řízení o povolení hornické činnosti a dotčenými orgány státní správy podle
§ 18, zák. č. 61/1988 Sb. jsou:
Účastníci řízení:
- Družstvo DRUMAPO, č. p. 94, 66466 Němčičky
- Obec Ledce, Ledce 1, 664 62 Hrušovany u Brna
vlastníci pozemků:
- PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Němčičky 94, PSČ 664 66, IČ: 26041782
- Kohútová Jarmila, č. p. 10, 66462 Ledce
- Dvořáčková Stanislava, Jánská 266, 66446 Prštice
- Fučík Vojtěch Ing., Nádražní 696/6, 66447 Střelice
2

Ryšánek Lubomír, č. p. 8, 66462 Ledce
Dotčené orgány státní správy:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Bmo
- Ministerstvo životního prostředí, OVSS II, Mezírka 1,602 00 Bmo
- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí Nádražní 750, 667 01
Židlochovice
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4,602 00 Bmo
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11,601 75 Bmo, stanovisko správce povodí ze
dne 11.11.2020, zn.: PM-39541/2020/5203/Kr
- Archeologický ústav, veřejná výzkumná instituce, Čechyfiská 363/19, 602 00
Bmo
CR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Bmo, Svatoplukova 84, 615 00, Bmo
Ustanovení

6. odst. 3, vylil. 104/1988 Sb. věznění whl. č. 299/2005 Sb, jsou řešena takto:

o.) doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činnostijsou ohroženy objekty a zájmy chráněné
podle zvláštních právních předpisů,
součástí dokumentace POPD

b) seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným
orgánem,
nejsou evidovány

c) zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch
součástí dokumentace POPD - kapitola 1.3.4

d) závěrečnou zprávu o výsledcích ložiskového průzkumu, nebo doklad o povolení prací v případě, že
tento průzkum nebyl ukončen,
Na ložisku byly provedeny následující ložiskové průzkumy:
Opekar, L. a kol. (2013): Přepočet zásob živcové suroviny a štěrkopísku na výhradním ložisku Bratěice
(B 3 011 000) dle nových podmínek využitelnosti z května 2013.- MS archiv Družstvo DRUMAPO,
Němčičky; MS archiv ČGS-Geofond, Praha. FZ 7209. Projednán a schválen na 1179. schůzi KPZ
z 21.2.2014.
Opekar, L. a kol. (2018): Přepočet geologických, vytěžitelných a vázaných zásob živcové suroviny
a štěrkopísku a výpočet objemu technické zeminy, skrývky a výklizu v zájmové ploše POPD Ledce II.MS archiv Družstvo DRUMAPO, Němčičky. Výseč ze schváleného výpočtu zásob.
Opekar, L. a kol. (2020): Bratěice SZ. Přehodnocení zásob výhradního ložiska živcové suroviny
a štěrkopísku Bratěice (B 3 011 000) v části závěrného svahu v k.ú. Němčičky, okres Bmo-venkov,
a zohlednění výsledku do stavu zásob celého ložiska.- MS archiv Družstvo DRUMAPO, Němčičky
(do archivu ČGS-Geofondu bude předán výtisk z KPZ MŽP a poté bude přiděleno číslo FZ).
Projednán a schválen na 1213. schůzi KPZ z 18.12.2020. Bez dopadu na stav zásob v zájmové ploše
POPD Ledce II.

e) výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a
lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů,
netýká se žádosti
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I) stanovisko vydané podle zvláštního právního předpisu, pokud podle tohoto předpisu má být
zpracováno,
Souhlasné závazné stanovisko ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru „Stanovení
dobývaciho prostoru Medlov" na životní prostředí vydanému dle 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 bylo vydáno Ministerstvem
životního prostředí dne 10.1.2007 pod č.j. 1213/ENV/07. Platnost stanoviska byla následně
prodloužena do 31.5.2023 (MŽP, čj. MZP/2018/560/842 ze dne 31.5.2018). Oba dokumenty jsou
součástí dokladové části POPD.

g) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod dotčených vlivem
dobývaní výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového
průběhu jejich vytváření,
součástí dokumentace POPD - kapitola 1.6
Těžební organizace má fond na důlní škody vytvořen a k 31.12.2020 zde má naspořenu částku
180 000,-Kč.
Vytvořenou finanční rezervu považujeme za dostatečnou, proto nenavrhujeme do fondu v rámci
předkládaného POPD odvádět další finanční prostředky.

h) vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání
výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu
jejich vytváření,
součástí dokumentace POPD - kapitola 1.6
S ohledem na rozpočet předpokládaných nákladů a množství vytěžitelných zásob v rámci POPD
Ledce II navrhujeme koeficient roční tvorby pro POPD Ledce II ve výši 3,00 Kč na 1 prodanou
tunu suroviny.

i) výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti.
Výpis z OR a kopie oprávnění k hornické činnosti jsou přílohou žádosti.
S pozdravem Zdař Bůh!

GET s.r.o.
Perucká 2540/11a
120 00 Praha 2

10 49702904

RNDr. Tomáš Pechar
jednatel GET s.r.o.

Přílohy:

výpis z OR pro Družstvo DRUMAPO
kopie oprávnění k hornické činnosti pro Družstvo DRUMAPO
plná moc k zastupování
kolek 1 500,-Kč
2x dokumentace POPD Ledce II pro těžbu v dobývacím prostoru MEDLOV ev. č. 6 0373,
GET s.r.o., leden 2021
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