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Anotace  Obsahem mé práce bylo řešení návrhu rozšíření dobývacího prostoru v dobývacím prostoru Hulín┻ V úvodu mé práce je představení oblasti Hulína┸ jeho geografické a geologické poměry┻ Také je představena aktuální technologie┸ kterou se v současnosti v Hulíně surovina tě:í a upravuje┻ Hlavním obsahem této práce je ovšem návrh na rozšíření dobývacího prostoru podle Vyhlášky ČBÚ č┻ なばに【なひひに Sb┻ ve znění pozdějších předpisů┻ U návrhu bylo důle:ité respektovat místní podmínky a uvést všechny potřebné údaje a dokumenty┸ které s návrhem souvisejí┻ V závěru práce jsem technicko┽ekonomicky zhodnotil rozšíření dobývacího prostoru a jeho ekologický přínos pro Hulín┻  
Klíčová slova┺ dobývací prostor┸ tě:ba┸ ekologie┸ Hulín  
Summary  The task of my dissertation was to find the solution to the project of extending of the mining area Hulín┻ The beginning of my work informs about the town Hulín┸ about its geographical and geological conditions┻ The current mining technology used in Hulín for raw material extraction and adjustment is presented next┻ The proposal to extend the mining area pursuant to Ordinance No┻ なばに【なひひに Coll┻ As amended is a main kontent of this work┻ There was important to respekt local conditions in the proposal and provide all necessery informations and documents related┻ Finally I evaluated the technical and economic expansit of the mining area and its environmental benefits for Hulín┻  
Keywords┺ mining claim┸ mining┸ ecology┸ Hulín       
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な┻ Úvod  Tě:ba nerostných surovin na území České republiky má velkou tradici┸ patří mezi nejdůle:itější obory průmyslu a hlavně tě:ba štěrkopísků a písků je důle:itá v nejrůznějších oblastech a odvětvích┻ Zejména na konci devadesátých let minulého století došlo k rozmachu tě:by štěrkopísků a především k vzniku štěrkoven a pískoven┻ Také v lokalitě Hulína má tě:ba štěrkopísků a písků z vody tradici┻ Tě:ba štěrkopísků z vody je jednou z nejznámějších metod dobývání┻ Provádí se obvykle na zaplavených dobývacích prostorech pomocí plovoucích korečkových a drapákových rýpadel v jednom nebo dvou tě:ebních řezech┻ Ne jinak tomu je na střední Moravě a také v Hulíně┻ Úkolem mé diplomové práce bylo navrhnout vhodné rozšíření dobývacího prostoru Hulín s tím┸ :e by měl být v práci koncipován standardní ‶Návrh na rozšíření dobývacího prostoru╉┸ který se zasílá ke schválení na Obvodní báňský úřad┻ S tím jsou spojeny také potřebné údaje a dokumenty┻ Závěrem této práce přináším ekonomicko┽ekologické zhodnocení a také podíl vlivu rozšíření dobývacího prostoru na okolní prostředí┻ Území┸ které by v dobývacím prostoru Hulín mělo být rozšířeno k současnému dobývacímu prostoru┸ se nachází na rozhraní katastrálního území Hulín a Bílany a ze severu volně navazuje na stávající tě:ební prostor štěrkoven Hulín┸ kde v současné době probíhá tě:ba┻ Dále je ohraničeno drá:ním tělesem a hranicí lesa┻ Zájmovým územím protékají dvě vodoteče a to Němčický a Svinský potok┻ Plochy jsou aktuálně vyu:ívány pro velkovýrobní produkci polních plodin┻ Dle katastru nemovitostí jsou pozemky v zájmovém území evidovány jako orná půda┸ ostatní a vodní plocha ゅpotokょ┻ Lesní pozemky zde nejsou situovány┸ les Zámeček je situován ji:ně od uva:ovaných ploch rozšíření tě:by┻ いばう Podklady pro diplomovou práci mi poskytl Českomoravský štěrk┸ a┻s┻┸ který je členem nadnárodní německé společnosti Heidelberg Cement Group┻ Působí na našem území od roku なひひぱ a v současnosti spravuje sedmnáct kamenolomů┸ šest štěrkopískoven tě:ících z vody a sedm pískoven┻  
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に┻ Geografické a geologické poměry na lo:isku┸ současné 
údaje o stávajícím dobývacím prostoru  

に┻な┻ Základní údaje o oblasti Hulína  První písemná zmínka o městě Hulíně pochází z roku なににね┸ kdy zde český král Přemysl Otakar I┻ vydává důle:ité listiny┻ Četné po:áry následkem přírodních katastrof a vojenských ta:ení způsobily┸ :e se zachovalo jen málo písemných dokladů┻ Velký vliv na vývoj města měla stavba Severní dráhy císaře Ferdinanda v roce なぱねな┻ Od té doby je Hulín důle:itým dopravním uzlem┻ Ve městě má dlouholetou tradici strojírenská výroba ゅTOS ‒ továrna obráběcích strojůょ┻ いなにう Provozovna společnosti Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ v Hulíně se nachází přibli:ně なば km ji:ně od Přerova a asi にの km severozápadně od Zlína┸ v těsné blízkosti měst Hulín a Kroměří: ゅviz┻ Obr┻ なょ┻ Surovina se dobývá plovoucími rýpadly z vody v úrovni dvou tě:ebních řezů ゅviz┻ Obr┻ にょ┻ Výrobky jsou pou:itelné především do betonu┸ :elezobetonu┸ předpjatých betonů┸ prefabrikovaných dílců┸ vodostavebního betonu┸ cementobetonových krytů vozovek┸ pro silniční stavby ‒ do asfaltových vrstev┸ nestmelených vrstev┸ nátěrů┸ posypů či zásypů pod zámkovou dla:bu┻ Výrobní technologická linka je značně flexibilní a umo:ňuje vyhovět specifickým potřebám zákazníka┻ いひう Výrobky jsou na této provozovně certifikovány┻ Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona などに【にどどな Sb┻ ve znění pozdějších předpisů┸ o obecné bezpečnosti výrobků┻  Certifikát systému řízení výroby č┻ なぬひに‒CPD‒どぱに┻ Kamenivo se dopravuje výhradně po silnici┻ Dle sortimentu mů:eme kamenivo rozdělit do několika frakcí ゅviz┻ Tabulka なょ┻ いなどう 
Tabulka 1: Sortiment produkovaného kameniva dle frakcí Frakce ど ‒ ね mm pro betonové výrobky┸ zámková dla:ba┸ obrubníky a směsi Frakce ね ‒ ぱ mm pro betonové výrobky a :ivičné směsi Frakce ぱ ‒ なは mm pro výrobu betonových směsí Frakce なは ‒ ぬに mm pro stavby skládek odpadů┸ drená:e Frakce ど ‒ ぬに mm pro stavební účely 
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Obrázek 1: Mapa okolí dobývacího prostoru Hulín  

