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Seznam používaných zkratek
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny

CO

Oxid uhelnatý

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO2

Oxid uhličitý

CF

Chloridy

NO

Oxidy dusíku

CO

Oxid Kysličník uhelnatý

NV

Nařízení vlády

CxHy Uhlovodíky

OO

Ostatní odpad

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

OP

Ochranné pásmo

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

OÚ

Obecní úřad

ČOV

Čistírna odpadních vod

OŽPZ Odbor živ. prostředí a zeměděl.

ČR

Česká republika

PD

ČSN

Česká státní norma

PHM Pohonné hmoty

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

PO

Ptačí oblast

DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

POR

Plán odpadového hospodářství

DZS

Dokumentace pro zadání stavby

PHO

protihlukové opatření

ElA

Posouzení vlivů na životní prostředí

RDF

Nadsítná (lehčí) frakce z MBÚ

EU

Evropská unie

SO

Stavební objekt

EVL

Evropsky významná lokalita

SO3

Oxid siřičitý

HGP

Hydrogeologický průzkum

SOP

Státní ochrana přírody

CHKO Chráněná krajinná oblast

SP

Stavební povolení

CHOPAV Chráněná oblast přirozené

SRN

Německá spolková republika

Projektová dokumentace

akumulace vod
TKO

Tuhý komunální odpad

IČO

Identifikační číslo organizace

TZS

Technické zabezpečení provozu skládky

k.ú.

Katastrální území

ÚP

Uzemní plán

KÚ

Krajský úřad

ÚPD, PD Územně plánovací dokumentace

LA

Hladina akustického tlaku

ÚR

LBC

Lokální biocentrum

ÚSES Uzemní systém ekologické stability

LBK

Lokální biokoridor

VKP

MBÚ Mechanicko biologická úpravna

Uzemní rozhodnutí
Významný krajinný prvek

ÚAPORP Územně analytické podklady obce s
rozšířenou působností

MěÚ

Městský úřad

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

ZCHU Zvlášť chráněné území

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

ZS

Zařízení staveniště

MZe

Ministerstvo zemědělství

ŽP

Životní prostředí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

OOPK Orgán ochrany přírody a krajiny

MO

Minerální oleje

ŽC

AC

Automobilové cisterny

Železniční cisterny

VPV Veřejný přístav Vaňov

FAME Biosložka motorové nafty
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Cílem předkládané zprávy je dokumentace záměru dle § 8 zákona č.
100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákonů č.:
93/2004 Sb., 163/2006 Sb.,186/2006 Sb., 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 436/2009
Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 38/2012 Sb., 85/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012
Sb. a 39/2015 Sb.
Oznamovatel:
Obchodní firma:
.
IČ:
Sídlo:

Kongresové centrum ILF, a.s.
63999871
Pařížská 67/11
Praha 1 – Josefov
110 00

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:
Jméno:
Adresa:
Kontakt:

Mgr. František Kučera, místopředseda představenstva
Pařížská 67/11, Praha 1 – Josefov, 110 00
tel: 224 811 590, info@kcilf.cz

V zastoupení na základě plné moci:
Jméno:
Kontakt:

Jiří Pazderský
tel. 777 940 980, j.pazdersky@seznam.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Záměr „Logistické centrum - překladiště minerálních olejů“ je řazen, dle
aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do: kategorie II - bod 10.4. Skladování
vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ( vysoce
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
životní prostředí ) a pesticidů v množství nad 1 t, kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
B.I.2 Kapacita záměru
Území navržené ke stavbě již je v současné době zčásti využíváno jako
překladiště a sklad PHM pro Veřejný přístav Vaňov. Nově
budou
vybudovány
zásobníky minerálních olejů a související přečerpávací a mísící technologie.
Podrobný rozsah a členění záměru je součástí výkresů v příloze č. 2. Investor
uvažuje se třemi variantami provedení skladovacích tanků na motorovou naftu, a to
následovně:
1) 4 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 8 400 m3
2) 4 zásobníky o dílčích objemech 1 050 m3 – celkem 4 200 m3
3) 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 4 200 m3
Venkovní nádrže na MN ve variantách 1 a 3 (větší nádrže) mají kruhový tvar,
průměr 22 m, výšku 7 m po obvodu, 8 m ve vrcholu. Venkovní nádrže na MN ve
variantě 2 mají kruhový tvar, průměr 19 m, výšku 4 m po obvodu, 5 m ve vrcholu.
Rozsah řešeného území dotčeného stavbou je cca 3,2 ha.
Stavbu tvoří vzhledem k propojení technologií jeden stavební objekt o kapacitách:
Zastavěná plocha
SO 01 - Sklad minerálních olejů se zázemím, strojovnou a čerpací stanicí 1.999,3 m2
SO 01 - Užitná plocha 1.800 m2
Obestavěný prostor
SO 01

varianta 1 - 13.995 m3 ; varianta 2 a 3 - 9.795 m3
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Obrázek č.2: rozsah a členění předmětného záměru – varianta 3
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Další parametry technologického zařízení
Projektová dokumentace řeší návrh nového logistického centra - celního
překladiště minerálních olejů (s celkovou variantní kapacitou – 8 400 m3 či 4 200 m3
motorové nafty – MN) a biologické složky FAME (s celkovou kapacitou 250 m3).
Součástí logistického centra a překladiště je zařízení pro příjem minerálních olejů
(dále jen MO) ze železničních cisteren (dále jen ŽC) a výdej do automobilových
cisteren (dále jen AC).
V souvislosti s provozem záměru jsou uvažovány následující kapacity:
•
•
•
•

příjem 25 ks ŽC (celkem až 2 000 m3 MN) za den
příjem FAME 120 m3/den
výkon příjmových čerpadel 140 m3/hod MN
výdej bude probíhat do AC na čtyřech stáních (průměr 45 AC/den, max. 70 ks
AC/den, vždy však max. 8 AC/hod – dle kapacity výdejních lávek)

B.I.3 Umístění záměru
Řešené území se nachází v zastavěné zóně v místní části Vaňov u Ústí
nad Labem v sousedství areálů Veřejného přístavu Vaňov a překladiště písku a
štěrku spol. Skanska Transbeton, s.r.o. (obrázek 3 a 4). Pozemky jsou umístěny
mezi stávající silnicí I/30 Ústí nad Labem – Praha a řekou Labe. Vlevo od hlavní
silnice je dále situována hlavní dvoukolejná železniční trat č. 090 Praha - Ústí nad
Labem.
Část pozemků v areálu (kolejové vlečky) se nachází v záplavové oblasti na
úrovni Q100, avšak nádrže na látky závadné vodám a mísící technologie budou
umístěny zcela mimo záplavovou oblast (viz obrázek č. 4 – žlutá linie = Q100).
Pozemky jsou částečně zasaženy ochranným pásmem dráhy tj. blíže než 60 m od
krajní koleje. Do areálu je zavedena vlečka, která navazuje na hlavní trať Praha –
Ústí nad Labem. Plocha určená k provedení záměru je v současné době zastavěna
zpevněnými plochami, starou rozvodnou elektrického proudu a kolejištěm areálové
vlečky (obrázek č. 5). Rovněž se zde nachází několik zbořenišť a zemníků. Celý
pozemek určený pro stavbu je již delší dobu nevyužíván. Místy je zarostlý a je užíván
jako příležitostné uložiště inertních hmot (obrázek č. 6). Pozemky jsou převážně
rovinaté, případně s velmi malým spádem východním směrem.
Situování záměru:
Kraj
Obec
k.ú.

: Ústecký (CZ042)
: Ústí nad Labem (554804)
: Vaňov (776807)
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Obrázky č. 3 a 4: situace umístění předmětného záměru (žlutě na obr. 4 - hranice Q100)
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Tabulka č. 1: seznam pozemků pro umístění záměru

SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ,
PRO KTERÉ JE NAVRŽENA ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

č. parcely LV
k.ú.Vaňov
530/1
531
532
533
534
535/1
538/1
538/4
538/6

Vlastník

druh pozemku

Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov, 110 00
Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1
Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, Josefov,
110 00 Praha 1

Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Obrázek č. 5: stávající kolejová vlečka
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Obrázek č. 6: pohled na zájmovou lokalitu od sousedící silnice I/30

B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry
Účelem záměru je novostavba provozu logistického centra - překladiště
motorové nafty a metylesteru řepkového oleje ze železničních cisteren do
skladovacích nádrží a následná expedice aditivovaných pohonných hmot do
autocisteren.
Kapacita logistického centra - překladiště je uvažována variantně pro 4 200 m3
či 8 400 m3 motorové nafty a 250 m3 biosložky. Technologie zařízení bude
uzpůsobena pro příjem minerálních olejů ze železničních cisteren a výdej do
automobilových cisteren. Technologické zařízení skladu řeší bezpečnou manipulaci s
MO včetně mísení biosložky do MN. Technologicky bude příjem a výdej MO zajištěn
rovněž instalovanými měřicími systémy pro kontinuální a dynamické měření množství
kapalin dle nařízení vlády č.464/2005 Sb. V rámci výstavby bude provedena úprava
a rozšíření inženýrských sítí.
Vzhledem k umístění záměru lze předpokládat vizuální a provozní kumulativní
vlivy ve spojení jednak se stávajícím provozem veřejného přístavu a jednak
s provozem sousedního skladiště štěrku a písku společnosti Skanska Transbeton,
s.r.o. Současně jsou očekávány kumulativní vlivy v souvislosti s provozem na
hlavních železničních tratích a silnicích I. a II. třídy po obou březích Labe
v nedalekém sousedství záměru. Tyto kumulativní vlivy jsou zahrnuty a detailně
12
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hodnoceny v rozptylové studii, hlukové studii, studii vlivů na veřejné zdraví a studii
hodnocení vlivů na krajinný ráz a vyhodnoceny v daných kapitolách dokumentace.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Vztah záměru k platné ÚPD
Investor využil pro umístění záměru lokalitu v sousedství hlavní železniční tratě
090 a současně silnice I/30, funkčnost záměru je podmíněna dobrým napojením na
obě tyto trasy. Po těchto dopravních tepnách bude prováděna doprava předmětných
komodit – MN a FAME. Do budoucnosti navíc investor plánuje pro distribuci MN
a FAME také využití lodní dopravy, vybudování přípojky pro stáčiště lodních
zásilek minerálních olejů, popř. připojení čerpací stanice pro říční plavidla.
Lokalita má v současnosti charakter území typu „brownfield“, tj. zastavěných ploch,
které byly dříve využívány pro lehký průmysl a dopravu, nyní však jsou dlouhodobě
bez využití. Zájmový areál je historicky vázán k logistice a investor ho také pro tyto
účely odkoupil. Investor je vlastníkem pozemků již 10 let, za tuto dobu již investoval
do rekonstrukce přístavní zdi, částečně také z veřejných prostředků. V současnosti je
vypsána bloková výjimka pro provozovatele přístavů, kterou zpracovává Ministerstvo
dopravy dle podmínek nařízení evropské komise, účelem je posílení evropských
přístavů.
Dle stávajícího územního plánu města Ústí n. L. se území záměru „Logistické
centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov“ nachází v zastavěném území z části
na přestavbové ploše P17-3 se způsobem využití "OV-K plochy občanského
vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá" a z části na stabilizované ploše "DI-V
plochy dopravní infrastruktury vodní".
OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá
a) převažující účel využití
- umístění zařízení komerční občanské vybavenosti plošně rozsáhlejší
většinou
s vysokými nároky na dopravní obsluhu
b) přípustné
- administrativní a správní budovy a are á ly, peněžní ústavy
- maloobchodní zařízení nad 800 m2 odbytových ploch
- kulturní zařízení komerčního charakteru, výstavní sály a areály
- společenská a zábavní střediska
- hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení
- veřejné ubytování a stravování
- překladiště spojené s veřejným přístavem
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena
plocha
veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace
- vlastní stavby a zařízení nenaruší krajinný ráz a svým provozováním a
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technickým zařízením nenaruší okolní krajinu, zajistí respektování
stávajících
tras a ochranných pásem technické infrastruktury
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
DI- V plochy dopravní infrastruktury vodní
a) převažující účel využití
- plochy staveb a zařízení vodní
dopravy
b) přípustné
- plochy pro provoz a údržbu vodní cesty (např. přístavy, překladiště, zdymadla, plavebních
komory, jezy vč. náspů, zářezů, opěrných zdí)
- plochy a budovy provozní a správní
- doprovodná a izolační zeleň
- odstavné a parkovací plochy, garáže
- jednoúčelové stavby spojené s vodní dopravou
c) podmíněně přípustné
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
- čerpací stanice pohonných hmot
- veřejné stravování, ubytování a obchodní zařízení související s hlavní funkcí
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Podle územně plánovací informace je zájmové území součástí přestavbové plochy
P17-3 se způsobem využití "OV-K plochy občanského vybavení - komerční zařízení
plošně rozsáhlá" a stabilizované plochy "DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní".
Přípustné/podmíněně přípustné využití ploch "OV-K plochy občanského vybavení komerční zařízení plošně rozsáhlá" a "DI-V plochy dopravní infrastruktury vodní"
neumožňuje realizaci záměru ve stávající podobě z důvodu, že záměr není spojený s
veřejným přístavem. Pro možnost realizace záměru bude nutné zažádat o změnu
využití území. Vyjádření k záměru z hlediska ÚPD je součástí přílohy č. 13.
Varianty řešení
V zadání záměru jsou uvažovány následující 3 objemové varianty zásobníků na
MN (viz výkresy jednotlivých variant v příloze č. 2 dokumentace EIA):
1) 4 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 8 400 m3
2) 4 zásobníky o dílčích objemech 1 050 m3 – celkem 4 200 m3
3) 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 4 200 m3
Venkovní nádrže na MN ve variantách 1 a 3 (větší nádrže) mají kruhový tvar,
průměr 22 m, výšku 7 m po obvodu, 8 m ve vrcholu. Venkovní nádrže na MN ve
variantě 2 mají kruhový tvar, průměr 19 m, výšku 4 m po obvodu, 5 m ve vrcholu.
Výše uvedené kapacity překládání MN a FAME (viz kap. B.I.2) jsou téměř
shodné jak pro variantu zásobníků o celkovém objemu 8 400 m3 MN, tak pro obě
varianty zásobníků o celkovém objemu 4 200 m3 MN. Investor plánuje v průběhu
roku běžné denní přečerpávání MN do maximálního množství cca 2 000 m3, pouze
výjimečně (cca 1-2 x ročně) v období odstávek rafinerských podniků a následné
potřeby navýšení skladové zásoby by mohla být v případě realizace varianty
14

