
Ministerstvo životního prostředí
Odbor  posuzování  vlivŮ  na  životní  prostředí

a integrované  prevence

Praha  dne 16.  prosince  2019

Č. j.: MZP/2019/710/10144
Vyřizuje:  Ing.  PiŠová

Tel.:  267  122  473

E-mail:  Petra.Pisova@mzp.cz

ZAPIS

z veřejného  projednání  dokumentace  vlivŮ záměru  na životní  prostředí  podle  q 17 zákona

č. 100/2001  sb., o posuzování  vlivů  na životní  prostředí  a o změně  některých  souvisejících

zákonů  (zákon  o posuzování  vlivŮ na životní  prostředí),  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen

,,zákon"), a fi 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí  (dále  jen,,MŽP")  č. 453/2017  sb.,
o odborné  způsobilosti  a o úpravě  některých  dalších  otázek  souvisejících  s posuzováním  vlivů

na životní  prostředí  (dále  jen,,vyhláška"),  k záměru

,D8  0805  Lovosice  Rehlovice,  část  stavby  A

trasa  dálnice  a F tunel  Radejčín

konaného  dne 18. 11. 2019  v sále Staré  radnice,  ŠkolnÍ  1, 410 30 Lovosice,  od 15:00  hodin.

I.  ZAKLADNI  UDAJE

1. PrŮběh  posuzovánÍpřed  veřeiným  proiednáním

Dne 2. 9. 2019  byla na MŽP předložena  dokumentace  vlivů  záměru  na životní  prostřeďí  (dále

jen,,dokumentace")  zpracovaná  Mgr.  Tomášem  Šikulou.

Dne 13. 9. 2019 MŽP rozeslalo  dokumentaci  dotčeným  územním  samosprávným  celkům

(dále  jen  ,,DÚSC")  a dotčeným  orgánům  ke zveřejnění  a k vyjádření.  Informace

o dokumentaci  byla zveřejněna  dne 18.  9. 2019  na úřední  desce Ústeckého  kraje.

K dokumentaci  bylo příslušnému  úřadu  ve Ihůtě  doručeno  celkem  1l  vyjádření  (3 vyjádření

DÚSC, 2 vyjádření  dotčených  orgánů,  2 vyjádřenÍ  z řad veřejnosti  a 4 vyjádření  ostatních

subjektů).  Doručeno  bylo 1 vyjádření  po IhŮtě.

*  Dopisem  ze dne 25. 10.  2019  byl zpracováním  posudku  pověřen  RNDr. Oldřich  Vacek,  CSc.,

držitel  autorizace  dle  fi 19  zákona  (rozhodnutí  o udělení  autorizace

č. j. 27817/4654/OPVŽP/02,  rozhodnutí  o prodloužení  autorizace  č. j. 6834/ENV/17)

@ Dne 31. 10. 2019  byly zpracovateli  posudku  doručeny  všechny  podklady  potřebné  ke

zpracování  posudku.
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Dne 7. 11.  2019  rozeslalo  MŽP informaci  o konání  veřejného  projednání  DÚSC a dotčeným

orgánům  ke zveřejnění.  Informace  o konání  veřejného  projednání  byla zveřejněna  dne

11.  11.  2019  na úřednÍ  desce  Ústeckého  kraje.

2. MÍsto  a čas  veřeiného  proiednání

Veřejné  projednání dokumentace  ve smyslu  fi 17  zákona  se uskutečnilo  dne

18.  11.  2019  od 15:00  hodin  v sále Staré  radnice  v Lovosicích,  Školní  1, 410  30 Lovosice,

od 15:00  hodin.