 
Obrázek 2: Letecký pohled na dobývací prostor Hulín  Adresa provozovny┺  Českomoravský štěrk┸ a┻s┻┸ Záhlinická ぱどは┸ ばはぱ にね  Hulín GPS Souřadnice┺  ねひソなぱ╅ぱ┻どぱの╅╅N┸ なばソにぱ╆ねは┻どのぱ╅╅E  
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に┻に┻ Geologické poměry na lo:isku  Geologie okolí a samotného lo:iska v Hulíně Lo:isková oblast se nachází v prostoru mezi Českým masivem a Karpaty┻ V severní části vystupují devonské a kulmské horniny Českého masivu a v ji:ní části mů:eme nalézt :dánické a magurské flyše s jurským bradlem vnějšího bradlového pásma┻ Neogenní sedimenty jsou vázány na karpatskou předhlubeň a jsou ulo:eny na horninách Českého masivu a na paleogénu┻ Na něm jsou překryty částečně přesunutým :dánickým flyšem┻ Neogenní sedimenty karpatské předhlubně jsou rozšířeny v celém území┻ Horniny předkvarterního podkladu jsou v rozsahu celého řešeného území překryty komplexem kvartérních sedimentů┸ nejčastěji fluviálními ulo:eninami┻ Méně se vyskytují sedimenty eolitického původu┻ Neogenní ulo:eniny┸ z nich: pak nejmladší pliocenní souvrství Hornomoravského úvalu┸ se skládají převá:ně z jílů┸ ale také z písků a písčitých štěrků┻ Ty se vyskytují jako různě mocné vrstvy a souvrství v jílovém komplexu┻ Svojí stratigrafickou polohou vytvářejí obvykle relativně nepropustné podlo:í kvartérním sedimentům┸ které mů:eme geneticky řadit k fluviálním┸ eolickým nebo svahovým ulo:eninám┻ Přehloubená koryta┸ tzv┻ pohřbená údolí┸ vyplňují drobnozrnné štěrkopísky a písky s různě mocnými vlo:kami písčitých jílů┻ Písky jsou z hlediska petrografického slo:ení stálé┻ Lo:isko štěrkopísku Hulín je situováno v ji:ní části Hornomoravského úvalu a morfologicky se území projevuje jako široké údolí jen: je vyplněné sedimenty tortonské transgeneze┸ co: jsou mořské usazeniny z období třetihor┸ neogén┸ a pleistocénními štěrky a písky┸ co: je kvartér┻ Ty byly akumulovány řekou Moravou a jejími přítoky┻ Lo:isko má plošný tvar s mírně kolísající mocností┻ Ve spodní části je tvořeno přeplavenými tortonskými písky┸ na které se ukládaly v pleistocénu v důsledku akumulační činnosti řeky Moravy a jejich přítoků štěrky a písky┻ Podlo:í je tvořeno tortonskými jíly┸ nadlo:í o mocnosti zhruba ぬ┸の m je tvořeno ornicí┸ podorniční zeminou a jíly┻ Valouny štěrků jsou středně a: dobře opracovány┻ Jsou tvořeny převá:ně pískovcem a křemenem┻ Písky tvoří především zrnka křemene┸ :ivce┸ muskovitu┸ biotitu a amfibolu┻ 
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Mocnost pleistocenních štěrků ve výhradním lo:isku Hulín kolísá od に┸に do なに┸ぬ m a mocnost neogenních písků od な┸に do にひ┸ど m┻ Průměrná mocnost pleistocenních štěrků a neogenních písků je cca なは┸ど m┻ Průměrná mocnost nadlo:ních nivních hlín a jílů je cca ぬ┸ど m┻ V průběhu průzkumných prací kolísala výška spodní hladiny vody mezi hodnotami なぱね┸ぬ a: なぱは┸ぱ m┻n┻m┻ いはう  Geomorfologie území Reliéf má charakter ploché poříční krajiny vzniklé na poklesové struktuře Hornomoravského úvalu ve Vněkarpatských sní:eninách┻ Reliéf je vyplněn mladými terciérními a kvartérními sedimenty┻ Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a jejich přítoků┻ Směrem na východ přechází Středomoravská niva postupně v Holešovskou plošinu┻ Sklon reliéfu se pohybuje přibli:ně mezi ど┸ね a: に┸の キ┻  Hydrogeologické poměry území Území se nachází v povodí řeky Moravy┸ jen: je také hlavním vodním tokem┻ Plocha povodí řeky Moravy v místě┸ které odpovídá profilu Moravy na hranici okresu Kroměří:┸ je ば ぬのぱ┸ば kmに┻ V prostoru od osy Kroměří: ┽ Hulín a: po Otrokovice protéká kromě řeky Moravy i jiný z hlediska vodohospodářského významný vodní tok┻ Tím je řeka Rusava┸ řada drobných vodotečí a odvodňovacích a melioračních kanálů┻ V mnou řešeném území je výskyt podzemních vod dán geologickou stavbou┻ Nejvýznamnější zásoby podzemních vod jsou ve fluviálních sedimentech údolní nivy řeky Moravy a jejich přítoků┻ Jsou to zvodně nad třetihorním nepropustným podlo:ím v souvrství štěrků a písků┸ které je překryto polopropustným souvrstvím povodňových sedimentů┻  Vodohospodářská ochranná pásma Na lo:isku v Hulíně jsou stanovena ochranná pásma I┻ a II┻ stupně┻ Ochranná pásma I┻ stupně mají hranice dány břehovou hranou┸ která je nad stávající vodní hladinou štěrkoviště┻ Ochranné pásmo je navíc vyznačeno tabulemi a je do něj 
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nepovolaným osobám vstup zakázán┻ Také je zakázáno provádění jakýchkoliv úprav a činností┸ které mohou způsobit znečištění terénu a vody┻ Rybaření je povoleno za specifických podmínek a to maximálnímu poštu のど osob při odlovu ne:ádoucích ryb┻ Také se nesmí rybařit do vzdálenosti なのど m od čerpací stanice┻ Není zde povolena tě:ba zemních hmot mimo dobývací prostory┻ Také se nesmí provádět výstavba mysliveckých zařízení┸ jako jsou například krmeliště a je zakázáno ponechávání nebo zahrabávání zbytků uhynulé či zhasnuté zvěře┻  Zásoby výhradního lo:iska Zásoby výhradního lo:iska Hulín byly podle dokumentace vedeny k jednotlivým letům にどどは a にどどば podle Tabulky に┻ 
Tabulka 2: Zásoby výhradního ložiska Hulín ve vybraných letech Rok にどどは にどどば Bilanční zásoby volné┺ なば どのの どどど mぬ なは にぬは どどど mぬ Nebilanční zásoby volné┺    ぬ ねぬば どどど mぬ    ぬ ねぬば どどど mぬ Celkové zásoby┺ にど ねひに どどど mぬ なひ はばぬ どどど mぬ  Pro ověření dalších zásob štěrkopísku bylo v červnu にどどの provedeno v severozápadním předpolí dobývacího prostoru Hulín na ploše cca にな ha geofyzikální vyhodnocení úlo:ních poměrů┻ Podle tohoto vyhodnocení byla v této části lo:iska ověřena průměrný mocnost lo:iska なぱ┸の m a průměrná mocnost skrývky に┸は m┻ いねう          
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ぬ┻ Popis technologie tě:by na lo:isku  
ぬ┻な┻ Charakteristika současné tě:by na lo:isku  Dobývání suroviny je prováděno povrchovým strojním způsobem plovoucím tě:ebním strojem ゅviz┻ Obr┻ ぬょ┻ Tato dlouhodobě pou:ívaná a zároveň ověřená dobývací metoda bude i nadále vyu:ívána při dobývání další části lo:iska Hulín┻ Surovina je dobývána rypnou silou plovoucího tě:ebního stroje a následně je dopravována nejdříve lodní dopravou po hladině tě:ebního jezera do přístavu a následně elevátorem a pasovou dopravou na úpravnu tě:eného kameniva ゅviz┻ Obr┻ ねょ┻ Tě:ba v prvním tě:ebním řezu je prováděna plovoucím korečkovým rýpadlem PKR なのど┸ doprava suroviny do přístavu je prováděna v samovýsypných člunech SVČ なのど nebo SVČ にどど pomocí tlačných remorkérů TR ひど nebo TR なにど┻ V přístavu je surovina vysypána ze člunů do vody a odtud je surovina pomocí plovoucího korečkového elevátoru PKE にどど a pozemních a nadzemních pasových dopravníků dopravován na stacionární úpravnu tě:eného kameniva┻  