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

1 nárazově využita skladovaná záloha, tj. statická zásoba dalších 4 200 m3 MN
v dalších 2 tancích.
Při hodnocení nejvhodnější varianty bylo přihlédnuto zejména ke kritériím
z hlediska udržitelnosti stávající hodnoty krajinného rázu, vzhledem k situování
záměru v relativní blízkosti přírodních a kulturních památek. V rámci tohoto
hodnocení byla jako nejvhodnější varianta vybrána varianta č. 3, tj. varianta se 2
zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem tedy pro 4 200 m3 MN, oproti
původní variantě záměru navržené v roce 2016, která zahrnovala tanky na MN o
celkovém objemu 8 400 m3. Tato varianta byla vyhodnocena jako nejpřijatelnější
vzhledem ke snížení hmotové výraznosti a maximalizaci pohledové celistvosti
stavby.
Také vzhledem k preventivnímu bezpečnostnímu opatření, kdy může
v budoucnu při výjimečných povodních nastat potřeba rychlého odčerpání
skladované MN a FAME, byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta
zahrnující tanky o celkovém objemu 4 200 m3 namísto 8 400 m3.
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Stavební objekty
SO 01 – pouze jeden stavební objekt, technologie propojena do všech částí stavby,
členěn dále na:
SO 01 A – Část zastřešení stávající vlečky
SO 01 B – Část zázemí a administrativy
SO 01 C – Část strojovna a rozvodna
SO 01 D – Čerpací stanice
SO 01 E – Nádrže na minerální oleje
Stavba je navržena v jižní části veřejného přístavu Vaňov v místě stávající
kolejové vlečky a přilehlých pozemcích. Jedná se o překladiště a sklad minerálních
olejů. Hlavní součástí souboru staveb je technologie čerpání, stáčení, dopravy a
uskladnění minerálních olejů.
Jednotlivé technologické části jsou v místech různých činností zastřešeny,
součástí technologického celku je i stavba velína a zázemí obsluhy skladu.
SO 01 A – část zastřešení stávající vlečky
Dominantní stavbou je zastřešení stávající vlečky přístřeškem 90/18m s výškou
ve hřebeni 8m, jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového
tvaru se sedlovou střechou. Nosný systém haly tvoří ocelová nosná konstrukce z
válcovaných profilů, střecha je navržena z profilovaného plechu v barvě šedé.
Opláštění stěny je řešeno ze strany od řeky pouze od hřebene do výšky 2,1 m, v čele
do výšky 4,8 m z důvodu průjezdu vlakových souprav, ze strany do areálu jsou k
zastřešení přisazeny dva objekty – zázemí a strojovna. Od čela je až po strojovnu je
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přístřešek opláštěn trapézovým plechem do výšky 2,1 m, Od strojovny na konec
vlečky je opláštění řešeno ze sendvičových minerálních panelů, stejně tak jako zadní
stěna k sousednímu pozemku. Stěna je navržena jako clonící k redukci vlivu požárně
nebezpečného prostoru v areálu a eliminaci zásahu požárně nebezpečného prostoru
na sousední pozemky které nejsou ve vlastnictví investora. Prosvětlení je řešeno se
střeše návrhem příčných světlíků z polykarbonátových pásů.
SO 01 B – Část zázemí a administrativy
Stavba je navržena jako pultová přístavba obdélníkového tvaru poloviční výšky
než objekt zastřešení vlečky. Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená
stavba s ocelovou nosnou konstrukcí propojenou s hlavní nosnou lodí. Opláštění
objektu je navrženo ze sendvičových minerálních panelů v barvě šedé. Výplně otvorů
jsou navrženy z plastových profilů v barvě bílé s čirou výplní. Okapový systém a
plechování je řešeno barvě opláštění.
SO 01 C – Část strojovna a rozvodna
Stavba je navržena jako pultová přístavba obdélníkového tvaru poloviční výšky
než objekt zastřešení vlečky. Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená
stavba s ocelovou nosnou konstrukcí propojenou s hlavní nosnou lodí. Opláštění
objektu je navrženo ze sendvičových minerálních panelů v barvě šedé. Výplně otvorů
jsou navrženy z plastových profilů v barvě bílé s čirou výplní. Okapový systém a
plechování je řešeno barvě opláštění.
SO 01 D – Čerpací stanice
Jedná se o zastřešení stávající čerpací stanice. V místě čerpání se do
přistavených nákladních automobilů stáčí minerální oleje. Zastřešení je navrženo
jako lehká nosná ocelová konstrukce zastřešená plechem v kombinaci s povlakovou
krytinou. Svislou nosnou konstrukci tvoří 4 podpůrné sloupy, vodorovná je navržena z
příhradových vazníků svázaných do kříže. Na vazníky je navržen nosný plech a
povlaková krytina. Pro ochranu stáčecí technologie je stavba doplněna v místě
sloupů prefabrikovanými svodidly.
SO 01 E – Nádrže na minerální oleje
Jedná se o samostatně stojící technologické zařízení. Nádrže mají kruhový tvar,
průměr 22 m, výšku 7 m po obvodu, 8 m ve vrcholu. Nádrže stojí na betonovém
základu s vyvýšeným soklem. Na vrchní plato nádrže jsou navrženy ocelové
obslužné schody.
Systém provozu a technologické schéma
Detailní grafické technologické schéma záměru je součástí přílohy č. 4.
Jedná se o ilustrativní schéma pro variantu 4 velkých tanků na MN, pro realizaci
záměru se počítá dle informace z předchozí kapitoly B.I.5 pouze se dvěma tanky na
MN. Stáčení ze ŽC bude probíhat na dvou souběžných vlečkových kolejích; na každé
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koleji bude stáčeno maximálně 5 ks ŽC současně. Z každé koleje je navrženo jedno
stáčecí potrubí na sání čerpadel. Z výtlaku čerpadel je navrženo potrubí do
nadzemního skladu MN. Potrubní rozvody jsou uvažovány jako nadzemní zevně
kontrolovatelné, vyjma části potrubí ze vzdálenější koleje, které je nutno vést pod
zemí v provedení dvouplášťovém s možností kontroly těsnosti mezipláště. Jedno
stáčecí místo ŽC je uvažováno společné pro stáčení jak MN tak i FAME. FAME je
navrženo se samostatným stáčecím čerpadlem do podzemního skladu. Skladování
MN je navrženo ve dvou nadzemních ocelových dvouplášťových nádržích o
celkovém jmenovitém objemu jedné nádrže 2100 m3. Celková kapacita bude tedy
4 200 m3. Skladování FAME je navrženo ve dvou podzemních dvouplášťových
ocelových nádržích o objemu jedné nádrže 100 m3 a v jedné sekci dělené podzemní
dvouplášťové nádrže o objemu 50 m3. Celková kapacita je tedy 250 m3. Zbývající
sekce dělené nádrže bude využita jako havarijní jímka o objemu 50 m3. Veškeré
potrubí do nádrží obou skladů bude provedeno vrchem s vyústěním pod nejnižší
hladinu.
Stáčiště ŽC
Stáčení bude probíhat na dvou vlečkových kolejích. U každé koleje bude pět
stáčecích míst na motorovou naftu, u jedné koleje bude jedno stáčecí místo zároveň i
pro stáčení bioložky (FAME). Potrubí ze vzdálenější koleje bude nutno provést v
zemi pod kolejemi, toto potrubí bude opatřeno chráničkou, která bude ukončena v
kontrolní jímce, kde bude možnost kontroly případných netěsností. Manipulační
plocha v rozsahu stáčecího stanoviště bude tvořena ocelovou záchytnou jímkou
zakrytou pozinkovanými porůznými rošty. Úniky stáčených kapalin a kontaminované
dešťové vody budou svedeny odvodňovacím potrubím do havarijní jímky.
Dle informací investora záměru je uvažováno s délkou vlakové soupravy 25
vagonů (objemy vagonů se pohybují mezi 55 až 75 m3). Stáčení jedné vlakové
soupravy do skladovacích tanků bude trvat cca 12 hodin a soupravy budou do areálu
najíždět pouze v denní době. V noci můžou být vlakové soupravy umístěny v areálu
záměru, výhradně z bezpečnostních důvodů, samotná manipulace a stáčení pak
bude probíhat v denní době. Vlaky budou do Vaňova přijíždět pouze z Německa a
stejnou trasou se budou vracet zpět.
Plnící stanoviště AC
Plnění bude probíhat na čtyřech samostatných výdejních lávkách. Každé
výdejní místo bude vybaveno směšovací sestavou pro mísení bioložky do MN a
měřícím systémem pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin. Výdej
bude možno provádět na všech čtyřech výdejních lávkách současně. Jedno výdejní
stanoviště bude vybaveno zároveň pro příjem a výdej bioložky z nebo do AC
opatřené měřícím systémem pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin.
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Objem jedné nákladní automobilové cisterny zajišťující rozvoz minerálních
olejů je okolo 30 m3. Stáčení minerálních olejů do automobilových cisteren bude
probíhat výhradně v denní době od 6 do 20 hodin. Autocisterny budou po naplnění
odjíždět přibližně ze 75% směrem na Prahu a z 25% směrem na Ústí nad Labem.
Strojovna
Ve strojovně budou umístěna všechna příjmová a výdejová čerpadla včetně
čerpadel pro dávkování bioložky pro mísení do MN. Všechna čerpadla budou
umístěna na betonovém základě případně ocelovém rámu. Podlaha strojovny bude
provedena nepropustná s povrchem odolným proti stáčeným médiím. Ve strojovně
budou rovněž umístěny měřící systémy pro kontinuální a dynamické měření množství
kapalin. Zde budou umístěny také všechny rozdělovače potrubí pro nastavení směru
toku médií. Součástí objektu je také samostatná místnost rozvodny elektro a měření
a regulace.
Podzemní sklad - biosložka
Sklad je navržen ze tří dvouplášťových podzemních nádrží o objemu 100 m3
ukotvených na železobetonové desce. Jedna z tří kusů nádrží je navržena jako
dělená na dvě části o stejné velikosti, kde jedna část bude sloužit jako havarijní jímka
o objemu 50 m3. Nádrže budou opatřeny přístupovými šachtami a hrdly pro napojení
sání a výtlaku čerpadel, odvzdušnění a hrdel pro měření hladiny. Těsnost mezipláště
bude kontrolována automatickým systémem. Nad částí tohoto skladu je umístěn
objekt strojovny.
Vybavení nádrže dle ČSN 65 0201 čl. 5.4.2.:
a) ochrana proti korozi
b) zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (kontinuální měření
hladiny)
c) zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění (limitní měření hladiny)
d) větrací potrubí, opatřené zařízením zabraňujícím prošlehnutí plamene do nádrže
Nadzemní sklad - MN
Nadzemní sklad se bude skládat ze dvou kusů ocelových nadzemních
dvouplášťových nádrží o užitném objemu nádrže 2100 m3. Každá nádrž bude
opatřena hrdly pro plnění a sání vrchem, potrubí bude zavedeno pod nejnižší
hladinu. Nádrž bude dále vybavena hrdly pro měření hladin, odplynem a hrdlem
s manometrem pro místní kontrolu těsnosti mezipláště podtlakem. Nádrže budou
uloženy na nových železobetonových základech.
Vybavení nádrže dle ČSN 65 0201 čl. 5.4.2.:
a) ochrana proti korozi
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b) zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (kontinuální měření
hladiny)
c) zařízení zabezpečující nádrž proti přeplnění (limitní měření hladiny)
d) větrací potrubí, opatřené zařízením zabraňujícím prošlehnutí plamene do nádrže
Potrubní rozvody
Potrubní rozvody budou provedeny ocelové, nadzemní, zevně vizuálně
kontrolovatelné, celosvařované (bez montážních kusů), opatřené reflexním
ochranným nátěrem, kotvené na ocelové konstrukci ve výšce cca 700 mm nad
povrchem.
Stavebně bezpečnostní řešení z hlediska prevence úniků závadných látek
Objekt stáčecího stanoviště železničních cisteren je tvořen ocelovou vanou
vloženou v kolejišti zakrytou pozinkovanými porůznými rošty, která je napojena na
havarijní jímku o objemu 50 m3. Ocelová záchytná jímka má délku 90 m. Manipulační
plocha je zastřešena ocelovým přístřeškem (viz situace a řezy v příloze č. 3). Úniky
stáčených kapalin a kontaminované dešťové vody budou svedeny odvodňovacím
potrubím do havarijní jímky.
Záchytná jímka je příčně rozdělena na tři části:
Jímka na vlečkové koleji č. 01:
- mezikolejová jímka
- boční jímka šířky 3.4 m (směrem ke stáčecím hrdlům)
- boční jímka šířky 2.5 m (směrem od stáčecích hrdel)
Šířka boční jímky 3.4 m je navržena tak, aby stáčecí hrdla umístěná nad
jímkou byla mimo volný schůdný prostor 3 m od osy koleje. Protilehlá boční jímka
šířky 2.5 m je ve středové části mezi kolejemi, v tomto místě budou umístěny stáčecí
hrdla v rozestupech 18 m, tato hrdla budou tvořit nahodilou překážku zasahující do
prostoru 2.5 m od osy koleje. Vzdálenost boční jímek je brána od osy kolejnice.
Jímka na vlečkové koleji č. 02:
- mezikolejová jímka
- boční jímka šířky 2.5 m (směrem ke stáčecím hrdlům)
- boční jímka šířky 2.0 m (směrem od stáčecích hrdel)
Šířka boční jímky 2.5 m je ve středové části mezi kolejemi, v tomto místě
budou umístěny stáčecí hrdla v rozestupech 18 m, tato hrdla budou tvořit nahodilou
překážku zasahující do prostoru 2.5 m od osy koleje. Protilehlá boční jímka šířky 2.0
m je ukončena ve vzdálenosti konce průjezdného profilu Z-GB. Vzdálenost boční
jímek je brána od osy kolejnice.
Ocelové segmenty v mezikolejové jímce jsou navrženy pro uložení do
stávajícího kolejového lože. Segmenty pro boční jímku jsou tvarově navrženy pro
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uložení na jedné straně ke kolejnici a na straně druhé k přivaření k nosnému rámu.
Nosný rám jímku zpevňuje a vyztužuje.
Kontaminované odpadní vody jsou odvedeny ze zabezpečené manipulační
plochy do odpadního potrubí, které je zaústěno do havarijní jímky o objemu 50 m3. V
záchytné jímce je vytvořen rošt pro podložení pochůzných roštů. Celá plocha
záchytné jímky je opatřena pochůznými rošty, umístěnými horní hranou do úrovně
temene koleje. Rošty tak tvoří ucelenou pochůznou plochu.
Materiál segmentů ocelové záchytné jímky a odvodňovacího potrubí je volen
dle chemické odolnosti stáčených médií, přesný materiál bude určen v dalším stupni
PD. Pochůzné rošty jsou navrženy jako odporově svařované ocelové pozinkované.
Veškerá čerpadla bude nutno usadit na betonové základy. Pro kontrolu
netěsností mezipláště podzemního potrubí musí být vytvořena kontrolní šachta.
Nadzemní nádrže na MN budou uloženy na vodorovných železobetonových
základech opatřených kotevními prvky pro ukotvení nádrží. Železobetonové desky
budou mít vyvýšenou zakládací rovinu pro nádrže o cca 0,5 m výše nad navrženým
vyvýšeným terénem, jehož niveleta bude oproti dnešní niveletě terénu + 0,2 m.
Nádrže tedy budou ukotveny o 0,7 m výše než je současný terén, s velkou rezervou
nad úrovní Q100.
Podzemní nádrže budou ukotveny a opásány k železobetonové desce o
dostatečném objemu a hmotnosti zajišťujícími nádrže proti jejich vyplavení v případě
vzestupu hladiny spodní vody. Veškeré plochy, kde probíhá manipulace s médii,
jejich připojování na AC a ŽC pomocí hadic apod. musí být opatřeny nepropustnou
plochou chemicky odolnou na stáčená média.
Dopravní řešení
Vjezd a výjezd do areálu bude ze silnice I. třídy. Stávající zpevněná plocha
bude odstraněna včetně konstrukčních vrstev. V areálu jsou navrženy nové silnice
s povrchem z asfaltového betonu, dále je zde navržena zpevněná plocha pro
odstavení nákladních automobilů a na konci areálu je navržena čerpací stanice.
V místě vjezdu je navržena zpevněná plocha o rozměru 26,80 x 17,14m. Na tuto
zpevněnou plochu navazuje obslužná komunikace o šířce 5,50m a postupně se
rozšiřuje na šířku 6,00m. Obslužná komunikace je navržena s obousměrným
provozem. Obslužná komunikace vede okolo zpevněné plochy pro odstavení
nákladních automobilů. Tato zpevněná plocha má rozměr 47,06 x 42,74m. Na konci
areálu je umístěna čerpací stanice, okolo které je navržena zpevněná plocha pro
pohyb nákladních automobilů.
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Na stávající areál navazují stávající koleje vlečky. Vlečka v tomto místě je
ukončena. Za stávající vlečkou protéká řeka Labe. Stávající koleje budou ponechány
dle stávajícího stavu. V rámci návrhu bude provedena přejezdová úprava kolejí. Po
této úpravě zde budou moci jezdit i nákladní automobily.
Navrhované komunikace jsou od zeleně ohraničeny betonovým obrubníkem
silničním (1000/150/250mm) uloženým do betonového lože s boční opěrou. Obrubník
je osazen 100mm nad hranu komunikace, v místě napojení chodníku na komunikaci
je osazen 20mm nad hranu komunikace. Podél silničního obrubníku je osazena
betonová přídlažba (500/250/100mm) uložena do betonového lože na šířku 0.25m.
Komunikace areálu je navržena s povrchem z asfaltového betonu. Chodník podél
budovy je navržen s povrchem z betonové dlažby. Chodník bude od zeleně
ohraničen betonovým obrubníkem chodníkovým (1000/50/200mm) uloženým do
betonového lože s boční opěrou.
Odvodnění povrchu vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem
komunikace do navrhované uliční vpustě o obdélníkovém půdorysu 500/500mm.
Uliční vpusť sorpční je přes kanalizační přípojku DN 200 odvedena do navrhované
kanalizace. Přípojku vpusti navrhujeme z kanalizačního PVC DN 200 s ložem a
obsypem ze štěrkopísku. U přípojek pod vozovkami bude ze štěrkopísku proveden i
zásyp rýh. Zemní pláň je navržena pod příčným sklonem 3.00%. Pláň vozovky bude
odvodněna příčným sklonem do podélné drenáže z trub PVC DN 160, která bude
napojena do uliční vpustě.

Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin
Před započetím stavebních prací bude provedeno odstranění náletových
dřevin. Celý pozemek bude mimo vlečku přehrnut a nově zhutněn před kladením
nosných vrstev staveb a komunikací. V rámci přehrnutí budou ubourány fragmenty
původních staveb dle potřeby do úrovně parapláně k přehrnutí.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Organizace výstavby bude zajišťovat plynulý provoz bez křížení stavebních
tras. Časově je zahájení výstavby naplánováno na období 4/2018, ukončení výstavby
se bude odvíjet v závislosti na průběhu dalších stupňů projekčních prací.
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B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Obec
K.ú.

: Ústecký (CZ042)
: Ústí nad Labem (554804)
: Vaňov (776807)

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Tabulka č.2: dotčené správní úřady

Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební úřad Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební
2336/8, 400 0 Ústí nad Labem

Stavební povolení

Stavební úřad Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební
2336/8, 400 0 Ústí nad Labem

Orgán státní
správy v odpadovém
hospodářství, ŽP
Oblast životního
prostředí
Orgán ochrany přírody

B.II

Úřad

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí Statutárního města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 2336/8, 400 0 Ústí nad Labem
AOPK ČR, RP Ústecko, Oddělení SCHKO České středohoří
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda
Záměr je umístěn na pozemcích, který mají charakter „ostatní plochy“ a
„zastavěné plochy a nádvoří“. Jedná se o zastavěné plochy v rámci území dopravní
infrastruktury a občanského vybavení – ploch ke komerčnímu využití, k záboru
pozemků pro plnění funkce lesa či pozemků zemědělského půdního fondu nedojde.
Nejedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se
řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákona č. 10/1993 Sb. ( úplné znění z. č. 231 / 1999 Sb. ve znění z. č. 132/2000 Sb.
). Lesní půdní fond také není dotčen (zákon č. 289/95 o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů - lesní zákon). Stavba není umístěna v ochranném pásmu lesa,
proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.
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V případě dotčení zelených ploch bude provedena skrývka případné ornice
pro její následné využití v areálu. Nepředpokládá se značné množství kvalitní ornice,
převážně se jedná o málo plodnou zeminu s příměsí kamene.