3. ŘÍzenÍ  veřeiného  proiednání

Řízením veřejného  projednání  byla  pověřena  (dle  5 3 odst.  2 vyhlášky)  Ing.  Petra  Pišová,

referentka  oddělení  metodiky  a projektové  EIA odboru  posuzování  vlivů  na životní  prostředí

a integrované  prevence  (dále  jen,,OPVIP").  Na jednání  byl za MŽP přítomen  také  Ing.  Petr

Slezák,  vedoucí  oddělení  metodiky  a projektové  EIA a zástupce  ředitele  OPVIP  Ministerstva

životního  prostředí.

4. Předmět  veřeiného  proiednánÍ

Předmětem  veřejného  projednání  byla  dokumentace,  vyjádření  DÚSC  a dotčených

orgánů,  vyjádření  dotčené  veřejnosti  a vyjádření  veřejnosti  k posouzení  vlivů záměru

,,D8 0805  Lovosice  - Řehlovice, část  stavby  A - trasa  dálnice  a F - tunel  Radejčín"  na životní

prostředí.

5. ŮčastnÍci  veřeiného  proiednání

Na veřejném  projednání  zastupovali  jednotlivé  strany:

zástupce  oznamovatele

(Ředitelství  silnic  a dálnic  ČR)

Ing.  Tomáš  Gross,  Ph.D

David  Halva

Mgr. TomáŠ  Šikula

Mgr.  Šárka  Pokorná

RNDr.  Oldřich  Vacek,  CSc.

zpracovatel  dokumentace

zpracovateí  posudku

dotčené  územní  samosprávní  celky:

Ústecký  kraj

obec  Prackovice  nad Labem

nezÚčastnil  se

Mgr.  Andrea  Svobodová  Křešová,  starostka

obec  Žim

obec  Habrovany

obec  Řehlovice

obec  Velemín

obec  Chotiměř

nezúčastnila  se

nezúčastnila  se

nezúčastnila  se

nezúčastnila  se

nezÚčastnila  se
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dotčené  orqány:

Krajský  úřad  Ústeckého  kraje Ing.  Irena  Jeřábková,  vedoucÍ  oddělení  EIA

nezÚčastnil  se

nezůčastnil  se

Městský  úřad  Lovosice

Magistrát  města  Teplice

Magistrát  města  ÚstnÍ  nad Labem

Krajská  hygienická  stanice  Ústeckého  kraje  Ing.  Hana  Kovaříková

Česká inspekce  životního  prostředí,  Oblastní  inspektorát  Ústí  nad Labem

nezúčastnila  se

nezÚčastnil  se

Agentura  ochrany  přírody  a krajiny  ČR, Správa  CHKO  České  středohoří

Lenka  Libichová

6. Proqram  veřeiného  proiednání

1.  Úvod

2.  VystoupenÍ  zástupcŮ  jednotlivých  stran

3.  Diskuse

4.  Závěr

II.  PRŮBĚH  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání  zahájila Ing.  Petra  Pišová (MŽP). V úvodu  seznámila  přítomné

s programem  veřejného  projednání,  představila  zástupce  jednotlivých  stran  a provedla

časovou rekapitulaci  jednotlivých  krokŮ projednávaného  záměru  v procesu posuzování  vlivŮ
na životní  prostředí  (dále  jen,,proces  EIA").

Zástupce  oznamovatele  Ing. Tomáš Gross, Ph.D, prostřednictvím  prezentace  představil

projednávaný  záměr,  seznámil  Účastníky  s historií  přípravy  a realizace  dálnice  D8, provedl

časovou rekapitulaci  povolovacího  procesu i s vedenými  spory.  Informoval  účastníky  o tom,

že v posuzovaném  úseku je stavba  již dokončena  a prozatím  funguje  na základě  zkušebního

provozu  do 31. 12.  2020.