 
Obrázek 3: Probíhající tEžba na dobývacím prostoru Hulín 
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Obrázek 4: Letecký pohled na technologickou linku a administrativní budovy  Plovoucí korečkové rýpadlo PKR なのど Charakteristikou technologie tě:by plovoucím korečkovým rýpadlem PKR なのど je doprava materiálu po jeho vyklopení z korečků na horním turasu do výsypky┻ Materiál se dále dopravuje dopravníkovými pasy┻ Základními části stroje je plovákové těleso┸ střední a přední vě:┸ lafeta┸ korečkový řetěz┸ horní a spodní turas┸ odkládací dopravníkové pasy┸ pohonné jednotky┸ kotevní a zvedací navijáky┸ ovládací kabina┸ pomocné zařízení a v neposlední řadě sociální zařízení a dílny ゅviz Obr┻ のょ┻ Rýpadlo je slo:eno ze dvou samostatných dvoudílných plováků┻ Plovák je tvořen ぬな m dlouhým hlavním plovákem┸ dále ば m dlouhým spojovacím mostem a の m dlouhým zadním plovákem┻ Ten je široký ぬ m┻ Plováky jsou vzájemně spojeny přední vě:í a středními a zadními příčnými spoji┻ Na přední vě:i je umístěna řídící kabina s dokonalým výhledem┻ Na střední vě:i se nachází uchycená lafeta┻ Je slo:ena z příhradových plnostěnných nosníků a přední závěs je zavěšen na přední vě:i┻ Tě:ený materiál je z korečků vysypáván na pohyblivý skluz a odtud na transportní pas┻ Při pohybu lafety se mění místa výsypu štěrku z korečků a tím ke zhoršování účinnosti tě:by s hloubkou┻ Skluz je proto proveden jako pevný┻ Samotnou vytě:enou 
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surovinu pak dopravuje transportní pas na odjílovací zařízení┻ Odsud se materiál dopraví výsypkou na boční výsypné pasy a z nich do ji: přistavených člunů┻ Toto plovoucí korečkové rýpadlo vyu:ívá k pohonu horního turasu┸ navijáků a čerpadel elektrickou energii odebíranou ze zdrojů na břehu přes transformátor a přiváděnou na rýpadlo┻ Kabelová přípojka je vedená ze břehu plovoucí trasou o napětí ぬケねどど V┸ のど Hz┻ Rýpadlo se ovládá dálkově z kabiny vůdce plovoucího korečkového rýpadla┻ Průměrný skutečný hodinový výkon rýpadla se pohybuje kolem にどど mぬぉrzぉh┽な┻   

 
Obrázek 5: Plovoucí korečkové rýpadlo PKR 150  Plovoucí korečkový elevátor PKE なのど Je odvozen z typu podobného plovoucího korečkového rýpadla PKR なのど┻ Konstrukce je kratší a nemají nakládací dopravníky se skluzy┻ Jsou vázány na jednom místě v přístavu a s břehem jsou spojeny samonosným elevátorovým dopravníkem┸ jen: dále navazuje na pasovou dopravu ゅviz┻ Obr┻ はょ┻ V dobývacím prostoru Hulín se plovoucí korečkový elevátor PKE なのど vyu:ívá pro sekundární tě:bu z vodní skládky┻ Do přístavu┸ kde je umístěna vodní skládka┸ je tě:ená surovina dopravována tlačnými remorkéry a samovýsypnými čluny┻ 
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Štěrkopísek je na provozovně značně nakypřen┸ a proto plovoucí korečkový elevátor překonává menší odpor při druhotné tě:bě┻ Proto mohou být u tohoto rýpadla zvýšeny otáčky horního turasu oproti stejným typům plovoucích rýpadel a se stejným obsahem korečků jen: tě:í ve stěně┻ Oproti plovoucímu korečkovému rýpadlu PKR なのど dosahuje plovoucí korečkový elevátor PKE なのど o tři a: čtyři výsypy za minutu více┻ Dále je surovina vysypána na pozemní pasové dopravníky v délce cca な km┻ Pasový dopravník slou:í k dopravě částečně upravené suroviny z primární úpravny na technologickou linku┻  