B.II.2 Voda
Pro potřeby zaměstnanců je areál napojen na veřejný řád pitné vody. Stavba
vyžaduje napojení na vodovodní síť z důvodu výstavby sociálního zázemí. Provozní
voda není požadována.
PŘÍPOJKA VODY – VNITRO AREÁLOVÝ ROZVOD:

Napojení přípojky vody pro nově budovaný areál bude provedeno ve stávající
šachtě Napojení bude provedeno přes podružný vodoměr 1“. V místě křížení přípojky
vody se zatrubněným potokem bude provedena ochrana elektrickým topným
kabelem proti zamrznutí.
VNITŘNÍ VODOVOD:

Na vstupu přípojky pitné vody do objektu bude osazena vodoměrná sestava
VOD-KA 1“. Rozvodné potrubí vnitřního vodovodu je navrženo z plastových trubek
PPR PPR-GF PPR se skelnými vlákny. Páteřní rozvod potrubí bude veden nad
podhledem. Potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdivu pod
omítkou.
Příprava teplé vody je plánována centrálně v elektricky vyhřívaném zásobníku
o objemu 200 litrů a příkonu 2,2 kW. Na vstupu studené vody do zásobníku bude
osazen uzávěr, zpětná klapka a pojistný ventil. Ohřev vody bude doplněn o expanzní
nádobu pro pitnou vodu o objemu 8 litrů.
Tabulka č. 3

Potřeba vody dle ČSN 75 5455

dle odst. b) pro ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody
(budovy zdravotní, kulturní, hromadného ubytování apod. např. hotely,
restaurace, velkokuchyně a obchodní domy) a pro potrubí zásobující
pouze pisoárové mísy nebo pisoárová stání v administrativních budovách,
jeslích, mateřských, základních, středních a vysokých školách

Druh armatury Počet armatur Jmenovitý výtok Celkový průtok (l/s)
"n"
QA (l/s)
(odmocnina n x QA)
Umyvadlo
Dřez
Sprcha
WC kombi
Pisoár

3,00
1,00
2,00
3,00
0,00

0,20
0,20
0,20
0,10
0,16

0,35
0,20
0,28
0,17
0,00
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Výlevka
Celkem

1,00

0,00

0,00
1,00

Dimenze přípojky (mm)
Průtok (l/s)
Rychlost (m/s) Dimenze (mm)
1,00
1,5
29,18
zaměstnanci administrativa, 2 osoby x 60 litrů/os/den = 120 litrů/den
zaměstnanci provoz, 6 osob x 100 litrů/os/den = 600 litrů/den
provoz řidiči, 20 osob x 30 litrů/os/den = 600 litrů/den

0,12 m3/den
0,60 m3/den
0,60 m3/den

Denní spotřeba vody

1,32 m3/den

Maximální denní spotřeba vody 1,5x
Roční spotřeba vody (250 dní)
Výpočtový průtok přípojkou

1,98 m3/den
330 m3/rok
1,00 litrů/s

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Napojení na NN je řešeno ze stávající trafostanice přístavu pomocí přípojky
vedené v zemi do objektu Zázemí do nově navrhovaného rozvaděče.
instalovaný příkon 217,5 kW
soudobý příkon 100 kW
roční spotřeba 70 000 kWh
Suroviny
Při realizaci stavby se uplatní některé stavební materiály, např., drcené
kamenivo různých frakcí, beton, živice, izolace proti ropným produktům, atd.
Zemní plyn
ZP není zaveden.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní napojení přístavu zůstává původní beze změny pomocí stávajícího
vjezdu povoleného pro nákladní dopravu jako hlavní napojení přístavu na ulici
Pražská, na státní silnici číslo 30. Vjezd a výjezd bude upraven pro možnost vjezdu a
výjezdu nákladních automobilů s přívěsy. Navrhované komunikace budou sloužit
převážně pro nákladní dopravu. Komunikačně bude stavba napojena na stávající
vnitrozávodní komunikaci, železniční doprava je zajištěna pomocí stávající vlečky v
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areálu VPV. Nové komunikace v prostoru skladu umožní průjezd autocisteren.
Parkovací plochy autocisteren budou vybudovány v neoploceném areálu daňového
skladu, parkovací místa pro osobní automobily budou umístěna před vstupní bránou
do skladu PHM.
Napojení na NN je řešeno ze stávající trafostanice přístavu pomocí přípojky
vedené v zemi do objektu Zázemí do nově navrhovaného rozvaděče.
Napojení na vodu je řešeno ze stávající vodoměrné šachty v přístavu, na
vnitro areálový rozvod.
Kanalizace dešťová bude svedena do stávající dešťové kanalizace ústící do
řeky Labe beze změny vyústního objektu. Prostor před a za čerpací stanicí bude
sveden do ŽB žlabů a přes odlučovač ropných látek sveden do kanalizace. Prostor
pod čerpací stanicí bude odveden přímo do havarijní jímky navržené z podzemní
nádrže pod strojovnou – ½ jímky je cca 50 m3. Do stejné havarijní jímky je sveden
rozvod od mezi kolejové záchytné jímky umístěné v celém prostoru kolejiště.
Kanalizace splašková bude svedena do jímky na vyvážení a 1x měsíčně
vyvážená odbornou firmou k likvidaci.
Ochranná pásma v prostoru záměru
Stavba se nachází v ochranném pásmu státní silnice I. třídy číslo 30, Praha –
Ústí n/L. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, místní vlečka je v majetku
investora. Stavba se dále nachází v ochranném pásku vodního toku Labe i v
ochranném pásmu Podlešínského potoka. V místě stavby prochází Vaňovská
drenáž.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší
Detailně jsou údaje o výstupech do ovzduší zachyceny v rozptylové studii v
příloze č. 8.
Emise při výstavbě
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby
(příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány
zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do
ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní
složení zemin na staveništi, apod.
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Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních
zdrojů, který by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise
sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších
faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových
částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti
nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále
dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě
výstavby očekávat cca po dobu cca 5 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je
rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně
modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou vypovídací
schopnost.
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň
omezující vznik resuspendované prašnosti. Při realizaci zemních prací bude při
provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a
organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na
okolní životní prostředí.

Provozní emise
Vlastní technologie nakládání s minerálními oleji a skladování nebude do
ovzduší emitovat žádné znečišťující látky, popř. naprosto zanedbatelné množství
emisí charakteru těkavých organických látek (VOC), pro které není stanoven imisní
limit. Zdrojem emisí do ovzduší bude pouze související automobilová a železniční
doprava (dieselové lokomotivy), zajišťující transport minerálních olejů.
Automobilová doprava a doprava železniční vlečkou
Liniové zdroje
Dle informací investora a projektanta záměru je uvažováno s délkou vlakové
soupravy 25 vagonů (objemy vagonů se pohybují mezi 55 až 75 m3). Stáčení jedné
vlakové soupravy do skladovacích tanků bude trvat cca 12 hodin a soupravy budou
do areálu najíždět v denní době. V noci budou vlakové soupravy umístěny do areálu
výhradně z bezpečnostních důvodů, samotná manipulace a stáčení pak bude
probíhat v denní době. Vlaky budou do Vaňova přijíždět pouze z Německa a stejnou
trasou se budou vracet zpět.
Objem jedné nákladní automobilové cisterny zajišťující rozvoz minerálních
olejů je okolo 30 m3. Stáčení minerálních olejů do automobilových cisteren bude
probíhat výhradně v denní době od 6 do 20 hodin. Autocisterny budou po naplnění
odjíždět přibližně ze 75% směrem na Prahu a z 25% směrem na Ústí nad Labem.
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Osobní doprava bude zahrnovat cca 8 osobních automobilů (OA)
zaměstnanců překladiště (tj. 16 pojezdů OA za 24 hodin). Pro účely výpočtu imisních
příspěvků je uvažován rozpad osobní dopravy na veřejné komunikaci I/30 tak, že
polovina vozidel pojede ve směru na Ústí nad Labem a polovina na Prahu.
V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti automobilové dopravy
na hlavních liniových zdrojích v zájmové oblasti. Emise jsou vypočteny na základě
predikovaných vyvolaných pojezdů automobilů a na základě emisních faktorů včetně
zahrnutí emise z resuspenze prachových částic.
Tabulka č.4: emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích

Emise NOx
g/s/m

Emise PM10
g/s/m

Emise BZN
g/s/m

Emise BaP
µg/s/m

Areálová komunikace

0,0000071

0,00000156

0,000000043

0,000089

Silnice č. I/30 směr Ústí nad
Labem

0,0000016

0,00000039

0,000000011

0,000023

Silnice č. I/30 směr Praha

0,0000046

0,00000117

0,000000032

0,000066

Zdroj emisí

Plošné zdroje
Plošný zdroj znečištění budou představovat emise z venkovních
manipulačních ploch pro kamiony v areálu překladiště a dále parkovací a odstavné
plochy pro nákladní a osobní automobily.
Pro výpočet emisí z prostoru parkoviště osobních automobilů a manipulačních
a odstavných ploch pro nákladní automobily byly použity emisní faktory uvedené
výše, včetně zohlednění víceemisí ze studených startů, emisí pro případ popojíždění
a resuspenze tuhých znečišťujících látek. Emise z plošných zdrojů jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka č. 5: emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší u překladiště

Emise NOx

Emise PM10

Emise benzenu

Zdroj
Parkovací a
odstavené
plochy

[g.s-1]

[kg.r-1]

0,0028409

44,79

[g.s-1]

[g.s-1]

[kg.r-1]

[kg.r1
]

Emise BaP
[g.s-1]

[kg.r-1]

0,0006256 9,864 0,0000172 0,272 0,0000358 0,564

Pro železniční dopravu budou využívány dopravní prostředky smluvního
přepravce. Předpokládá se použití lokomotiv řady 740 a 724 s diesel elektrickým
přenosem, jejichž spotřeba pohonných hmot činí cca 20 l/mth.
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Emise znečišťujících látek z provozu dieselových lokomotiv byly vypočteny na
základě spotřeby motorové nafty a emisních faktorů. Emisní faktory v kg na tunu
paliva jsou pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích vznětových motorech
lokomotiv následující:
NOx – 50 kg/t a TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800 - 845
kg/m3, tj. v průměru 823 kg/m3).
Průměrná spotřeba motorové nafty v dieselových lokomotivách řady 740 a 724
činí cca 20 litrů za motohodinu. Na základě emisních faktorů, spotřeby paliva a
předpokládané intenzity dopravy na vlečce byly vypočteny následující hmotnostní
toky emisí na řešené vlečce. V emisích jsou zahrnuty veškeré pojezdy lokomotiv při
posunu vozů při vykládce i nakládce.
Tabulka č. 6: Emisní vydatnosti z provozu lokomotiv řady 740 a 724 na železniční vlečce

Zdroj emisí

Emise NOx
g/s/m

Emise PM10
g/s/m

Železniční vlečka

0,0000136

0,00000125

B.III.2 Odpadní vody
Kanalizace splašková
Splašková kanalizace bude svedena do jímky na vyvážení o užitném objemu
29,48 m3. Vnitřní kanalizace zajišťuje odvod splaškových vod od zařizovacích
předmětů mimo objekt a dále do jímky na vyvážení. Velikost jímky je navržena
s frekvencí vyvážení zhruba 1x měsíčně.
Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze zpevněných cest budou odvedeny přes liniové žlaby a uliční
vpusti. Dešťové vody ze střech budou svedeny přes lapače splavenin. Dešťová
kanalizace je rozdělena na dvě části.
Levá část s parkovištěm o ploše 4.200 m2 bude svedena samostatně do
vodoteče přes výpustní objekt z lomového kamene. Uliční vpusti v parkovišti budou
svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek.
Pravá část s budovami a halou o celkové ploše 3.700 m2 bude svedena
samostatně do vodoteče přes výpustní objekt z lomového kamene. Odvodňovací
žlaby okolo stáčecího místa budou svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek.
Dešťové vody ze střech budou svedeny přes lapače střešních splavenin s košem na
listí.
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Maximální množství dešťových vod:
0,9 x 7900 (m2) x 0,03 (l/s/m2) = 213,3 l/s
Roční množství dešťových vod: 0,9 x 7900 (m2) x 680 (l/m2) = 4.834.800 l = 4.835
m3/rok
B.III.3 Odpady
Nakládání s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy:
- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění
- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění
-

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění

- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Při likvidaci odpadu je třeba postupovat v souladu s výše uvedenými zákony o
odpadech, zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39 zákona
č.185/2001 Sb. a dle souvisejících předpisů. Původce je povinen odpady zařazovat
dle druhu a kategorií podle §5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11.
Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k
jejich převzetí dle §112 odst.3 a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízení
právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým
provedením splňují požadavky pro ukládání konkrétních druhů odpadů.

