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fluoranten, nikl)
- ekologický stav: střední
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - podnět ke změně stanoviska
k stanovení DP Uherský Ostroh

Obdrželi jsme váš návrh ke změně stanoviska správce povodí č.j. PM040716/2015-203/Kr
z 21.9.2015 k návrhu stanovení dobývacího prostou Uherský Ostroh pro těžbu štěrkopísku
(František Jampílek). Zádost byla doplněna o hydrogeologická vyjádření: „Uherský Ostroh 2, těžba
a úprava štěrkopísku a ovlivnění jimacich území Bzenec. - Znalecký posudek.“ (GEOtest, a.s.;
11/2016) zpracovaný na objednávku KrU Jihomoravského kraje 8 „Odborné vyjádření
k hydrogeologické dokumentaci v procesu ElA ... Uherský Ostroh - těžba štěrkopísku.“ (RNDr.
Josef V. Datel, Ph.D.; 10/2015) zpracovaný na objednávku VaK Hodonín, a.s. Podnět je
odůvodněn Metodickým pokynem 20380/2016-MZE-15120 k posouzení možnosti vlivu záměru na
stav dotčeného vodního útvaru.

Předmětem uvedeného stanoviska bylo pouze stanoveni dobývacího prostoru (DP) a nikoliv
vlastni těžba. Uvedené stanovisko vzniklo v září 2015, kdežto metodický pokyn MZe k posuzování
ovlivněni vodních útvaru (VÚ) byl vydán v dubnu 2016 s účinností od 1.5.2016. Záměr těžby na
dané lokalitě s otevřením hladiny podzemní vody určitě nepovažujeme za vhodný a rozhodně
nepopíráme prioritu kvantitativního a kvalitativního zajištěni vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou, předložené hydrogeologické posudky ale nepřinášejí žádné nové relevantní

— informace. Jde o další z mnoha posudků zpracovaných k problematice vlivu těžby v této lokalitě na
vodní zdroj Bzenec-komplex. Stanoveni DP je administrativním aktem vymezeni plochy s určitým
druhem územní ochrany, která má zabránit znemožněni nebo ztížení dobýváni ložiska. Podle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) sice stanovením DP vzniká těžební organizaci oprávnění ale
nikoliv nárok k dobývání ložiska. Samotné stanovení DP nemůže mit vliv na stav VÚ a tvrzení, že
stanoveni DP může zhoršit stav VU, by bylo ze strany těžební organizace snadno napadnutelné.
Zdůrazňujeme, že i pokud by přes všechny rozpory došlo Obvodním báňským úřadem ke
stanoveni dobývacího prostoru stále ještě zbývá před zahájením těžby nezbytné povoleni hornické
činnosti a schváleni Plánu otvírky, přípravy a dobýváni ložiska.

In formace o vodních útvarech v místě záměru:
vodní útvar povrchových vod

MOV_l 390 Morava od toku Olšava po tok Radějovka
hodnocení podle Plánu dílčího povodí Moravy 2016-2021

- kvantitativní stav: nedosažení dobrého stavu (problémové faktory - benzo-a-pyren,
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vodni útvar podzemních vod
16510 - Kvartér Dolnomoravského úvalu

hodnoceni podle Plánu dílčího povodí Moravy 2016-2021
- kvantitativní stav: nevyhovuj icí
- chemický stav: nevyhovující (problémové faktory - dusičnany, pesticidy, znečišť.

______

látky)

_____ _____

V tomto případě nepovažujeme za odůvodněné měnit z vlastního popudu stanovisko ke
stanoveni DP. Pokud budou jasné objektivní důvody k předpokladu negativnich důsledků těžby na
VZ Bzenec-komplex, jsme jako správce povodí jednoznačně na straně ochrany vodního zdroje.
Nelze ale odmítání záměru stavět na apriorním nesouhlasu a hledání zástupných problémů.
I princip předběžné opatrnosti by měl být uplatňován přiměřeně s racionálnimi limity. Pokud jsou
objektivní důvody k předpokladu, že může záměrem dojít ke zhoršeni stavu vodního útvaru, je
určitě možné v případném dalšim kroku schvalování těžbou na lokalitě Uherský Ostroh požadovat
posudek Odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie Výzkumného ústavu vodohospodářského
TGM, kde lze očekávat jednoznačně objektivní přistup. Pro skutečně efektivní ochranu VZ
Bzenec-komplex před současným záměrem těžby i těmi případnými budoucími doporučujeme co
nejdřive zahájit připravu revize jeho ochranných pásem se stanovením území s vymezenim územi
s výslovně nepřípustnou těžbou nerostných surovin nebo terénnich úprav s odkrytím hladiny
podzemní vody, tam kde se prokáže vysoké riziko ohroženi jimacích územi tohoto vodního zdroje.
Současné vnější ochranné pásmo (pásmo hygienické ochrany 2b) vyhlášené v roce 1989 (ONV
Hodonín č.j. Vod-1299-1985/1 989/Ku-235) zahrnuje mimo jiné intravilán části Veseli nad Moravou,
velké části Uherského Ostrohu a Moravského Pisku. V tomto rozsahu je praktická ochrana takto
významného vodního zdroje obtížně uhájitelná.
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