 
Obrázek 6: Plovoucí korečkový elevátor PKE 150  Tlačné remorkéry a samovýsypné čluny Vytě:ená surovina se od plovoucího korečkového rýpadla dopravuje lodní dopravou do přístavu k plovoucímu korečkovému elevátoru┻ Tlačná sestava se skládá z tlačného remorkéru a samovýsypného člunu ゅviz Obr┻ ばょ┻ Na dobývacím prostoru Hulín se pou:ívají tlačné remorkéry TRD ひど nebo TRD なにど a samovýsypné čluny SVČ なのど nebo SVČ にどど┻ Na dopravu od jednoho rýpadla jsou potřeba dva samovýsypné čluny SVČ なのど nebo SVČ にどど┻ 
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Obrázek 7: Tlačný remorkér TRD120 se samovýsypným člunem  

ぬ┻に┻ Popis technologické linky  Materiál je dopravován pomocí pasové dopravy na technologickou úpravárenskou linku ゅviz┻ Příloha ななょ┻ Surovina je upravována mokrým úpravárenským procesem a to praním┸ tříděním a případně drcením┻ Voda potřebná v úpravárenském procesu na technologické lince je čerpána z tě:ebního jezera přes čerpací stanici potrubím na úpravárenskou linku ゅviz┻ Obr┻ ぱょ┻ Surovina je konkrétně upravována na třídiči Screen Svedala HぬPPP はどどどケにのど┻ Z něj míří surovina do dehydrátoru KKD なのど a jímky┻ Přes odvodňovací třídič odchází surovina do no:ové pračky Wolff ばど SW ばど a dále na skládku suroviny┻ Z hydrocyklonu D には odchází ne:ádoucí jemné látky na kalové pole┸ které je v přilehlém prostoru vedle tě:ebního jezera┻ Přes třídič Screen PP にどどどケばどどど prochází surovina aquamatorem ASE ぬどど【にねどど do odvodňovacích třídičů HME にどどど【のどどど┻ Upravená surovina je umístěna na volné skládky┻ Frakce ど┽な prochází přes hydrocyklon DSにどLB┸ spirálový separátor LDば TWN a odvodňovací třídič KDŠ なのど na skládku┻ Detailní schéma technologické linky je podrobně popsáno v příloze této diplomové práce┻ 
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Úpravou na technologické lince je nyní vyráběno tě:ené kamenivo ve frakcích ど┽な┸ ど┽ね┸ ね┽ぱ┸ ぱ┽なは┸ ど┽ぬに a なは┽ぬに┻ Jak ji: bylo zmíněno┸ roztříděné frakce jsou ukládány na zemní skládky a to odděleně┻ Při tě:bě přibli:ně ぱどど どどど tun suroviny je v úpravárenském procesu postupně vytříděno ぬど どどど tun jemných jílovitých a úpravárenským procesem vyplavitelných částic┸ které se nazývají výpěrky┻ Po vyplavení ze suroviny vodou jsou spolu s ní dopravovány potrubím do úlo:iště výpěrků a tam sedimentují a budou zde trvale ulo:eny┻ Expedování hotových výrobků je prováděno kolovými nakladači na nákladní automobily a na výjezdu z provozovny v Hulíně je prováděno vá:ení dopravního prostředku na mostové váze┻  

 
Obrázek 8: Pohled na technologickou linku       
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ね┻ Návrh na rozšíření dobývacího prostoru podle Vyhl┻ 
ČBÚ なばに【なひひに Sb┻ ve znění pozdějších předpisů  

ね┻な┻ Důvody rozšíření navrhované oblasti  Důvodem záměru rozšíření dobývacího prostoru v Hulíně je existence prozkoumaného ji: roztě:eného lo:iska štěrkopísků s dostatečnými nedotě:enými zásobami suroviny┸ předbě:né zajištění pozemků┸ na nich: je lo:isko situováno┸ dostupnost dopravních systémů a pracovních sil v území┻ Oznamovatel tohoto záměru┸ společnost Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ má předbě:ně zhodnocenu potřebu a mo:nosti odbytu tě:ené suroviny v této lokalitě┻  
ね┻に┻ Návrh na rozšíření dobývacího prostoru  Při návrhu na rozšíření dobývacího prostoru jsem vycházel z Vyhlášky ČBÚ なばに【なひひに Sb┻ ze dne なは┻ března なひひに o dobývacích prostorech ve znění vyhlášky č┻ ぬのな【にどどど Sb┻ Konkrétně z すに a odstavce ゅぬょ┸ který se podrobně zabývá po:adovanými údaji a potřebnými dokumenty┸ jen: musí být uvedeny v návrhu na rozšíření dobývacího prostoru┻ Textová část ‶Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín╉ by měla vypadat tímto způsobem┺  

aょ Název┸ sídlo a identifikační číslo organizace Českomoravský cement┸ a┻s┻┸ nástupnická společnost Mokrá┽Horákov┸ Mokrá ぬのひ┸ PSČ ははね どね IČO┺ はぬ ねば のの なな いのう  
bょ Název dobývacího prostoru┸ jeho plošný obsah┸ označení a souřadnice 

vrcholů geometrického obrazce┸ popřípadě jeho výškové ohraničení a 

zdůvodnění hranic dobývacího prostoru┹ souřadnice vrcholů se zjistí 

odsunutím z mapy nebo měřickými metodami 
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Název dobývacího prostoru┺ Hulín Evidenční číslo┺   ば どはのの Plošný obsah┺   に どにな のにね mに  Seznam souřadnic zrušených vrcholových bodů dobývacího prostoru Hulín je uveden v Tabulce ぬ┻ 
Tabulka 3: Seznam souUadnic zrušených vrcholových bod] DP Hulín Vrcholový bod Souřadnice Y Souřadnice X B╅ のぬは はぱは┸なに な なのの ぬどど┸ねは D╅ のぬの どぱひ┸はぱ な なのの にはは┸はば E╅ のぬの なはな┸ねは な なのの にばぬ┸ぬひ F╅ のぬの なはぬ┸はは な なのの にひに┸ぱの  Seznam souřadnic vrcholových bodů nově navrhovaného dobývacího prostoru Hulín je uveden v Tabulce ね a také v Příloze に┻ 