Zpracovatel  dokumentace  Mgr. Tomáš  Šikula  shrnul  prŮběh prací na dokumentaci.  Uvedl,

jaké  byly použity  metody  a co vŠe se hodnotilo  (hodnotila  se stávající  provozovaná  varianta,

situace  před realizací  a během realizace  záměru  a výhledový  stav do budoucna).  Zmínil,  že

dokumentace  má svá specifika,  protože  se posuzuje  záměr,  který  je již  v provozu.  Proces  EIA

je zahajován  na základě rozsudku Nejvyššího  správního  soudu,  ze  kterého  vyplývá,  že

hodnocena  mý být stávající  trasa a stanovisko  EIA bude sloužit  jako podklad pro obnovu

stavebního  povolení.  Celý úsek prochází  CHKO České středohoří.  Součástí  dokumentace  je

také řada expertních  příloh,  hluková  a rozptylová  studie  byla hodnocena  pro  celý úsek dálnice

D8 (tunel  Radejčín - MÚK Řehlovice).  V dokumentaci  je podrobný  popis  celého zájmového
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území.  Po vyhodnocení  všech  složek  životní  prostředí  bylo  zjištěno,  že  nedochází

k překračování  limitŮ  v hodnoceném  Úseku,  hraničně  se pohybují  hlukové  limity  u Řehlovic

(směrem  na sever),  aktuálně  probíhá  měření,  na základě  kterého  budou  navržena  opatření,

tak  aby  limity  překračovány  nebyly,  dále  byla  řešena  problematika  solení,  limity  překračovány

nejsou,  nicméně  na  základě  výsledkŮ  monitoringu  budou  popřÍpadě  navržena  doplňující

opatření.  Zpracovatel  dokumentace  nakonec  zmínil,  že je potřeba  nadstandardně  sledovat

dopady  stavby  na životní  prostředí,  aby  se případná  navržená  opatření  mohla  optimalizovat

či doplňovat.

Zpracovatel  posudku  RNDr.  Oldřich  Vacek,  CSc. ve svém  vystoupení  informoval  o tom,

že byl dne  25. 10.  2019  pověřen  zpracováním  posudku  a dne  31. 10.  2019  mu byly  doručeny

všechny  podklady  potřebné  ke zpracování  posudku.  Celkem  bylo doručeno  12 vyjádření

k dokumentaci,  z toho  jedno  po Ihůtě.  Zmínil,  Že dokumentace  je vypracovaná  v souladu

s přílohou  č. 4 k zákonu  a neshledal  důvod  vracet  dokumentaci  k dopracování.  Uvedl,  že

v současné  době  zbývá  ještě  cca 40 dní na prostudování  dokumentace,  sepsání  posudku

a návrhu  závazného  stanoviska.  Zatím  neučinil  žádné  další  závěry.

Poté  Ing.  Petra  Pišová  vyzvala  zástupce  DÚSC  a dotčených  orgánů,  aby  uplatnili  případné

připomínky  k záměru  (dokumentaci).  Ze zástupců  DÚSC vystoupila  za obec  Prackovice  nad

Labem  Mgr. Andrea  Svobodová  Křešová,  která  se zeptala,  zda bude  projednáván  i vliv  na

životní  prostředí  v části  dálnice,  která  v souČasné  době  prochází  stabilizačními  opatřeními.  Jde

o změny  v území,  které  se projevují  změnou  proudění  vod v Území  nad obcemi  Prackovice

nad Labem  a Litochovice.  Na toto  téma  reagoval  zástupce  MŽP Ing. Petr Slezák,  že tato

stabilizační  opatření  nejsou  předmětem  tohoto  procesu  EIA a s největší  pravděpodobností

nebudou  předmětem  ani jiného  procesu  EIA, dále odpovídal  zástupce  oznamovatele,  že

problematika  v území  je řešena,  zájem  spolupracovat  s obď  mají,  tak  aby  případné  negativní

vlivy  záměru  byly  eliminovány.  Oznamovatel  nakonec  dodal,  že již  v původním  projektu  se

počítalo  se ztrátou  vodního  zdroje  obce  Prackovice  nad Labem,  a proto  stavba  obsahovala

stavební  objekt  vodovodu,  který  je již  realizován  a funkční.  Starostka  obce  se dále  zeptala

vjaké  fázi  je  projednávání  stavebnÍch  objektŮ  stabilizačního  opatření  Štěrkové  stěny

a odvodnění  sesuvu,  které  v současné  době  s největší  pravděpodobností  probíhá,  ale nemají

informaci,  zda se budou  moci  vyjádřit  a vstoupit  do jednání  ohledně  přípravy  těchto  objektů.