Odpady vznikající během výstavby
Vzhledem k tomu, že nebudou prováděny přípravné práce velkého rozsahu,
není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Na stavbě budou vznikat pouze
stavební odpady.
Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením
nebo únikem. Odpady budou uloženy na řízenou skládku až po vytřídění
využitelných nebo nebezpečných složek. Odpady budou následně předány
oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
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Při stavbě budou vznikat následující odpady(maximální produkovaná
množství a druhy odpadů při výstavbě):
Tabulka č. 7

Zatřídění odpadů dle katalogu vyhlášky č. 381/2001

druh
odpadu
O

Kód
Název
17 01 02 Cihly
17 02 01 Dřevo

O

17 03 02 asfalt. směsi neuvedené pod č. 170301

O

17 04 05 železo a ocel

O

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č.170503

O

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod č.170601-03

O

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

O

20 03 01 směsný komunální odpad

O

Doklady o likvidaci, vážní lístky, budou předloženy při kolaudaci stavby.

Odpady vznikající během provozu záměru
Během provozu záměru lze očekávat vznik některých odpadů. Množství těchto
odpadů je zanedbatelné, a pokud se jedná o materiál dále nevyužitelný, je likvidován
na skládce příslušné skupiny. Při užívání překladiště bude produkován zejména
běžný komunální odpady a odpadní obalové materiály, které budou ukládány na
místě k tomu určeném na pozemku investora a odváženy firmou, která má na starost
svoz komunálního odpadu v obci.
Prostor před a za čerpací stanicí bude sveden do železobetonových žlabů a
přes odlučovač ropných látek sveden do kanalizace. Prostor pod čerpací stanicí bude
odveden přímo do havarijní jímky navržené z podzemní nádrže pod strojovnou – ½
jímky je cca 50 m3. Do stejné havarijní jímky je sveden rozvod od mezikolejové
záchytné jímky umístěné v celém prostoru kolejiště. Odpad z havarijní jímky a
odlučovačů ropných látek bude odstraňován prostřednictvím odborné firmy –
oprávněné osoby.
Tabulka č. 8
Katalogové
číslo druhu
odpadu

Rámcová bilance odpadů, vznikajících při provozu
Název druhu odpadu

Kategori Způsob likvidace
e
odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

O

výkup, odbor.firma

15 01 02 Plastové obaly

O

výkup, odbor.firma
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15 01 06 Směsné obaly

O

odborná firma

20 01 01 Papír a lepenka

O

lisovací kontejner,
výkup

20 01 02 Sklo

O

výkup

20 01 39 Plasty

O

odborná firma

O
O

odborná firma
odborná firma

20 01 21 Zářivky a nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

odborná firma

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené
13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

O

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08
13 07 01

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů
oleje
Topný olej a motorová nafta

13 07 03

Jiná paliva (včetně směsí)

Oznámení pokládá za důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
o zbavení se odpadů původcem pouze způsobem, který je v souladu s platnou
legislativou
o ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných
látek je zakázáno
o s odpady označenými jako nebezpečné nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření
o shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
o zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení a odcizení
Skladování nebezpečných odpadů
Případné nebezpečné látky budou skladovány v zabezpečených nádobách
k tomu určených.

Odpady vzniklé při případné havárii v zařízení (havárie mechanizace)
Při případné havárii a úniku ropných látek na zpevněném místě bude toto
místo ošetřeno Vapexem, na nezpevněném místě bude odtěžena zemina.
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Kontaminovaný materiál bude odstraňovat oprávněná firma ve smyslu zákona o
odpadech.
B.III.4 Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Zdroji hluku posuzovaného záměru „Logistické centrum - překladiště
minerálních olejů“ jsou:
•
•
•
•

Hluk z výstavby záměru
Hluk provozu areálu logistického centra – překladiště minerálních olejů
Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích
Hluk ze železniční dopravy v ochranném pásmu dráhy

Hluk z výstavby záměru
Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou areálu záměru budou provozovány
v celém časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém
stavu a postupu stavebních prací. Práce na výstavbě a tudíž i výpočty lze rozdělit
zhruba do tří dílčích etap:
1. etapa – přípravné zemní práce, základy
2. etapa – vlastní stavební práce
3. etapa – terénní úpravy, komunikace
Při výstavbě bude užita řada strojů a zařízení, které většinou patří k významným
zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové
(např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. elektrické ruční nářadí,
autojeřáby, rypadlo, apod.).
Pozn.. Je zde také nutné upozornit, že stroje a zařízení nejsou v chodu po celou
pracovní dobu, doba jejich běhu popř. provozu tvoří pouze část pracovní doby.
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Trasa hlavních
dodávek stavby bude vedena na silnici I. třídy č. 30. Vzhledem k tomu, že není znám
zhotovitel stavby a jím používané mechanizmy a technologické postupy pro
provádění rozhodujících prací byl jako podklad pro návrh opatření proti nepříznivým
účinkům hluku ze stavební činnosti zpracován orientační seznam strojů a jejich doby
plného nasazení, navazující na jednotlivé etapy realizace výstavby.
Dále je uvedena vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od
jednotlivých zdrojů v dané vzdálenosti možné lokalizace stroje od nejbližší stávající
obytné zástavby vypočtená z doby používání stroje a celkové doby pracovní doby na
staveništi. Ve výpočtu je uvažováno, že výstavba záměru bude probíhat
v jednotlivých etapách výstavby.
Vzhledem k tomu, že lokalizace jednotlivých strojů a zařízení se během zemních
a stavebních a dokončovacích prací mění a jejich vzdálenost od obytné zástavby
není konstantní, byly výpočtové body pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební
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činnosti zvoleny v minimální a střední vzdálenosti předpokládaného staveniště
k nejbližší trvalé obytné zástavbě tzn.:
-

V1 - vzdálenost 55 m … minimální vzdálenost od hranice předpokládaného
staveniště v rámci období výstavby areálu záměru k nejbližší hlukově
chráněné zástavbě, která je situována západním směrem,
V2 - vzdálenost 105 m … střední vzdálenost od hranice předpokládaného
staveniště v rámci období výstavby areálu záměru k nejbližší hlukově
chráněné zástavbě, která je situována západním směrem.

Tabulka č. 9: Použité stroje - zemní práce, základy
Typ stroje

Počet

Kolový nakládací a vykl. stroj
2
Rypadlo (kolové nebo
1
pásové)
Hutní a vibrační válec
2
Čerpadlo betonové směsi
2
Nákladní automobil
4/hod

Akustické
parametry
LpA,XX

Průměrná doba
aktivního
nasazení za
směnu
(hod / min)

LAeq, 14hod
ve 55 m

LAeq, 14hod
ve 105 m

LpA,5 = 79 dB

8 / 480

58,7

53,1

LpA,5 = 74 dB

7 / 420

50,2

44,5

6 / 360
59,5
4 / 120
53,7
LAeq,7,5 = 50,4 dB

53,9
48,1

LpA,5 = 81 dB
LpA,5 = 80 dB

Tabulka č. 10: Použité stroje – vlastní stavební práce
Typ stroje

Počet

Automobilní jeřáb
2
Kolový nakládací a vykl. stroj
2
Elektrické ruční nářadí
8
Čerpadlo betonové směsi
2
Nákladní automobil
4/hod

Akustické
parametry
LpA,XX

LpA,5 = 79 dB
LpA,5 = 79 dB
LpA,5 = 75 dB
LpA,5 = 80 dB

Průměrná doba
aktivního
nasazení za
směnu
(hod / min)

LAeq, 14hod
ve 55 m

5 / 300
5 / 300
2 / 120
2 / 120
LAeq,7,5 = 50,4 dB

Tabulka č. 11: Použité stroje – terénní úpravy, komunikace
Průměrná doba
Akustické
aktivního
Typ stroje
Počet
parametry
nasazení za
LpA,XX
směnu
(hod / min)

Finišer
Silniční válec
Přepravníky živičné směsi
Okružní pila
Nákladní automobil

1
2
2
1
2/hod

LpA,5 = 78 dB
LpA,5 = 75 dB
LpA,5 = 80 dB
LpA,1 = 90 dB

8 / 480
6 / 420
6 / 360
2 / 120
LAeq,7,5 = 47,4 dB

LAeq, 14hod
ve 105 m

56,7
56,7
54,7
53,7

51,1
51,1
49,1
48,1

LAeq, 14hod
ve 55 m

LAeq, 14hod
ve 105 m

54,7
54,2
58,2
46,7

49,1
48,5
52,9
41,1

Legenda: LpA,X - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti X m od stroje [dB],
LAeq,14hod- je ekvivalentní hladina akustického tlaku od provozu jednotlivého stroje nebo
zařízení v časovém intervalu doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 minut) [dB].
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Hluk z provozu záměru
Liniové zdroje hluku
Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová a železniční doprava související
s provozem projektovaného logistického centra – překladiště minerálních olejů.
Železniční doprava
Dle informací investora a projektanta záměru je uvažováno s jednou vlakovou
soupravou denně s délkou 25 vagonů. Soupravy budou do areálu a z areálu najíždět
pouze v denní době (jedná se o pohyb na železniční vlečce). Stáčení jedné vlakové
soupravy do skladovacích tanků bude probíhat také pouze v denní době a bude trvat
cca 12 hodin. Vlaky budou do Vaňova přijíždět pouze z Německa a stejnou trasou se
budou vracet zpět.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že výpočtový model již nezahrnuje část železniční trati ČD
č. 090 vedené na Německo je v modelu počítán nárůst jedné nákladní vlakové
soupravy ve směru na Lovosice.
Automobilová doprava
V průměrném dni přijede a odjede v denní době 45 AC, maximálně 70 ks AC,
vždy však maximálně 8 AC/hod. Stáčení minerálních olejů do automobilových
cisteren bude probíhat výhradně v denní době od 6 do 20 hodin. Autocisterny budou
po naplnění odjíždět přibližně ze 75% směrem na Prahu a z 25% směrem na Ústí
nad Labem.
Pozn.: Pro účely hlukového posouzení je počítáno s maximálním počtem AC za den,
tzn. s max. 70 AC za den. Tudíž výpočty jsou provedeny na straně bezpečnosti.
Osobní doprava bude zahrnovat cca 8 osobních automobilů (OA)
zaměstnanců překladiště (tj. 16 pojezdů OA za den, pouze v denní době). Pro účely
výpočtu je uvažován rozpad osobní dopravy na veřejné komunikaci I/30 tak, že
polovina vozidel pojede ve směru na Ústí nad Labem a polovina na Prahu.
Stacionární zdroje hluku
Mezi hlavní stacionární zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní
prostředí, lze zařadit hlavně manipulaci se železničními vagóny před a procesu
přečerpávání, procesy přečerpávání minerálních olejů a biologické složky FAME,
částečně pak větrání některých objektů v rámci areálu.
Manipulace se železničními vagóny
V denní době je počítáno s příjezdem a odjezdem jedné vlakové soupravy
s 25 vagóny V zadání je zohledněno jednak brzdění vlakové soupravy, a jednak je
počítáno i s manipulací s vagóny (viz. popis v odst. Stáčení). Manipulace vlakové
soupravy bude probíhat také pouze v denní době.
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Stáčení
Stáčení jedné vlakové soupravy do skladovacích tanků bude trvat cca 12
hodin. Manipulace a stáčení z vlakové soupravy do skladovacích tanků bude
probíhat pouze v denní době. Ke stáčení budou využívány 2 koleje, celkem je zde
instalováno 10 stáčecích míst. Tzn. že vlak bude rozpojen na 4x 5 vagonu a 4
zbývající vagony nakonec. Detailně jsou stáčecí místa vidět na následujícím obrázku.
Plocha pro stáčení z železničních vagónů je přestřešená a polouzavřená (výška
hřebene střechy haly je 7,93 m). Stáčení minerálních olejů do automobilových
cisteren bude probíhat výhradně v denní době od 6 do 20 hodin. Plnění bude
probíhat na čtyřech samostatných výdejních lávkách. Plocha pro stáčení do AC je
přestřešená. Detailně jsou stáčecí místa vidět na následujícím obrázku.
Všechna příjmová a výdajová čerpadla (celkem 10 čerpadel) budou
umístěna ve strojovně (SO01 C), každé o hlučnosti LpA,1m = 76 dB ve vzdálenosti
1 m od pláště čerpacího soustrojí. Uvnitř strojovny lze předpokládat max. hladinu
hluku 96 dB při chodu všech čerpadel najednou, a to po celých 8-mi nejhlučnějších
hodin jdoucích za sebou (jedná se o dobu, po kterou je hodnocen hluk z provozu
areálu v denní době). V noční době nebude přečerpávání a tudíž ani strojovna
provozována.
Stavba strojovny (SO01 C) je navržena jako pultová přístavba obdélníkového
tvaru (15,12 x 7,66 m) poloviční výšky než objekt zastřešení vlečky, tzn. výšky 4 m.
Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená stavba s ocelovou nosnou
konstrukcí propojenou s hlavní nosnou lodí. Opláštění objektu je navrženo ze
sendvičových minerálních panelů s R´w = 28 dB. Z výše uvedeného i
z poskytnutých podkladů vyplývá, že jediným zdrojem hluku při přečerpávání
bude obvodový plášť a střecha strojovny čerpadel. Umístění strojovny je vidět na
následujícím obrázku.
Obrázek č. 7: Umístění stáčecích míst a strojovny čerpadel
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Větrání
-