Tabulka 4: Seznam souUadnic vrcholových bod] novE navrženého DP Hulín Vrcholový bod Souřadnice Y Souřadnice X C のぬね ねなに┸ぬど な なのの にぬに┸にの D のぬね ぬなの┸はど な なのの ねひな┸ぱど E のぬね どなば┸ねど な なのの ぬばは┸はど F のぬぬ ひひな┸はど な なのの ねはの┸など G のぬね どには┸ひど な なのの のはぱ┸ぱど H のぬね にどば┸にど な なのの はばぱ┸ばの I のぬね ぬぱど┸にの な なのの ぱにぱ┸ばど J のぬね はにば┸ぱど な なのは ぬのど┸ぬど K のぬね ぱなひ┸ぱど な なのは ぬねぱ┸など L のぬね ばひぱ┸ばの な なのは なのね┸ばの M のぬは どなば┸ぬど な なのの ぱぬの┸ぬど A╅ のぬは ばばぬ┸ねは な なのの はにば┸はど G╅ のぬは ぱなぬ┸どど な なのの はなば┸どど H╅ のぬは ばのど┸どど な なのの ぬにぱ┸どど I╅ のぬは はのに┸どど な なのね ひのひ┸どど J╅ のぬは はぬど┸どど な なのね ぱぱぱ┸どど K╅ のぬは ねどば┸どど な なのね ぱのひ┸どど L╅ のぬは などの┸どど な なのね ひばど┸どど 
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M╅ のぬは どはに┸どど な なのね ひばは┸どど N╅ のぬは どばに┸どど な なのの どぱな┸どど O╅ のぬは どはぱ┸どど な なのの なにひ┸どど P╅ のぬは どのば┸どど な なのの なはど┸どど R╅ のぬは どぬの┸どど な なのの なひぬ┸どど S╅ のぬの ひひに┸どど な なのの ににど┸どど T╅ のぬの ひぬね┸どど な なのの にぬば┸どど C╅ のぬの どばぱ┸ぱな な なのの なはの┸にひ U╅ のぬの どぱね┸どど な なのの になば┸どど V╅ のぬの どにに┸どど な なのの にねな┸どど X╅ のぬの どねひ┸どど な なのの にぱぬ┸どど  Samotné rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅdále jen DP Hulínょ je navrhováno směrem na sever a severovýchod od současného dobývacího prostoru┻ Stávající DP Hulín byl stanoven rozhodnutím Ministerstva stavebnictví┸ Československého kamenoprůmyslu GŘ pod zn┻ DP┽にぬ【ばな ze dne にに┻なな┻なひばな┻ Hranice byly později změněny díky rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně pod č┻j┻ のぬのば【ひは┽ねはの┽どぱ ze dne にの┻なな┻なひひは a také rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně pod č┻j┻ ぬのなひ【どど ze dne ば┻なな┻にどどど┻ Rozšíření DP Hulín je navrhováno na území chráněného lo:iskového území Hulín jen: bylo stanoveno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně pod č┻j┻ ねはひの【ひど┽Hy ze dne にひ┻ぬ┻なひひな┻ Do rozšíření DP Hulín také byly zahrnuty části bloků zásob číslo な┸ に a ぬb výhradního lo:iska Hulín s evidenčním číslem ぬどななはどど o celkové výměře ど┸にのばぬばね kmに┻ Stávající DP Hulín┸ který má v současné době výměru な ばはね なのど mに bude rozšířen na celkovou plochu に どにな のにね mに┻ Nově navrhovaný DP Hulín bude mít v katastrálním území Hulín celkovou výměru な ひひぱ はぬば mに a v katastrálním území Bílany výměru にに ぱぱば mに┻ Při rozšiřování DP Hulín dochází k rušení hranic dobývacího prostoru mezi vrcholovými body A╅┸ B╅┸ C╅ a mezi vrcholovými body C╅┸ D╅┸ E╅┸ F╅┸ B┸ C┻ Také se současně ruší vrcholové body dobývacího prostoru B╅┸ D╅┸ E╅┸ F╅┸ B┻ Hranice nového rozšíření DP Hulín je vedena z vrcholového bodu A╅ přes nově určené vrcholové body G╅┸ H╅┸ I╅┸ J╅┸ K╅┸ L╅┸ M╅┸ N╅┸ O╅┸ P╅┸ R╅┸ S╅┸ T╅ do vrcholového bodu C╅┻ Dále z vrcholového bodu C╅ přes nové vrcholové body U╅┸ V╅┸ X╅ do vrcholového bodu C┻ 
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Výhradní lo:isko Hulín je v současné době dobýváno organizací Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ a to v hranicích stávajícího dobývacího prostoru Hulín┻ Rozšířením DP Hulín se nám umo:ní dobývání dalších zásob výhradního lo:iska jen: dosud nebyly zahrnuty do dobývacího prostoru┻ Samotné dobývání v rozšířeném dobývacím prostoru navá:e přímo na probíhající tě:bu v DP Hulín┻  
cょ Název a identifikační číslo katastrálního území s názvem a kódem 

okresu┸ v něm: dobývací prostor le:í Navrhovaný rozšířený dobývací prostor Hulín se nachází ve Zlínském kraji v katastrálních územích uvedených v Tabulce の┻ 
Tabulka 5: Údaje o katastrálních území, ve kterých se nachází DP Hulín IČZÚJ Obec Okres Kód okresu Plocha DP v k┻ú┻ v kmに Katastrální území IČÚTJ のぱぱねひな Hulín Kroměří: CZどばにな な┸ひひぱはぬば Hulín はねひぬどひ のぱぱにひは Kroměří:   ど┸どににぱぱば Bílany はどねどぬぱ  

dょ Nerost nebo skupina nerostů výhradního lo:iska┸ rozsah┸ ulo:ení┸ tvar a 

mocnost lo:iska┸ charakter jeho tektonického porušení a mno:ství zásob  Výhradní lo:isko štěrkopísku Hulín se nachází v oblasti ji:ní části hornomoravského úvalu a to v prostoru mezi městem Hulínem a menšími obcemi Bílany a Záhlinice┻ Toto území se morfologicky projevuje jako široké údolí jen: je vyplněno sedimenty tortonské transgrese┻  Druh nerostu┺ štěrkopísek┸ písek Rozsah lo:iska┺ な ははば ばどど mに Tvar┺   Lo:isko má plošný tvar s mírně kolísající mocností Mocnost┺ Mocnost pleistocenních štěrků kolísá od に┸に do なに┸ぬ m┻ Mocnost neogenních písků od な┸に do にひ┸ど m┻ Mocnost pleistocenních štěrků a neogenních písků je v průměru なは┸ど m┻ Průměrná mocnost nadlo:ních nivních hlín a jílů je ぬ┸ど m┻ 
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Ulo:ení┺ Lo:isko je ve spodní části tvořeno připlavenými tortonskými písky┸ na které se postupem času ukládaly v pleistocénu štěrky a písky akumulované přilehlou řekou Moravou a jejími dalšími přítoky┻ V podlo:í lo:iska se nacházejí tortonské jíly a štěrkopísky a písky jsou přikryty vrstvou nivních jílů a hlín┻ Lo:isko je tvořeno snadno propustnými klastickými sedimenty┸ štěrkopísky a písky┻ Tě:ená surovina je v prostoru celého lo:iska zvodnělá a hladina spodní vody je souvislá a volná┻ Vodní re:im je nejvíce ovlivněn vodou z řeky Moravy┸ velký vliv zde má i srá:ková voda┻  Na lo:isku nebylo zpozorováno :ádné tektonické porušení┻ Mno:ství geologických zásob na lo:isku Hulín je なひ どどな どどど mぬ┻ Celkový objem geologických zásob┸ které se nacházejí v navrhovaném rozšíření dobývacího prostoru Hulín činí zhruba に ひどば どどど mぬ┻  
eょ Termín předpokládaného započetí dobývání výhradního lo:iska a 