Na tyto  otázky  bylo zodpovězeno,  že zmiňovaná  sanační  opatřenÍ  v současné  době stále

probíhají,  realizace  byla  z hlediska stavebního  zákona oznámena  podle fi 177  jako  mimořádné
opatření.  Paní starostka  na závěr  zdůraznila,  že jakékoliv  opatřenÍ  provedené  v okolí  dálnice

má veliký  vliv  na jejich  obci,  která  se nachází  pod dálnicí  v příkrém  svahu,  a tudíž  by byli rádi,

kdyby  byli  zahrnuti  do  projektování  sanačních  či stabilizačních  opatřeních.  Ze zástupců

dotčených  orgánů  vystoupila  za Krajský  úřad Ústeckého  kraje  Ing.  Irena  ]eřábková,  která

uvedla,  že své vyjádření  k dokumentaci  zaslali  písemně  a že nemají  žádné  další  připomínky.

Za  Krajskou  hygienickou  stanici  Ústeckého  kraje  vystoupila  Ing.  Hana Kovaříková,  která

uvedla,  že jejich  vyjádření  k dokumentaci  je souhlasné,  ale upozorníla,  že stavba  je stále  ve

zkušebním  provozu  a dokud  nebudou  všechna  protihluková  opatření  provedena  tak, aby

Ministerstvo  životního  prostředí

Vršovická 1442/65,  10CI 10 Praha 10

(+420)  26712-1111

oosta(a)mzo.cz

ISDS:  9gsaax4

4/6



Ministerstvo životního prostředí
Odbor  posuzování  vlivů  na žívotní  prostředí

a integrované  prevence

u všech objektŮ byly  zajiŠtěny  podlimitní  hodnoty  hluku, tak Krajská hygienická  stanice

Ústeckého  kraje  nedá souhlas s kolaudací. Za Agenturu  ochrany přírody a krajiny  ČR

vystoupila  Lenka  Libichová,  která ve svém vyjádření  uvedla,  že připomínky  zaslali písemně

a zdůraznila,  že zásadní  je povýsadbová  péče o doprovodnou  vegetaci.  Nad rámec  zaslaných

připomínek  další již nemají.

V rámci  diskuze  člen  spolku  Ústecké šrouby  nejprve  sdělil,  že termín  veřejného

projednání  je zvolen  nevhodně,  resp. nebyl oznámen  dostatečně  dlouho předem.  Ve svém

vystoupení  dále rekapituloval  vyjádření  spolku,  které bylo doručeno  písemně  ve Ihůtě pro

vyjádření  k dokumentaci.  Připomínky  se týkaly  zejména  nemožnosti  dosáhnout  dobrého  stavu

vod,  nepřípustnosti  pracovat  s průměrnou  roční hodnotou  chloridŮ, nepředložení  žádných

alternativních  návrhů řeŠení dálnice  (např. stavbou tunelu ve stávajÍcí  trase a jiným

technickým  řeŠením dálnice).  Zpracovatel  dokumentace  na tyto připomínky  reagoval,  že co

se  týká ovlivnění  vodních  útvarů povrchových  vod, tak částečně došlo k nepochopení

metodiky  a používání  hodnocení  ovlivněnÍ  vodních  útvarů  a částečně  byla nevhodně  použita

interpretace  kapitoly,  kde se hodnotilo  ovlivnění  půdy kontaminací  z dopravy  na dálnici.  Ze

strany  oponentů  bylo  dovozeno,  že kontaminace  bude v celé šíři splavena  do povrchových

vod  a zvýší  tam  hodnoty  zejména  těžkých  kovů,  což se zpracovatel  dokumentace  nedomnívá.

