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Posuzor'ání vlivů nl životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., o posuzo\'ání vii\'ů
na ži\'otní přostředí a o změně něIrterých souvisejících zíkonů (zákon o posuzování r Iir ů

na životní prostředi), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,zákon") _ zaháiení
ziišr'ovacího řizcní zámčru ,,KamcnoIom Černá Skála - Plán otr irk'r nřinrar r

a dobírání od roku 2010" zařazeného v katcgorii lI. bod 2'5 příIohy č. 1 zákona

všeobec.ě srozumjtelné shrnu1í ]']etechnického charak1eILl

ZáněIen oznámovatele _ \'Í-SILNiCE a's' je rozšířjt těžebni prostoi kameno]onrrr Čemj

Skáa v hranicích stávající1io dobývacílro prostolu a poklačo\'at \e stávající těžeh.í činnosti

při zacho\,ánl těžební kaPacjty, techlického a l'ýrobníbo zďízení a tec]x]ologie kamenolol]u'

]cclí :c n k]lrjckoLl t"xžttl kanlene sk]ádající se zorimámího rozpoiení horni y clonovýnr

odstře]em a sekundr{mího rozpojení velkých b]oků kamene hydrau1ickýrn kladir'em'

Následuje přeprava rubaainy lákladnhrri vozidly k teclr'nologické lince (úpral'ně ka eíiva)'

Stávajíci teclrrrologická linl<a se skládá z nasypky s podavačen, luubotřídlče' dniče, dvou

graluiátorů a třídičů, dopIavních pasů' skluzů a ocelovýclr zásobníků. ]ednotlivé frakce

řrnálrrího produktujsou uloženy na zerrrní sk1ádb' a Dásleďrě expedovány zákazníkovi'

oznamovmý ziíměr předstawje rozšířeni těžebníhp plostoru kamenolomu Čemá Ská1a pouze

v irraniciclr stávajícího dobývacího prostoru.

Jedná se o oostuD severovÝchodním směrem do zalesněné svahové části ložiska' Lorn bude

plošně rozšiřen o ccu l5 ooo m2' Dotčen]7 pozelnek 966l'} v katastrálnín území Potštejn je

iosud určený k plnění funkcí lesa. Zájmová část pozemku bude oddělena geonetrjckým

plánem a v1'jmuta z PUPFI '

Při stávající roční těžbě kameniva 35o tisíc tun ločně je v tomto pťostoru uvažoviino s těžební

činností v období cca 2o-ti ]et. Těžební kapacita, technické a výmbní zařízení a tecbnologie
l,rnenolor'u se nemění'

V karnerrolonru Černá Skála (DP Černá Skála) je por'olerra homická činnost _ ot!írka'
přípfava a dobývání řozhodnutim lydaném obvodnín báiským úřadem v Trutnově dDe

1'2. i 989 pod čj. 363/89/Hr'/G. Platnost povolené hornické čirulosti končí dne 31.12.2010'

Plánovaný rozsah lěŽebních pmcí podle výše uvedeného plánu je jiŽ térněi dosažen. Z tohoto

důvodu jsou připrar'ovány podklady pro nové povolení homické činnosti podle dokunrentace
..P1á1 otvííky' piípravy a dobýr,ání od roku 2010". Rozšíření těžebního prostoru vyp1ývá
z existence stávajícího kameno]omu'