nejvyšší uva:ovaný objem roční tě:by  Výhradní lo:isko Hulín dobývá v současné době tě:ební organizace Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ a to ve stávajících hranicích dobývacího prostoru Hulín┻ Dobývá zde na základě povolení hornické činnosti ‒ otvírky┸ přípravy a dobývání v DP Hulín┸ které vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutím pod č┻j┻ どぱ┽のぱばど【どに┽のなな┽Pcl ze dne にぱ┻ぱ┻にどどに┻ Předpokládaná doba zahájení dobývání v rozšířené části dobývacího prostoru Hulín je odhadována na druhou polovinu roku にどなの┻ Předpoklad ročního objemu tě:by bude záviset na aktuálních po:adavcích trhu┻ Předpokládá se┸ :e se bude tě:ba postupně zvyšovat a: na zhruba ぬどど どどど mぬ štěrkopísku a písku za rok┻  
fょ Způsob dobývání a jeho vliv na povrch  
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V současné době se na lo:isku dobývá povrchovým strojním způsobem plovoucím rýpadlem┻ Soustavnou tě:bou štěrkopísku a písku z vody vzniká vodní plocha v podobě tě:ebního jezera┻ Surovina je dobývána rypnou silou plovoucího rýpadla a následně je dopravována nejdříve lodní dopravou do přístavu a po opětovném odtě:ení z vody je dopravována pasovou dopravou k úpravně┻ Samotná úprava suroviny bude i nadále prováděna ve stacionární úpravárenské lince┻ Surovina┸ která je ji: upravena┸ je sypána na zemní skládku┻ Ze zemní skládky je dále štěrkopísek nakládán na dopravní prostředky odběratelů┻ Hodnocení vlivu dobývání na povrch bylo podrobně provedeno podle zákona などど【にどなな Sb┻ ve znění pozdějších předpisů┸ o posuzování vlivů na :ivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů┻ Dokumenty┸ které byly vypracovány v rámci řízení EIA ‶Pokračování tě:by v lokalitě Hulín╉ z roku にどどひ jsou veřejně přístupné například na webových stránkách města Hulína┻ Závěry zpracovatele posudku hovoří o tom┸ :e na základě dokumentace┸ vyjádření dotčených územně samosprávních celků┸ dotčených správních úřadů a vlastního šetření┸ byl záměr shledán jako akceptovatelný┸ pokud budou dodr:ena opatření navr:ená a uvedená v návrhu stanoviska┻ いななう  
gょ Závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru┸ který se 

dotýká zájmů chráněných podle zvláštních předpisů┸ s orgány a 

fyzickými a právnickými osobami┸ jim: přísluší ochrana těchto zájmů  Závěry projednání ‶Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín╉ s orgány státní správy a fyzickými a právnickými osobami budou přilo:eny v příloze tohoto návrhu jako ‶Rozhodnutí a stanoviska orgánů a organizací╉┻  
hょ Název a sídlo organizace┸ která dobývá toté: nebo sousední lo:isko  Výhradní lo:isko štěrkopísku a písku Hulín ev┻č┻ ぬどななはどど je v současné době dobýváno pouze organizací Českomoravský štěrk┸ a┻s┻┸ Mokrá ぬのひ┸ ははね どね Mokrá┽Horákov┻ Lo:isko :ádná jiná organizace kromě Českomoravského štěrku┸ a┻s┻ 
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nedobývá┻ V bezprostřední blízkosti výhradního lo:iska Hulín se také nenalézá :ádné jiné lo:isko┻  K návrhu na rozšíření dobývacího prostoru je nutné přilo:it také nezbytné dokumenty┺  
aょ Kopie mapy povrchu v měřítku do な┺にの どどど včetně se zakreslením hranic 

dobývacího prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce┸ jako: i 

sousedních dobývacích prostorů a stanovení chráněných lo:iskových 

území┸ chráněných území a ochranných pásem┻ Je┽li dobývací prostor 

pod povrchem ohraničen přirozenými hranicemi nebo hloubkově┸ 

vyznačí se tvar dobývacího prostoru v řezech┻ V případě dobývání 

s vlivem na povrch se na kopii mapy povrchu vyznačí v nemovitosti 

dotčené vlivy dobývání  Kopie mapy┸ kde je viditelně vyznačen rozšiřovaný prostor┸ je přilo:ena k Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha なょ  
bょ Seznam souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé 

metry┸ výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na mに a 

seznam katastrálních území nebo jejich částí┸ na kterých se dobývací 

prostor nachází┸ s uvedením jejich poměrného zastoupení v ploše 

dobývacího prostoru┻ Plochy katastrálních území se určují 

planimetricky┸ a to aritmetickým průměrem vypočítaným ze tří měření 

s přesností na dvě desetinná místa s vyrovnáním na plochu dobývacího 

prostoru v kmに nebo jinými metodami dosahujícími alespoň té:e 

přesnosti  Seznam souřadnic vrcholů s hodnotami a plošný obsah dobývacího prostoru s přesností na mに je součástí přílohy Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha にょ┻  
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cょ Posouzený výpočet zásob┹ k výpočtu zásob se přilo:í geologická mapa 

lo:iska┸ mapa zásob nebo strukturní mapa u lo:isek ropy┸ hořlavého 

zemního plynu┸ popřípadě technicky vyu:itelného přírodního plynu┸ 

jako: i charakteristické příčné a podélné řezy lo:iskem 

 Výpočet zásob v rozšiřované oblasti┸ který proběhl podrobným měřením┸ byl uskutečněn v roce にどどの a je rovně: součástí přílohy Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha ぬょ  
dょ Osvědčení o výhradním lo:isku  Dokument osvědčení o výhradním lo:isku Hulín je také součástí přílohy Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha ねょ┻  
eょ Rozhodnutí o stanovení chráněného lo:iskového území┸ pokud bylo 

stanoveno  Rozhodnutí o stanovení chráněného lo:iskového území je rovně: přilo:eno k Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha のょ┻  
fょ Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru  Také tento dokument o souhlasu k podání návrhu se nachází v dokumentaci Návrhu na stanovení dobývacího prostoru ゅviz┻ Příloha はょ┻  
gょ Při dobývání s vlivem na povrch seznam dotčených pozemků s uvedením 

parcelních čísel┸ druhů pozemků ゅkulturょ a právních vztahů podle 

katastru nemovitostí  Data o dotčených pozemcích nebyl vzhledem k citlivým osobním údajům pro zveřejnění poskytnut┸ ale společnost Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ má tyto údaje a dokumenty připraveny k přilo:ení k Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín┻ 
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hょ Seznam a adresy fyzických a právnických osob┸ které jsou účastníky 