Co se týká ovlivnění  kvality  vod, tak řeka Bílina, která  je páteřním  tokem  a je sledována,  tak

vykazuje  hodnoty  nejhoršího  ekologického  stavu a příspěvek  silnice se pohybuje  v řádech

desetin 4g/1, tudíž zásadně kvalitu  toku nezhoršuje. Případná potřeba udělení výjimky
ovlivnění  vodních  útvarů  se řeší až v průběhu  navazujícího  řízení. Hluková  studie  se všemi

přílohami  byla  zpracovaná  standardně,  všechny  relevantní  informace,  které  byly potřebné  pro

objektivní  posouzení  v rámci  procesu  EIA,  byly použity  a jsou poskytnuty  jako součást

přílohové  části dokumentace  EIA. Z hlediska  variantnosti  Ize odkázat  na úvodní  informaci  od

zpracovatele  dokumentace,  který  uvedl,  že má být hodnocena  pouze stávající  (již postavená)

varianta  trasy  dálnice.  K termínu  veřejného  projednání  Ing. Petr Slezák  doplníl,  že veřejné

projednání  se koná v nejzazŠí možný  termÍn  a pětidenní  Ihůta pro zveřejnění  data veřejného

projednání  byla  taktéž  dodržena.  Dále byla zástupcem  organizace  Děčínské fórum řešena

všeobecná  problematika  provádění  staveb  v sesuvným  území. Metodika  k sesuvnému  území

není  údajně  v procesech  EIA/SEA  dostatečně  zohledněna.  Sesuvná  území  nejsou
respektována.  Zástupce  veřejnosti  apeloval  na oznamovatele,  aby tato problematika  byla

dostatečně  řešena a zohledňována.  Oznamovatel  uvedl,  že v předmětném  území  se sesuvné

území  přímo  nenachází. Oznamovatel  také vnímá potřebu nějakého  dokumentu,  podle

kterého  by prakticky  šlo provádět  navrhování  umisťování  staveb  do území,  a to nejen těch

infrastrukturních,  které  by respektovaly  stav  reliéfu  a případně  sesuvného  území.

Oznamovatel  má snahu najít  a vytipovat  problematická  místa.

Veřejné  projednání  bylo ukončeno  dne 18. 11. 2019 v 16:19  h.
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III.  ZÁVĚR

Dle fi 17  odst.  5 zákona  pořizuje  příslušný  úřad  z veřejného  projednání  zápis  obsahující

zejména  údaje  o účasti  a závěry  z projednání  a dále  z něj pořizuje  zvukový  záznam.

Vlivy  záměru,,D8  0805  Lovosice  - Řehlovice,  část  stavby  A - trasa  dálnice  a F - tunel

Radejčín"  byly  projednány  ze všech  podstatných  hledisek.

Konstatuji,  že  byla  naplněna  vŠechna  zákonná  ustanovenÍ  pro  veřejné  projednánÍ

dokumentace  k záměru,,D8  0805  Lovosice  - Řehlovice,  část  stavby  A - trasa  dálnice  a F -

tunel  Radejčín"  podle  zákona  a vyhlášky.

Zapsala: Ing.  Petra  Pišová

referentka  odboru  posuzování  vlivů  na životní  prostředí  a integrované  prevence

Schválil  :

r

Ing. Petr Slezák 3 ,j/.
vedoucí  oddělení  metodiky  a pf-ojektové  EIA  a
posuzování  vlivŮ  na životní  prosjředí  a integrované

zástupce  ředitele  odboru
prevence

Ministerstvo  životnÍho  prostředí

Vršovická  1442/65,  100  10 Praha 1CI

(+420)  26712-1111

oosta@mzo.cz

ISDS:  9gsaax4
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