-

Pro větrání budovy velínu je navržena rekuperační jednotka Atrea Duplex
Multi 500 v podstropním provedení. Jednotka bude umístěna uvnitř objektu
nad podhledem, bude vybavená přívodním a odvodním ventilátorem,
rekuperátorem, elektrickým ohřívačem, filtry, klapkami, tlumiči hluku, atd.
Nasávání čerstvého vzduchu bude přes střechu objektu (LWA = 53 dB). Výfuk
odpadního vzduchu je vyveden nad střechu objektu (LWA = 82 dB). Provoz
zařízení je počítán v denní i v noční době (na straně bezpečnosti).
Sklad minerálních olejů bude v případě manipulace nebo zvýšené
koncentrace nebezpečných látek střešními ventilátory Elektrodesign VDA 225
(LpA,4m = 56 dB) a VDA 355 v nevýbušném provedení (LpA,4m = 57 dB). Provoz
zařízení je počítán v denní i v noční době (na straně bezpečnosti).

Plošné zdroje hluku
Plošný zdroj budou představovat venkovní manipulační plochy pro AC v areálu
překladiště, dále parkovací a odstavné plochy pro nákladní a osobní automobily
s intenzitou dopravy uvedenou v kap. Liniové zdroje hluku.
Vibrace a záření
Po dobu provozu Logistického centra – překladiště minerálních olejů se
nepředpokládá nárůst radioaktivního ani elektromagnetického záření. Rozsah
osvětlení nebude představovat rušivý zdroj pro obytnou zástavbu.
Podle § 6 odst. 4 zákona č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o
mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon ), je
potřeba zjišťovat na ploše budoucího objektu radonový index, jestliže jsou
součástí posuzované stavby pobytové prostory. V případě zjištění středního
radonového indexu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 307/2002 Sb., musí být
provedena v souladu s §6 zák. č. 13/2002 Sb. ochrana stavby před pronikáním
radonu z podloží plynotěsnou izolací, neporušenou základovou deskou, utěsněním
instalačních prostupů ( ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží ).
B.III.5 Doplňující údaje
Související asanace
Před započetím stavebních prací bude provedeno odstranění náletových
dřevin, které jsou do průměru maximálně 10 cm. Dále budou odstraněny deponie
kamení a zemníky v prostoru stávajícího reálu. Celý pozemek bude mimo vlečku
přehrnut a nově zhutněn před kladením nosných vrstev staveb a komunikací. V rámci
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přehrnutí budou ubourány fragmenty původních staveb dle potřeby do úrovně
parapláně k přehrnutí.
Demolice
Demolice objektů není plánována.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Území posuzovaného záměru se nachází na levém břehu řeky Labe a těsně
přiléhá k aglomeraci Ústí nad Labem. Je součástí ústecké čtvrti Vaňov.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů stanovuje 6 kategorií zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody.
Chráněné krajinné oblasti
Dotčené území záměru je součástí CHKO České středohoří, zóny ochrany
přírody IV.
Obrázek č. 8: Situace záměru v rámci CHKO České středohoří. Zdroj: AOPK ČR,
http://mapy.nature.cz/
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Maloplošná chráněná území
Nejblíže situovaným maloplošným chráněným územím je národní přírodní
památka Vrkoč. Nachází se cca 70 m západně od lokality záměru, za silnicí a
železniční tratí (obrázky č. 9 a 10).
Obrázek č. 9: NPP Vrkoč

Chráněným přírodním útvarem byla tato lokalita vyhlášena dne 10.6.1966 a to
na ploše 1,85 ha. V blízkosti Vrkoče se nachází další zajímavý přírodní úkaz
Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce, který se později stal součástí chráněné
oblasti a NPP Vrkoč tak nyní zaujímá plochu s výměrou 2,6124 ha.
Hlavním cílem ochrany je zachování významného geologického fenoménu
sloupcovité odlučnosti olivinického čediče, tvarovaného do obráceného vějíře. Dalším
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cílem je stabilizace a zachování porostů tařice skalní na skalních teráskách, v
úžlabinách a na méně zazemněných sutích. Zachováním okolních suťových lesních
porostů dojde zároveň ke stabilizaci populace mloka skvrnitého, vázaného především
na biotopy v těsném okolí Podlešínského potoka.
Dalším blízkým maloplošně chráněným územím je přírodní rezervace Sluneční
stráň, která se nachází cca 1 km východně od zájmové lokality (obrázek č. 10).
Sluneční stráň nacházející se nad městskou částí Brná je tvořena částečně
autometamorfovaným čedičem. Vzhledem k jižní až jihozápadní expozici svahu s
převýšení cca 150 m, jsou zde optimální podmínky pro rozvoj typické teplomilné flóry.
Na jižním svahu jsou skalky a otevřené porosty, severní svah hřebene hřeben a úpatí
jsou zarostlé doubravou.
Obrázek č. 10: Situace maloplošných chráněných území. Zdroj: AOPK ČR,
http://mapy.nature.cz/
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Předměty ochrany soustavy NATURA 2000
Detailní hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 je součástí
přílohy č. 11.
Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti (SPA, resp. PO)
a evropsky významné lokality (SCI, resp. EVL). Cílem soustavy NATURA 2000 je
ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a
nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě. Ochrana těchto přírodních
hodnot vyplývá z přijetí Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS (ze
dne 21. května 1992) o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin a Směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS (ze dne
2. dubna 1979) o ochraně volně žijících ptáků.
Lokalita určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území
žádné ptačí oblasti (PO). Záměr přiléhá k EVL Porta Bohemica, na p.p.č. 535/1 do
území EVL zasahuje. Na předmětnou lokalitu není svým výskytem vázán žádný z
předmětů ochrany EVL Porta Bohemica. Lokalita je tvořena až 60 km dlouhým,
mimořádně hodnotným údolím řeky Labe, místy až 400 m hlubokým, vzniklým
zařezáváním velkého toku do pozvolna se zvedajícího terénu (antecedentní údolí).
Údolí je tvořeno prudkými svahy, které přecházejí v plošiny nebo vrchy a hřbety s
hluboce zaříznutými přítoky Labe. Prudké svahy jsou holé skalnaté nebo lesnaté,
vrchy a plošiny jsou lesnaté. Na lesní enklávy navazují luční porosty. Labe,
především v úseku severně od Ústí nad Labem, je v současné době posledním
relativně přirozeným zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala
původní charakter toku a vytvořila jedinečné údolí. V Českém středohoří odpovídá
skladba biotopů na svazích údolí velmi pestré geologické stavbě i často extrémním
klimatickým podmínkám. Díky mikroklimatickým zvláštnostem (podmrzající sutě a
výhřevné skalní výchozy) se v labském údolí mohou v těsné blízkosti vyskytovat
pontomediteránní (s centrem rozšíření v oblasti Černého a Středozemního moře) a
boreomontánní (s centrem výskytu v severní Evropě a v horách střední Evropy)
druhy. Vzhledem k unikátní orientaci údolí Labe jih - sever zde dochází k pronikání
teplomilných prvků údolím dále na sever. Labe je také důležitou zoogeografickou
bariérou – zejména pro bezkřídlé bezobratlé. Vulkanické vrchy, které řeku svírají,
jsou charakteristické těžko přístupnými lesními porosty, které mají místy přírodě
blízký charakter. Jsou zde ponejvíce zastoupena společenstva květnatých bučin,
suťových lesů, bazifilních a místy i acidofilních teplomilných doubrav a
dubohabrových hájů. Záměr svým umístěním a důsledným technickým
zabezpečením EVL neohrozí. Záměrem nebudou dotčeny žádné další lokality
soustavy NATURA 2000. Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, z hlediska vlivu záměru na soustavu NATURA, je
součástí přílohy č. 14.
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Obrázek č. 11: situace území NATURA 2000 – území EVL. Zdroj: AOPK ČR,
http://mapy.nature.cz/

Významné krajinné prvky
Zákonnými VKP jsou lesní remízy, vodní plochy, vodní toky a jejich nivy.
V blízkosti záměru se nachází významný krajinný prvek - tok řeky Labe. Linie toku
Labe dominuje celému širšímu prostoru. Od tohoto „krajinotvorného prvku“ se pak
odvíjí i členění prostoru (doprava v nejnižších polohách, navazující zástavba a
dochované, hodnotné přírodní prvky ve výš položených partiích údolí).
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Situace prvků ÚSES je dobře patrná z obrázku č. 12. Dotčené území záměru
sousedí nejblíže s nadregionálním biokoridorem NBK 391 Vodní plocha Labe a
regionálním biocentrem RBC 18 Vrkoč. Nejbližším lokálním prvkem ÚSES je lokální
biokoridor LBK 673 Pravý břeh Labe u Brné.
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Obrázek č. 12: situace nejbližších území ÚSES. Zdroj: ÚPD Ústí nad Labem

42

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Chráněná území ve smyslu horního zákona č.44/1988 Sb., v pozdějším znění

Zájmová lokalita není součástí chráněného ložiskového území či dobývacího
prostoru.
Ložiska nerostných surovin
V prostoru záměru a jeho nejbližšího okolí se nenachází ložiska těžby
nerostných surovin.
Poddolovaná území
V zájmovém prostoru nejsou dokumentována poddolovaná území.
Ochranná pásma, CHOPAV
Do zájmového území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů podzemních
nebo povrchových vod, nejbližší ochranné pásmo se nachází cca 1 km jižně od
zámrěru. Předmětné území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené
akumulace (CHOPAV).
Obrázek č. 13: situace ochranných pásem vodních zdrojů (mřížkované plochy). Zdroj: VÚV
TGM Praha

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na protější straně Labe se nachází kulturní nemovitá památka hrad Střekov
(obrázek č. 14). Hrad pravděpodobně z 14. století, který složil jako strážná a celní
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stanice. Hrad je rozdělen na dvě části, které jsou propojeny obloukovým mostem,
jenž se klene nad přírodním příkopem. Z nejstarší stavební fáze se do dnešní doby
dochovala část paláce nepravidelného obdélného půdorysu s monumentální
válcovou věží a malou věží, která střežila vstup do hradu.
Pod hradem Střekov byla ve 30. letech 20. století vybudována Zdymadla
Střekov. Jedná se o technické dílo, jez spolu s elektrárnou jsou technickými
památkami (obrázek č. 14).
Obrázek č. 14: Hrad Střekov a Zdymadla Střekov