řízení  Seznam a adresy fyzických a právnických osob nebyl vzhledem k citlivým osobním údajům pro zveřejnění poskytnut┸ ale společnost Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ má tyto údaje a dokumenty připraveny k přilo:ení k Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín┻  
iょ Doklady a dokumentaci stanovenou prováděcími předpisy k hornímu 

zákonu┸ případně zvláštními právními předpisy  Tato dokumentace bude přilo:ena organizací později a bude nedílnou součástí Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín┻  
jょ Kopii příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se 

k dobývacímu prostoru a k území mimo dobývací prostor┸ které bude při 

hornické činnosti vyu:íváno┸ např┻ pro zřízení výsypek┸ odvalů nebo 

odkališť┸ pokud je územně plánovací dokumentace vypracování a 

schválena  Část územně plánovací dokumentace┸ kde se nachází dobývací prostor Hulín je také přilo:ena u Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha ばょ┻  
kょ Návrh řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených 

tě:bou┹ v návaznosti na plánované vyu:ití území po ukončení dobývání 

vymezuje tento návrh sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených 

tě:bou v celém území dobývacího prostoru i v území mimo dobývací 

prostor┸ které má být při hornické činnosti vyu:íváno┸ ゅdále jen 

‶souhrnný plán sanace a rekultivace╉ょ┻ V případě┸ :e :ivotnost dolu┸ popř┻ 

lomu je delší ne: など let┸ zpracuje se souhrnný plán sanace a rekultivace 

dolu┸ popř┻ lomu nejméně na dobu など let  
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Plán sanace a rekultivace území dotčeného tě:bou je součástí přílohy Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru ゅviz┻ Příloha ぱょ┻  
lょ Doklad┸ :e organizace je oprávněna vykonávat hornickou činnost  Doklad o oprávnění vykonávání hornické činnosti organizace Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ je součástí Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín ゅviz┻ Příloha ひょ┻  
mょ Stanovisko o posouzení vlivu na :ivotní prostředí┸ pokud toto posouzení 

je nutno podle zvláštních právních předpisů provést  Posouzení a zhodnocení vlivu na :ivotní prostředí je podrobně popsáno v řízení EIA veřejně přístupné na webových stránkách České informační agentury  :ivotního prostředí ゅdále jen CENIAょ v kategorii Záměry na území ČR pod kódem záměru MZPにねに a názvem ‶Pokračování tě:by v lokalitě Hulín╉┻ Do této diplomové práce jsem fyzicky zmíněné dokumenty┸ které obsahují mnoho stran┸ nepřilo:il vzhledem k omezenému prostoru příloh┻ K nahlédnutí je vše na webových stránkách CENIA┻  
nょ Rozhodnutí┸ popřípadě stanoviska orgánů a organizací┸ jim: přísluší 

ochrana zákonem chráněných zájmů podle zvláštních právních předpisů  Rozhodnutí je také součástí Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín a je přilo:eno mezi dokumenty ゅviz┻ Příloha などょ┻          
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の┻ Technicko┽ekonomický a ekologický přínos 
navr:eného řešení  Technicko┽ekonomický přínos navr:eného řešení Ka:dé výhradní lo:isko musí být dle Horního zákona vyu:íváno hospodárně┸ konkrétně hospodárným vyu:íváním výhradního lo:iska se rozumí jeho dobývání┸ úprava a následné zušlechťování vytě:eného nerostu samozřejmě při přihlédnutí k momentálním ekonomickým a technickým podmínkám┻ Zároveň je třeba dbát na dodr:ování zásad báňské technologie┸ ochranu zdraví a bezpečnost při práci a v neposlední řadě bezpečnost provozu a vyloučení neodůvodněných nepříznivých vlivů na pracovní a :ivotní prostředí┻ Při dobývání výhradního lo:iska je důle:ité vydobýt zásoby výhradního lo:iska včetně průvodních nerostů pokud mo:no co nejúplněji a s co nejmenšími ztrátami a znečištěním okolí┻ Především není dovoleno dobývat výhradně bohaté části lo:iska┸ vhodným způsobem bychom měli ukládat skrývkové hmoty a také výpěrky z úpravárenského procesu┻ Je nutné ┻ Dobývání výhradního lo:iska nesmí být zastaveno┸ ani: bylo zjištěno┸ :e pozdější jeho dobývání bude technicky mo:né a hospodářsky účelné a bezpečné┸ ačkoliv by zastavení dobývání vy:adoval zákonem chráněný obecný zájem┸ především bezpečnost :ivota nebo ochrana zdraví lidí┻ Rozšíření tě:by a uvolnění zásob dalších částí výhradního lo:iska dopomů:e k větší produkci štěrkopísku pro společnost Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ Expedovaná surovina se v této oblasti nejvíce vyu:ívá pro stavební účely┸ zejména při dostavbě nedaleké dálnice Dな a dalších na ni napojených částí infrastruktury┻ Produkce bude záviset na aktuálních potřebách odběratelů  Ekologický přínos navr:eného řešení Samotná lokalita záměru není osídlena trvale a nejbli:šími sídly jsou města Kroměří:┸ s místní částí Bílany┸ a město Hulín┻ Obě města se nacházejí přibli:ně な km od místa samotné tě:by┻ Oblast Přírodního parku Záhlinické rybníky s lu:ními lesy┸ loukami┸ vodními a mokřadními plochami představuje mimořádně cenný segment 
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přírodní krajiny s vysokou hodnotou┻ K této oblasti se ovšem záměr nebude oproti současnému stavu tě:by přibli:ovat┻ Vlastní řešené území je přímo situováno do typické antropogenní krajiny┸ která volně prolíná do přírodního komplexu┻ Z pohledu krajinného rázu by realizace tě:by za předpokladu kvalitně zpracovaného a realizovaného revitalizačního projektu znamenala přínos k obnově krajinného rázu a rozšíření stávajícího komplexu chráněných území┻ Navíc po stránce kvality ovzduší je toto území zcela bezproblémové Z hlediska případných extrémních poměrů se zde mů:e projevit vybře:ování řeky Moravy s rozsáhlejšími záplavami┻ Zmíněná lokalita je situována mimo záplavové území┻ Lokalita je fytocenologicky nepříliš významná┸ po stránce fauny se zde vyskytují zvláště chráněné druhy ve větším počtu┻ Rozšíření tě:by ovšem nebude mít na tyto druhy významný negativní vliv┻ 
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は┻ Závěr  Úkolem mé diplomové práce bylo koncipovat Návrh na rozšíření dobývacího prostoru Hulín v takové podobě┸ aby se mohl tento dokument zaslat na Obvodní báňský úřad┻ Ten následně oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru územnímu orgánu Ministerstva :ivotního prostředí┻ Jednotlivá data a dokumenty jsem čerpal přímo od organizace Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ a jejich předchozí průzkumy┸ předbě:né návrhy a řízení byly vedeny velice precizně a velmi mi při zhotovování Návrhu na rozšíření dobývacího prostoru Hulín pomohly┻ Rozšíření současné tě:by do nové lokality přinese přínos jak pro tě:ební společnost┸ tak také pro okolí Hulína a Kroměří:e vzhledem k pou:ití štěrkopísku pro stavební účely┸ zejména infrastrukturu a dostavbu dálnice Dな┻                     
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Seznam pou:ité literatury  な KRYL┸ V┻ a kol┻┺ Povrchové dobývání lo:isek┻ Dotisk な┻ vyd┻ Ostrava┺ VŠB┽TU Ostrava┸ にどどな┻ にぱに stran┻ ISBN ぱど┽ばどばぱ┽ぬひは┽は┻ に Zákon ぱぱ【のぶふふ Sb┻┸ o ochraně a vyu:ití nerostného bohatství┸ ゅhorní zákonょ┸ ve 

