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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 

čj. KUJI 21006/2017ODSH čj. SBS 08988/2017 Ing. Prskavec 24. března 2017 
 
Dotazy k vyjádření zdejšího úřadu ke zjišťovacímu řízení na akci „II/602 
Jihlava – JV obchvat“ 

-   s d ě l e n í   - 
 

K Vašemu dotazu k vyjádření zdejšího úřadu čj. SBS 04301/2017 ze dne 14. února 2017 k zahájení 
zjišťovacího řízení na akci „II/602 Jihlava – JV obchvat“, který je zaevidován dne 16. března 2017 
pod čj. SBS 08988/2017, Vám Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 
sděluje: 

Úvodem poukazujeme na některá ustanovení vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 72/1988 Sb.“): 

• podle ustanovení § 23 písm. i) vyhlášky č. 72/1988 Sb. je bezpečnostním okruhem obvod 
území, který je ohrožen účinky připravovaného odstřelu, zejména rozletem materiálu, 
tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami, 

• podle ustanovení § 23 písm. a) vyhlášky č. 72/1988 Sb. se za odstřel považuje výbuch náloží 
při provádění trhacích prací, 

• podle ustanovení § 38 odst. 3 vyhlášky č. 72/1988 Sb. se ohrožené území musí vyklidit 
a bezpečnostní okruh uzavřít nejpozději před nabíjením přímých trhavin a vždy před 
připojením roznětné sítě na přívodní vedení, 

• podle ustanovení § 38 odst. 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb. musí být bezpečnostní okruh zajištěn 
hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným organizací tak, aby bylo zabráněno 
vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území, 

• ve smyslu ustanovení § 68 vyhlášky č. 72/1988 Sb. se bezpečnostní okruh uvolňuje až po 
uplynutí čekací doby po odstřelu, prohlídce pracoviště při kterém se zjišťuje výsledek 
trhacích prací a zjištění, že nehrozí nebezpečí od výbušnin. 

K Vašim třem dotazům: 

1.  Dotaz č. 1 - Pokud by v tomto bezpečnostním okruhu byla vybudována a provozována 
pozemní komunikace (proti čemuž nemáte námitky), je bezpodmínečně nutné v tomto úseku 

po dobu nabíjení a odstřelu zastavovat dopravu?                                           Ano x Ne 
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Sdělení úřadu: 

V úseku silnice nacházejícím se v bezpečnostním okruhu trhacích prací prováděných na 
lomu Rančířov bude nutné od připojení roznětné sítě na přívodní vedení až do doby 
uvolnění bezpečnostního okruhu nejenom zastavit dopravu, ale také tento úsek vyklidit, 
pokud nebude tento úsek chráněn proti rozletu materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou 
a jedovatými zplodinami např. zakrytím dostatečně dlouhým a pevným tubusem. 

2. Dotaz č. 2 - Pokud není bezpodmínečně nutné zastavovat dopravu (v případě záporné 
odpovědi na otázku č. 1), je možné dopravu na komunikaci (dle znění výše uvedeného 
paragrafu „….jiným vhodným způsobem …“) ochránit např. ochrannými stěnami, sítěmi, 
galeriemi aj. (neuvažujeme tunel) od následků trhacích prací velkého rozsahu?     Ano x Ne 

Sdělení úřadu: 

Viz odpověď k dotazu č. 1. Další možností je také provést jednání s organizací COLAS CZ, 
a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, která trhací práce v lomu Rančířov provádí, a to 
z hlediska možnosti provedení úpravy prováděných trhacích prací velkého rozsahu tak, aby 
došlo ke zmenšení bezpečnostního okruh trhacích prací (např. menší celková nálož trhacích 
prací a tím provádění většího množství trhacích prací). Případnou změnu provádění trhacích 
prací by na základě žádosti organizace COLAS CZ, a.s. povoloval místně příslušný obvodní 
báňský úřad, tj. zdejší úřad. 

3. Dotaz č. 3 - Pokud by bylo možné dopravu nějakým způsobem ochránit (v případě kladné 
odpovědi na otázku č. 2), je nutné nějaké další vyjádření k této situaci, pp. výjimky k § 38 

odst. 2 Vyhlášky? A kdo by se k tomu vyjadřoval – obvodní báňský úřad nebo provozovatel 
lomu? 

Sdělení úřadu: 

V případě realizace zakrytím bezpečnostního okruhu např. tubusem by k této stavbě musel 
být vypracován znalecký posudek z hlediska zajištění ochrany silnice před účinky odstřelu, 
zejména rozletem materiálu, tlakovou vzdušnou vlnou a jedovatými zplodinami. K této 
stavbě by se také vyjadřoval místně příslušný obvodní báňský úřad, tj. zdejší úřad. 

Výjimka z ustanovení § 38 odst. 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb. a ani k jiným ustanovení této 
vyhlášky pro řešení předmětné stavby není možná z důvodu, že se nejedná o případ, kdy 
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci havárie, a ani se nejedná 
o mimořádný případ vy smyslu ustanovení § 182 vyhlášky č. 72/1988 Sb. 

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“ 

 

 „otisk úředního razítka“ 

 Ing. Dalibor Hampejs 
předseda úřadu 
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