Záměr přímo nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo
kulturního významu, na dotčeném území nelze očekávat žádná archeologická
naleziště.
Území hustě zalidněná
Hodnocené území je středně zalidněné, celý záměr je situován v příměstské
části aglomerace Ústí nad Labem – místní části Vaňov, s dominující zástavbou
rodinnými domy a hlavní ulicí lemující objekty lehké výroby, skladové areály či areály
služeb a komerce. Plocha záměru přiléhá přímo k sídelnímu útvaru krajského města,
jehož počet obyvatel dosahuje 93 409 (údaj z roku 2015).
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Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V zájmovém prostoru nejsou dokumentována území se starými zátěžemi.
Extrémní poměry v dotčeném území
Dle podkladů výzkumného ústavu vodohospodářského se okraje východní a
jižní části areálu dotýkají záplavového území řeky Labe Q100, záměr samotný je
situován mimo Q100. Lokalita záměru není vzhledem k situování v prostoru údolní nivy
součástí sesuvného území, přestože na okolních svazích labského údolí jsou
evidována potenciální i dočasně uklidněná sesuvná území (obrázek č. 15).
Obrázek č. 15: Situace svahových nestabilit v okolí záměru. Zdroj: server ČGS;
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
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C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Stávající imisní situace
Mezi škodliviny emitované z provozu uvažovaného záměru budou patřit
především oxidy dusíku, částice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Pro
vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší
v zájmové lokalitě lze zejména využít map pětiletých průměrů ročních imisních
koncentrací v síti 1 x 1 km publikované na internetových stránkách ČHMÚ.
Z následujícího obrázku jsou patrné hodnoty pětiletých průměrů ročních
imisních koncentrací, které jsou uvedeny na webu Českého hydrometeorologického
ústavu. Jedná se o mapu pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací z let 2011
– 2015 v síti 1 x 1 km.
Obrázek č. 16: mapa pětiletých průměrných ročních koncentrací v zájmové oblasti
(zdroj: http://portal.chmi.cz)

Přímo v zájmové oblasti pro realizaci předkládaného záměru není v současné
době umístěna imisní stanice, která by kontinuálně sledovala koncentrace
znečišťujících látek ve volném ovzduší. Pro stanovení pozaďových imisních
koncentrací jsou výše v obrázku uvedeny hodnoty pětiletých průměrných ročních
koncentrací z map publikovaných na webu ČHMÚ.
Na základě dostupných informací můžeme odhadnout stav imisního pozadí
v oblasti následovně:
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- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
- částice PM10 - 36. hodnoty nejvyšší denní koncentrace:
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace:
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace:
- benzen – průměrná roční koncentrace:
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:

80 - 100 μg/m3
15 - 17 μg/m3
48 - 52 μg/m3
25 - 28 μg/m3
17 - 20 μg/m3
1,2 – 1,5 μg/m3
0,8 – 0,9 ng/m3

Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je patrný z níže uvedené
tabulky a obrázku (údaje jsou v %).
Tabulka č. 12: celková větrná růžice pro zájmovou lokalitu

Směr větru
Rychlost
větru
N
NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

1,7
5,0
11,0
Součet

2,21
6,79
0,10
9,10

1,65
4,95
0,00
6,60

2,43
6,66
0,50
9,59

2,01
11,64
1,35
15,00

1,77
8,49
0,94
11,20

1,35
7,65
0,79
9,79

15,02

1,87
8,00
0,63
10,50

2,16
10,18
0,86
13,20

15,02

Sum
a
30,47
64,63
5,17
100,0

Rozborem větrné růžice zjišťujeme, že nejčetnější směry větrů jsou z
jihozápadních a opačných severovýchodních směrů. Jejich celková četnost výskytu
je 28,2 %, tj. 103 dní ročně. Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM,
představuje 15,02 % celkové četnosti, tj 55 dní za rok.
Obrázek č. 17: grafická prezentace větrné růžice
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Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je
rozdělení následující:
1. vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje v procentu 30,47 %, tj.
111 dní ročně
2. vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1 má výskyt 64,36 %, tj. 235 dní
za rok
3. vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1 je zastoupen pouze 5,17
%, t.j. 19 dní v roce.
Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje 15,02 % celkové
četnosti.

Klimatické podmínky
Území záměru leží v klimatické oblasti T2. Tuto klimatickou oblast
charakterizují následující klimatické podmínky
- dlouhé, teplé a suché léto
- velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem
- krátké přechodné období s krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou,
s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky
Tabulka č. 13: klimatické charakteristiky Ústí nad Labem, zdroj: ČSAV Geografický ústav Brno,
Quitt, E. – Klimatické oblasti Ćeskoslovenska
Počet letních dnů

50-60

Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více

160-170

Počet mrazových dnů

100-110

Počet ledových dnů
Prům. teplota v lednu
Prům. teplota v červenci

30-40
-2°C až -3°C
18 - 19°C

Prům. teplota v dubnu

8-9°C

Prům. teplota v říjnu
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a
více

7-9°C

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

90-100

40-50
120-140
40-50
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C.II.2 Geomorfologie, horninové prostředí, hydrogeologická charakteristika
Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění ČSR leží zájmové území
v okrsku IIIB – 5A – c s následujícím hierarchickým členěním v rámci České
vysočiny:
Tabulka č. 14: geomorfologické členění

Provincie
Soustava
Podsoustava
Celek
Podcelek
Okrsek

Česká vysočina
Krušnohorská
Podkrušnohorská
České středohoří
Verneřické středohoří
Litoměřické středohoří

Nadmořská výška řešeného území je cca 143,84 m n. m. Území je rovinaté
bez terénních převýšení. Okolní terén má charakter pahorkatiny modelované na
fluviálních píscích a štěrkopíscích teras Labe. Vlastní území stavby má charakter
plošiny.
Geologické poměry
Geologicky je Vaňov součástí Českého masivu, konkrétně České křídové
pánve. Nachází se v oblasti Českého středohoří, které vzniklo na střetu dvou
regionálně významných jednotek, oblasti sasko-durynské (saxothuringikum) a
tepelsko-barrandienské (centralbohemikum). Horninový základ je tvořen krystalickými
břidlicemi vzniklými na přelomu starohor a prvohor, které ale v lokalitě na povrch
nevystupují a jsou překryty mladšími sedimenty či vulkanity.
V průběhu druhohor, kdy bylo celé České středohoří zaplaveno cenomanským
mořem, docházelo k sedimentaci pískovců. Tyto horniny, zastoupené ve zdejší
oblasti nejmladšími santonskými sedimenty, vystupují na četných lokalitách na úpatí
příkrých labských svahů mezi Panenskou skálou a Větruší. V úzkém pásu nad
zástavbou se v podloží vyskytuje též arkózovitý pískovec.
Na utváření podoby oblasti měl velký vliv třetihorní vulkanismus, který dal
vzniknout Českému středohoří. Třetihorní horniny (čediče, znělce a tufy) se na
podloží podílejí ve vrcholových partiích. Vulkanismus vytvořil tělesa lakolitické
povahy, z nichž mezi nejznámější patří čedičová žíla Vrkoč. Ta protnula jak
santonské pískovce (z nichž byla během čtvrtohorního zahlubování Labe
vypreparována), tak nadložní výlevy olivinických čedičů. Je unikátní orientací
odlučných sloupců do obráceného vějíře (milíře), k čemuž došlo v důsledku působení
tří různých ochlazovacích ploch během tuhnutí. Stávající podoba Vrkoče byla odkryta
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částečným odtěžení skály při výstavbě železniční trati. Uspořádání lávových proudů
a příkrovů, proložené pyroklastiky, je možné pozorovat na odkryvu hlubokého
erozního zářezu Podlešínského potoka. Zdejší okraj lávového příkrovu byl natolik
příkrý, že dal vzniknout Vaňovskému vodopádu.
V průběhu čtvrtohor došlo k velkým klimatickým změnám (střídání glaciálů a
interglaciálů), během nichž probíhala intenzivní eroze a denudace, doplňovaná
pokračujícím zdvihem Českého středohoří. Tok Labe se během zmíněných procesů
prohloubil o více než 100 metrů. V jeho nejbližším okolí se v různých mocnostech a
výškách dochovaly říční uloženiny (spraše, písky a štěrky). Podél řeky Labe a pod
zástavbou se rovněž nachází svahové sedimenty a naváté písky.
Detailní geologické poměry zájmové lokality jsou patrné z geologických popisů
průzkumných vrtů umístěných v prostoru budoucího areálu (zdroj: ČGS Geofond,
Praha):
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Hydrogeologické poměry
Řešené území spadá z hlediska širších poměrů dle hydrogeologické
rajonizace do hydrogeologického rajonu 4620 Křída dolního Labe po Děčín, pravá
část. Největší vodárenský význam mají v zájmovém území hluboce uložené křídové
pískovcové kolektory s napjatou hladinou podzemní vody, tvořené především
kolektorem cenomanským (perucko-korycanské souvrství) a kolektorem
střednoturonským (jizerské souvrství). Vzhledem k přítomnosti nadložního izolátoru
ve formě slínovců teplického a březenského souvrství jsou na zájmové lokalitě tyto
kolektory hydraulicky odděleny od kvartérního kolektoru.
Hlavní zvodnění je v zájmovém prostoru vázáno na kvartérní štěrkopísčité
sedimenty v přímém podloží areálu. Souvislá hladina podzemní vody je na zájmové
lokalitě dokumentována v úrovni hladiny povrchové vody řeky Labe, kvartérní
terasové sedimenty jsou v přímé hydraulické spojitosti s povrchovou vodou v korytě
Labe. Hladina podzemní vody je volná, směr proudění podzemní vody je konformní
se sklonem terénu, podzemní voda tedy proudí směrem k řece a drénuje se skrytými
přírony do řeky Labe.
Z hlediska prostorového lze oběh podzemních vod v zájmové oblasti
charakterizovat následovně:
• k dotaci výše uložené mezozoické a terciérní zvodně (ve svazích Labského údolí)
dochází v hydrologickém povodí lokality přímým vsakem atmosférických srážek
do horninového prostředí turonských pískovců, tufitických sedimentů a
kamenitohlinitých sutí. Níže položená kvartérní terasová zvodeň, která je
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dokumentována v přímém podloží záměru, je dotována zčásti přítokem z výše
uložených zvodní, jednak indukcí říční vody řeky Labe. Podíl srážkových vod je
na dotaci kvartérní zvodně v prostoru závodu nízký, vzhledem k velkému podílu
zpevněných ploch. Hladina podzemní vody je zde dokumentována v hloubce 2,5
– 3,0 m pod terénem;
• mocnost kvartérní štěrkopískové zvodně činí převážně několik metrů;
• kolektor vázaný na kvartérní štěrkopísčité sedimenty má vysokou propustnost
pohybující se v řádu okolo 10-4 m2.s-1. Specifická vydatnost kvartérních vrtů
labské terasy činí na základě archivních dat Geofondu ČR cca 3 l/s na 1 m
snížení hladiny podzemní vody při čerpání.
• podzemní voda proudí ve směru spádnice terénu k místní drenážní bázi - do
štěrkových teras řeky Labe a následně je odvodňována skrytými přírony do
říčního koryta.
•

nejvyšší úrovně dosahuje hladina podzemní vody v období jarního tání (březen,
duben), nejnižší hladiny jsou obvykle dokumentovány v srpnu a září.

•

dlouhodobý specifický odtok podzemních vod je střední a pohybuje se mezi 2 – 3
l/s/km2.