znění pozdějších předpisů┻ ぬ Vyhláška ČBÚ のぴは【のぶぶは Sb┻┸ o dobývacích prostorech ve znění pozdějších 

předpisů┻ ね KURAS┸ T┻┺ Plánované rozšíření tě:by na lo:isku Hulín┻ RNDr┻ Tomáš Kuras┸ Ph┻D┻┸ にどどば┻ にな stran┻ の LÉTAL┸ R┻┺ Přetě:ení lo:iska štěrkopísku Hulín drapákovým bagrem┻ VŠB┽TU Ostrava┸ にどどひ┻ ぬひ stran┻ は Plán otvírky┸ přípravy a dobývání v DP Hulín┸ textová část┻ Báňský in:enýrink Olomouc┸ spol s┻r┻o┻┸ にどなな┻ ば ARVITA P┸ spol s┻r┻o┻┸ Otrokovice┺ Plánované rozšíření tě:by na lo:isku Hulín┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【portal┻cenia┻cz【eiasea【download【EIAｅMZPにねにｅoznameniｅな┻zipス ぱ Obchodní rejstřík a Sbírka listin┻ Provozovatel Ministerstvo spravedlnosti České republiky┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【www┻justice┻czス ひ HeidelbergCement Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【www┻heidelbergcement┻com【cz【country【kontakty【sterk【hulin【index┻htmス など Nezávislý informační server Betonserver┻cz┻ Provozovatel AUREA INVEST┸ a┻s┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【www┻betonserver┻cz【cms┽hulinス なな Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na :ivotní prostředí┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【portal┻cenia┻cz【eiasea【download【EIAｅMZPにねにｅzaveryStanｅな┻pdfス なに Wikipedie ┽ Otevřená encyklopedie┻ Město Hulín┻ Dostupné na WWW┺ ジhttp┺【【cs┻wikipedia┻org【wiki【Hulínス なぬ Směrnice děkana HGF č┻ は【はねねふ o pokynech pro zpracování diplomové práce┻ Dostupné na WWW┺ ジhttps┺【【www┻vsb┻czス  



Bc┻ Tomáš Martínek┺ Návrh na rozšíření dobývacího prostoru Hulín 

にどなな【にどなに                                                                                                                                                              Strana ぬな 

Seznam obrázků  Obrázek な┺ Mapa okolí dobývacího prostoru Hulín ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ ば Obrázek に┺ Letecký pohled na dobývací prostor Hulín ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ ば Obrázek ぬ┺ Probíhající tě:ba na dobývacím prostoru Hulín┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なな Obrázek ね┺ Letecký pohled na technologickou linku a administrativní budovy ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なに Obrázek の┺ Plovoucí korečkové rýpadlo PKR なのど ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なぬ Obrázek は┺ Plovoucí korečkový elevátor PKE なのど ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なね Obrázek ば┺ Tlačný remorkér TRDなにど se samovýsypným člunem ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なの Obrázek ぱ┺ Pohled na technologickou linku ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なは              
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Seznam tabulek  Tabulka な┺ Sortiment produkovaného kameniva dle frakcí ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ は Tabulka に┺ Zásoby výhradního lo:iska Hulín ve vybraných letech ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ など Tabulka ぬ┺ Seznam souřadnic zrušených vrcholových bodů DP Hulín ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なぱ Tabulka ね┺ Seznam souřadnic vrcholových bodů nově navr:eného DP Hulín ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ なぱ Tabulka の┺ Údaje o katastrálních území┸ ve kterých se nachází DP Hulín ┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ にど                
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Seznam příloh  Příloha な┺ Kopie mapy povrchu se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů Příloha に┺ Seznam souřadnic vrcholů s hodnotami Příloha ぬ┺ Posouzený výpočet zásob Příloha ね┺ Osvědčení o výhradním lo:isku Příloha の┺ Rozhodnutí o stanovení chráněného lo:iskového území Příloha は┺ Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Příloha ば┺ Kopie příslušné části územně plánovací dokumentace Příloha ぱ┺ Souhrnný plán sanace a rekultivace Příloha ひ┺ Doklad organizace o oprávnění vykonávat hornickou činnost Příloha など┺ Rozhodnutí a stanoviska orgánů a organizací jím: přísluší ochrana zákonem chráněných zájmů dle předpisů Příloha なな┺ Technologické schéma úpravnické linky                
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                        Závěrem bych chtěl poděkovat všem┸ kteří mi pomohli s diplomovou prací┻ Především vedoucímu mé diplomové práce doc┻ Ing┻ Milanu Mikolášovi┸ Ph┻D┻ za jeho věnovaný čas a věcné a odborné připomínky k práci┻ Také chci velice poděkovat Ing┻ Vlastimilu Polišenskému ze společnosti Českomoravský štěrk┸ a┻s┻ jen: mi poskytl odbornou spolupráci┸ potřebnou dokumentaci a i přes velké časové vytí:ení si v:dy našel čas ke konzultaci a doplnění informací┻ Dík patří také mým rodinným příslušníkům┸ kteří mi poskytli nejen materiální pomoc při zhotovení diplomové práce┸ ale také klidné a příjemné prostředí pro úspěšné vypracování┻ 


