
MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora,

IČ: 00236195
odbor investic, technické oddělení

 mu.kutnahora.cz, ID datové schránky: b65bfx3

Zápis z     jednání – Analýza rizik, Kaňk

Dne 17. 4. 2019, v 9 hodin – zasedací místnost MÚ, Václavské náměstí

Přítomni:
Vedení města – Mgr. Bc. Vít Šnajdr
KHS – MUDr. Stehlík, MUDr. Marvanová, Ing. Růžičková
OŽP – Ing. Kocián, Bc. Brandejský
SÚ – Ing.arch. Jukl
ORRaÚP – Ing. Kapička, Mgr. Holub
OI- TO – Ing. Andrea Bodišová, Kateřina Hladíková 

Úvod: 
V prosinci  2018  byla  městu  předána  závěrečná  zpráva  „Analýza  rizik  znečištění  pocházejícího
z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk“. Na základě úkolu Zastupitelstva města byl k usnesení č. 7/19
ze  dne  29.  1.  2019  zpracován  a  Radě  města  předložen  Harmonogram  realizace  opatření  ke
zpracované dokumentaci. Harmonogram je přílohou tohoto zápisu. 
Místostarosta  Mgr.  Bc.  Šnajdr  zahájil  jednání  s tím,  že  bylo  svoláno  z důvodu  vyjasnění
povolovacího  řízení  staveb  na  Kaňku.  Především  v rámci  stanovisek  ke  stavbám  poskytnout
občanům ucelené a srozumitelné informace o zátěži těžkými kovy v půdě (arsenem) na úřadech i
odborech. 
Diskuze:
MUDr. Stehlík – požaduje zpracování hodnocení rizik pro složky životního prostředí – voda, půda,
vzduch.  Při  výstavbě  specifikovat  rizika  pro  stavitele,  např.  při  hodnotách  arsenu  1 000  mg/kg
(analýza  v lučavce  královské).  KHS  posuzuje  zdravotní  riziko  a  kontroluje  pracovní  prostředí.
Doporučuje společně s Ing. Vlastimilem Kapičkou zhotovit dokument jak postupovat při výstavbě na
Kaňku. Častým problémem je, že stavebníci nevědí jaký je správný postup a žádají informace od
KHS.

Mgr.  Holub  –  návrh  Územního  plánu  je  nyní  ve  fázi  před  veřejným projednáním.  V návrhu  je
výstavba  na  haldách  zastavena.  Do  mapy  budou  zaneseny  plochy  se  zvýšenými  riziky.  Bude
objednaná aktualizace hodnocení rizika - do 30. 4. 2019.
Doporučuje  internetovou  aplikaci,  kam  stavebník  zadá  hodnoty  z rozboru  půdy  a  aplikace
vygeneruje doporučení včetně rizik spojených se stavbou.

Ing. Kocián – mohou postupovat jen v souladu s legislativou. Stavební úřad kontroluje nakládání se
zeminou ze stavby. Musí být provedena informační kampaň. Kontroly při výstavbě OŽP provádět
nebude. 

Ing.arch. Jukl – stavební úřad neřeší nakládání se zeminou u  všech staveb, např. při realizaci bazénu
na zahradách občanů. Na Kaňku probíhají stavební povolení minimálně, cca 3x za rok. Stavebník a
projektant postupují dle zákona a veškeré postupy pro stavební řízení musí vědět. Každá stavba je
specifická nelze stanovit přesné kroky.  
Závěr: 
Bude vyhotoven informační leták pro občany (OI-TO) ohledně chování občanů na Kaňku.
Stavební úřad bude předávat rozbory zeminy ze staveb odboru územního plánování a zde budou
hodnoty zaneseny do GIS mapy. Ing. Kocián uvádí, že hodnoty mezi sousedními pozemky se mohou
lišit, tudíž stavebník bude muset provést vlastní rozbor půdy.
Zápis provedla Kateřina Hladíková, kontrolovala Ing. Andrea Bodišová.
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Harmonogram realizace opatření

k zpracované dokumentaci: 

„Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk“

Harmonogram je zpracován na základě úkolu Zastupitelstva města k usnesení č. 7/19 ze dne 
29. 1. 2019.

Odbor MÚ Název opatření termín

ORRaÚP
Zapracovat opatření z analýzy rizik do nově 
připravovaného územního plánu. Na plochách odvalů 
je doporučeno jiné využití ochranně-stabilizační.

Do 31. 12. 2019

OI-technické 
oddělení

Zveřejnění tematických článků k zátěži na Kaňku a 
informovat o možných expozičních cestách – 
zveřejnění informací pomocí medií – Kutnohorské 
listy (tištěné listy, webové stránky, facebookové 
stránky), Kutnohorský deník, apod.

Do 30. 6. 2019

OI – technické 
oddělení

Zveřejnění informací – vývěska na Kaňku a zajištění 
dokumentu o problematice.

Splněno

OI – technické 
oddělení

Aktualizovat informace na webových stránkách města 
v sekci Problematika těžkých kovů.

Do 30. 6. 2019

OI – technické 
oddělení

Příprava podkladů a formy informovanosti občanů – 
návrh souboru doporučení pro občany a následně 
příprava poptávkového řízení na PR kampaň. Průběžné
sledování možností dotačních titulů na PR kampaň. 

Do 30. 6. 2019

Ekonomický 
odbor

Zajistit finanční prostředky dle výsledku poptávky na 
PR kampaň.

Do 31. 7. 2019

Odbor investic

Sledovat možnosti čerpání dotace na realizaci 
zpevnění komunikací na Kaňku v rámci zamezení 
šíření kontaminantů sekundární prašnosti 
z komunikací. Doporučením je vyasfaltování 
komunikací a zpevnění chodníků.

Průběžně

Místostarosta – 
Mgr. Bc. Vít 
Šnajdr 

Projednat s MLaR provedení ochranného vegetačního 
krytu odvalů na pozemcích v rámci plnění funkce lesa.

Do 30. 6. 2019

Místostarosta – 
Mgr. Bc. Vít 
Šnajdr

Jednání s vlastníky pozemků o provedení ochranného 
vegetačního krytu odvalů, především s vlastníkem 
pozemku odvalu dolu Šmitna, a to prostřednictvím 
OsV Kaňk.

Do 30. 6. 2019

OI – technické 
oddělení

Založení pracovní skupiny v rámci úřadu. Do 30. 6. 2019

OI – technické 
oddělení

Zajištění sanace odvalu dolu Šafary. Projektová 
dokumentace je zpracovaná.

Realizace v roce 
2020

OI- technické 
oddělení

Zajistit každoroční monitoring podzemních vod na 
Kaňku – prověření možností migrace kontaminantů do 

Do 31. 12. 2020 
fin.prostředky do 



hlubších zvodní puklinového kolektoru krystalinika. 
Doporučeno provádět 1x ročně v jarním období 
s vyhodnocením po 2 letech v závěrečné zprávě.

Rozpočtu města 
na rok 2020

Stavební úřad

Aktualizace souborů doporučení pro projektování a 
provádění staveb na Kaňku – prevence a snížení 
expozice (např. snížení objemu zemních prací), možné 
riziko pro pracovníky na stavbě a okolní obyvatele – 
aktualizace – poskytnout informace OI-TO. 

Do 30. 6. 2019

OSM
Neprodávat pozemky na ploše odvalů ve vlastnictví 
města soukromým osobám

Průběžně

Ze dne 22. 3. 2019

Zpracovatelé harmonogramu: Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Hladíková Kateřina


