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Poskytnutí informací
Dne 12. 10. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto informací:
1) Žádáme o informaci, jakým způsobem a jak často je prováděna kontrola a měření
výšky zaváženého prostoru. Prosíme o předložení dat měření, geometrické zaměření
výšek, výškopis, polohopis zaváženého prostoru.
2) Kdy a v jakém rozsahu byla prováděna kontrola naváženého materiálu – zápis.
3) Kde má končit pata uložiště, do jaké výšky má sahat povolená navážka.
4) Jakým způsobem a v jaké četnosti provádí místně příslušný povolovací úřad dohled a
co proto udělal.
5) Jak a v jakém rozsahu je kontrolováno nařízené odčerpávání vody z jezera dobývacího
prostoru.
6) Do jaké výšky sahala voda při převzetí objektu panem Mesenským (kdy mu bylo
nařízeno čerpat vodu) a do jaké výšky sahá voda k dnešnímu dni.
7) Jak si příslušný orgán plní povinnost podílet se na odčerpávání vody (spotřeba el.
energie – hodiny).
Vzhledem k tomu, že uvedená žádost neobsahovala všechny náležitosti podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, vyzval Vás povinný subjekt dne 19. 10. 2021 k doplnění
žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu k
informacím. Doplnění žádosti obdržel povinný subjekt dne 22. 10. 2021.
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření Odboru regionálního rozvoje
sdělujeme následující:
Ad 1) – 2)
Vzhledem k tomu, že území je dobývacím prostorem a v minulosti zde probíhala hornická
činnost, je příslušným orgánem státní správy Obvodní báňský úřad Brno. Ten stanovuje
podmínky a kontroluje jejich plnění. Město Kroměříž požadovanými údaji nedisponuje. Práva a
povinnosti k dobývacímu prostoru (DP) byl ze společnosti Vážanská cihelna s.r.o. v likvidaci
převeden (na základě sdělení OBÚ Brno č.j. 4798/00 ze dne 12.10.2000) smlouvou o převodu
dobývacího prostoru ze dne 3.1.2000 na společnost ECODUMP, s.r.o. a později na společnost
BIOTREND MORAVA, s.r.o. Hornická činnost - I. etapa likvidace dobývacího prostoru Vážany
byla povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Brno č.j. 08-158/01-511-Sta ze dne 2.
5. 2001 a č.j. 08-4384/02-511 ze dne 2. 7. 2002.
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Ad 3)
Město Kroměříž nemá k dispozici projektovou dokumentaci k dokončení II. etapy rekultivace
dobývacího prostoru Vážany, která tyto parametry řeší. Práva a povinnosti k dobývacímu
prostoru byla převedena na společnost BIOTREND Morava s.r.o.
Ad 4)
Správním orgánem je Obvodní báňský úřad Brno.
Ad 5)
Na základě vyjádření OBÚ ze dne 9. 1. 2019 nebylo shledáno porušení povinností
vyplývajících z rozhodnutí ze dne 2. 5. 2001 převážně z důvodu nemožnosti likvidace
kontaminovaných důlních vod. Pozn.: vyjádření OBÚ je obsaženo ve sdělení ČIŽP (č. j.
ČIŽP/47/2018/12756), které bylo vydáno na základě místního šetření, provedeného dne 21. 1.
2019.
Ad 6)
Rozhodnutím vydaným OBÚ Brno pod č. j. 08-1587/01-511-Sta dne 2. 5. 2001 o povolení
hornické činnosti – likvidace DP Vážany byla stanovena (viz bod č. 6) majiteli dobývacího
prostoru ECODUMP, s.r.o. povinnost jeho odvodnění - čerpání důlních vod. O výšce hladiny v
době převodu práv a povinností k důlnímu prostoru na ECODUMP s.r.o. nemá MěÚ Kroměříž
informace. Čerpání důlních vod bylo omezeno již po ukončení těžby cihlářské suroviny v roce
1995, nicméně v roce 2005 bylo čerpání v dobývacím prostoru definitivně ukončeno. V letech
2018 a 2019 bylo po trvalém zvětšování plochy laguny pozorováno ustálení hladiny důlních
vod, kdy byla zaznamenána její úroveň 187,26 m n. m. (leden 2018), 187,30 m n. m. (květen
2018) a 187,28 m n. m. (červen 2019). Předpokládaná hloubka vody v laguně dosahuje až
8,64 m (při kótě hladiny 187,3 m n. m. a dna 178,66 m n. m.). Úroveň hladiny důlních vod se
nachází pod výškovou úrovní ustálené hladiny podzemní vody v okolí hliníku. Hladina
podzemní vody ve vrtu HV1, situovaném při východní hranici dobývacího prostoru, byla dne
18. 10. 2021 změřena v hloubce 9,05 m (191,83 m n. m.).
Ad 7)
Těžební činnost byla v DP ukončena v roce 1995. Do dnešního dne je ale ložisko vedeno jako
důlní dílo se stanoveným dobývacím prostorem. Podmínkou vyjmutí důlního díla z evidence je
provedení jeho rekultivace. Veškerá práva a povinnosti k dobývacímu prostoru včetně zajištění
čerpání důlních vod byla ze společnosti Vážanská cihelna s.r.o. v likvidaci převedena na
společnost ECODUMP, s.r.o. a později na společnost BIOTREND MORAVA s.r.o. Těžební
organizace neuzavřela s městem Kroměříž, ani s jiným subjektem, smlouvu či dohodu o
zajištění nakládání s důlními vodami v dobývacím prostoru.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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