Půdní prostředí
Veřejný přístav Vaňov je umístěn na velmi vysoké vrstvě navážky vrstvené na
stávající říční naplaveniny. Podle taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP)
se ve Vaňově vyskytují fluvizemě, antropozemě a kambizemě. Fluvizemě, konkrétně
půdní typ fluvizem modální, se táhne od jihu v pásu podél Labe pod většinou
zástavby až zhruba po Vrkoč. Následně pás přechází v antropozemě, v tomto
případě v typ antrozozem urbánní. Kambizemě, vyskytující se ve vrcholových partiích
na přibližně polovině území, jsou zastoupeny dvěma půdními typy. Dominantní část
tvoří kambizemě eutrofní, zatímco malou část při severním okraji Vaňova představují
kambizemě modální. Vlastní řešená lokalita se nachází v prostoru, kde hodnocení
půdních poměrů je zcela, vzhledem k využívání ploch v areálu industriální zóny,
irelevantní.
Hydrologické charakteristiky
Hydrologicky náleží území do povodí řeky Labe. V místě stavby je zatrubněná
vodoteč Podlešínského potoka. Hydrologicky spadá lokalita do povodí Labe, číslo
hydrologického pořadí 1-13-05-021. Labe potok je hlavním tokem v oblasti a erozivní
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základnou, do které jsou odvodňovány povrchové i podzemní vody z celé zájmové
oblasti.
Obrázek č. 18: hydrologická mapa zájmové oblasti M 1 : 50 000, zdroj: VUV TGM, Praha

C.II.3 Biologické poměry
Detailně jsou biologické poměry zájmové lokality zhodnoceny v biologickém
hodnocení v příloze č. 10.
Flora
Pozemky se nacházejí na rovinatém břehu Labe, který je svým druhovým
složením charakteristický jako ruderální společenstvo a náletové dřeviny. Převažující
složku vegetace však tvoří ruderální a synantropní byliny, místy expanzivní druhy.
Data pro botanický průzkum byla shromážděna dvěma návštěvami. Nomenklatura
taxonů cévnatých rostlin odpovídá Klíči ke květeně České republiky (Kubát et al.
2002), nomenklatura syntaxonů podle Moravce (Moravec et al. 1995). Ve
zkoumaném období bylo determinováno následující spektrum cévnatých rostlin, ve
kterém nebyly zjištěny ochranářsky významné taxony.
Tabulka č. 15: Seznam zastižených druhů rostlin

Český název

Latinský název

bělotrn kulatohlavý

Echinops sphaerocephalus L.

bez černý

Sambucus nigra L.
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bodlák obecný

Carduus acanthoides L.

bříza bělokorá

Betula pendula

čekanka obecná

Cichorium intybus L.

česnáček lékařský

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande

čičorka pestrá

Coronilla varia L.

divizna knotovitá pravá

Verbascum lychnitis L. subsp. lychnitis

hadinec obecný

Echium vulgare L.

heřmánkovec nevonný

Tripleurospermum maritimum L.

hluchavka skvrnitá

Lamium maculatum L.

hrachor hlíznatý

Lathyrus tuberosus L.

jahodník obecný

Fragaria vesca L.

jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

javor mléč

Acer platanoides

jetel plazivý

Trifolium repens L.

jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata L.

jitrocel prostřední

Plantago media L.

kakost holubičí

Geranium columbinum L.

kerblík lesní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

knotovka širolistá bílá
kokoška pastuší tobolka

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greut. et
Burd.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

komonice bílá

Melilotus albus (L.) Pall.

konopice polní

Galeopsis tetrahit L.

kuklík městský

Geum urbanum L.

lipnice obecná

Poa trivialis L.

lipnice roční

Poa annua L.

lnice květel, lnice obecná

Linaria vulgaris Mill.

lopuch plstnatý

Arctium tomentosum Mill.

medyněk měkký

Holcus mollis L.

merlík bílý

Chenopodium album agg.

mochna plazivá

Potentilla reptans L.

mrkev obecná

Daucus carota L.

ostružiník sivý (ježiník)

Rubus caesius L.

ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius
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pelyněk černobýl

Artemisia vulgaris L.

pcháč obecný

Cirsium vulgare (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium arvense (L.) Scop.

podběl lékařský

Tussilago farfara L.

popenec obecný

Glechoma hederacea L.

pryskyřník plazivý

Ranunculus repens L.

rozrazil rezekvítek

Veronica chamaedrys L.

rožec rolní

Cerastium arvense L.

růže šípková

Rosa canina L.

řebříček obecný

Achillea millefolium L.

smetanka lékařská

Taraxacum officinale agg.

srha laločnatá

Dactylis glomerata L.

svízel přítula

Galium aparine L.

svlačec rolní

Convolvulus arvensis L.

štětka planá

Dipsacus fullonum L.

šťovík krvavý

Rumex sanguineus L.

tolice dětelová

Medicago lupulina L.

trnovník akát

Robinia pseudoacacia

třtina křovištní

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

vikev ptačí

Vicia cracca L.

vlaštovičník větší

Chelidonium majus L.

vratič obecný

Tanacetum vulgare L.

vrbka úzkolistá

Chamenerion angustifolium L.

vrbovka horská

Epilobium montanum L.

zemědým lékařský

Fumaria officinalis L.

Fauna
Biologický průzkum dotčené lokality byl započat v jarním aspektu roku 2017,
přesněji 20. 4. 2017 mezi 7,00 h. až 12,00 h. Ukončen byl pak 20. 7. 2017. Lokalita
byla navštívena celkem pětkrát. Zájmovým územím byl prostor parcel 535/1, 538/4,
538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532 v katastrálním území Vaňov. Pro monitoring
byla použita metoda přímého pozorování. Důraz byl kladen na zvláště chráněné
druhy v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. U bezobratlých byla
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vyhodnocena data získaná především z individuálního sběru a také z materiálu
odchyceného v zemních živolovných pastech bez média i s médiem. Zastižené druhy
živočichů jsou přehledně zachyceny v následujících tabulkách:
AVES - Ptáci
Český název

Latinský název

drozd zpěvný
holub hřivnáč
jiřička obecná
káně lesní
konipas bílý
kos černý
pěnkava obecná
poštolka obecná

Turdus philomelos
Columba palumbus
Delichon urbica
Buteo buteo
Motacilla alba
Turdus merula
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Phoenicurus
ochrlos
Garrulus
glandarius
Pica pica

rehek domácí
sojka obecná
straka obecná
sýkora koňadra
sýkora modřinka
vrána obecná

Ochrana Bližší stručná charakteristika

Parus major
Parus caeruleus
Corvus corone

AMPHIBIA - Obojživelníci a REPTILIA - plazi
Český název

Latinský
název

Ochrana

ještěrka obecná

Lacerta
agilis

SO

Bližší stručná charakteristika,
lokalizace
Zjištěn výskyt na základě dostupných
dat, populace v lokalitě není silná avšak
s výskytem tohoto druhu je nutno počítat

MAMMALIA - Savci
Český název

Latinský název

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

hraboš polní
Potkan
rejsek obecný

Microtus arvalis
Rattus norvegicus
Sorex araneus

Nalezen uhynulý
Sledováni běžně především v ranních hodinách
Nalezen uhynulý

BEZOBRATLÍ
Poznámka: Po celém prostoru byl pod kameny, kusy betonu apod. ve větším
množství stejnonožci z řádu Isopoda, na první pohled ve více druzích –
dominují pod všemi úkryty, včetně dříví.
COLEOPTERA – BROUCI
Coleoptera: Carabidae – Střevlíkovití
Anchomenus dorsalis (Pontoppidam, 1763)
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10.5.2017 – 2 samice pod kameny.
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
10.5.2017 – 1 samec pod kamenem.
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
10.5.2017 – 1 samec pod kamenem.
Harpalus rufipalpis Srurm, 1818
10.5.2017 – 1 samec pod kusem dřeva v jižní části prostoru.
Ophonus schaubergianus Puel, 1937
10.5.2017 – 1 samec pod kamenem.
Pseudoophonus rufipes (De Geer,1774)
10.5.2017 – 2 samice pod kameny.
HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ
Hymenoptera: Formicidae – Mravencovití
Formica cunicularia Latreille, 1798
10.5.2017 – kolonie pod panely chodníku nedaleko MHD-U vodopádu, navenek je
nahromaděná jemná hlína nad mezerou mezi jednotlivými panely. V areálu bylo
nalezeno více kolonií a to např. kolonie v kupce z jemné hlíny a kamínků (viz
foto v dokumentaci) s výletovými otvory mimo kupu a to u velkých kamenů.
Další nápadná kolonie byla v kolejišti (viz foto) a zde byla nízká protáhlá kupa
z hlíny opřená o kolejnici – jižní část areálu). Další kupa z jemného hliněného a
pískového materiálu je u „skládky pařezů“ v jižní části areálu. Podobná kupa je
také na okraji velké skládky kamenů.
Lasius emafinatus (Olivier, 1791)
10.5.2017 – kolonie pod kamenem na okraji hromady „hlíny“.
Lasius flavus (Fabricius, 1781)
10.5.2017 – 4 kolonie v hliněných kupkách prorostlých trávou mezi kolejištěm a
břehem Labe.
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
10.5.2017 – nejméně 5 kolonií v trhlinách asfaltového chodníku podél zájmového
území. Uvnitř sledovaného prostoru patří k hojným mravencům jejichž kolonie
jsou většinou pod kameny a kousky betonu (cca 30x) a kousky dřeva (2x).
V jedné kolonii pod kamenem byly pozorované také myrmekofilní rybenky
mravenčí (Atelura formicaria Heyden, 1855) z řádu Thysanura.
Solenopsis fugax (Latreille, 1798)
10.5.2017 – 3 kolonie v kolejišti, kde má malé (velmi tmavé) ploché kupky.
Tetramorium cf. caespitum
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10.5.2017 – kolonie pod kameny a kusy betonu skoro po celém sledovaném
prostoru mimo kolejiště – celkem napočítáno cca 25 kolonií.
Hymenoptera: Vespidae – Sršňovití
Vespula germanica Fabricius
10.5.2017 – vidi minimálně 3 samice poletující mezi řídkým bylinným patrem a
kolem „skládky“ pařezů v jižní části areálu.
C.II.4 Krajina, ekosystémy
Vymezený
potenciálně
dotčený
krajinný
prostor
náleží
dle
biogeografického členění (Culek) do Milešovského bioregionu, hercynské
podprovincie. Bioregion se nachází v západní části severních Čech a přibližně zabírá
geomorfologický podcelek Milešovské středohoří. Je mírně protažen od jihozápadu
k severovýchodu a má plochu 536 km2 s plošnou strukturou přibližně 42% orné půdy,
11% travních porostů, 21% lesů a 1,4% vodních ploch. V bioregionu jsou vyváženě
zastoupeny lesy (s velkým zastoupením přirozených dřevin), pole i travní porosty a
křoviny.
Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky
s teplomilnými doubravami (místy se šípákem) a s typicky vyvinutou stepí, vyšší části
mají dubohabřiny, suťové lesy a vegetaci nexerotermního bezlesí na blokových
sutích. V nejvyšších polohách jsou přítomny květnaté bučiny, tvořené endemickou
asociací. Mezi kužely jsou menší kotlinové deprese s dubohabrovými háji. Biota
náleží do 1. dubového až do 4. bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném
substrátu se vyvinula bohatá flóra s velkým zastoupením nejrůznějších floroelementů
i relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. Jihozápadní část představuje jedno
z klimaticky i bioticky nejextrémnějších území hercynské podprovincie, se suchým
klimatem a řadou kontinentálních (postglaciálních) reliktů a s rozsáhlými skalními
stepmi s kavyly. Netypickým částmi jsou rozsáhlé deprese bez neovulkanitů.
Geologická stavba bioregionu je mimořádně složitá, je tvořená komplexem
křídových hornin, budovaným pískovci, slíny, slínovci a i smíšenými horninami a
místy tektonicky vynořenými ostrůvky kyselých hornin krystalinika (ruly, fylity, ale i
paleoryolity). Na četných místech jsou tyto horniny proraženy a překryty terciérními
neovulkanity, které dnes nápadně vynikají v terénu v podobě vulkanických suků.
Větší komplexy vulkanitů jsou v této oblasti vyvinuty jen místy, přičemž jedním
z těchto míst jsou Labské vrchy u Ústí n. L.
V reliéfu jsou typické ostře modelované vulkanické suky, většinou
vypreparované přívodní kanály čedičových sopek nebo trachytové dómy (eruptivní
lokality), méně jsou zastoupené lávové příkrovy pokryvy pyroklastik. Běžné jsou
skalní výchozy, často velkých rozměrů, vypreparované žíly (Vrkoč) a podobné útvary.
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Celé území je zasaženo mladou kvartérní erozí (z údolí Labe, Ohře i Bíliny), která
vytvořila jak ostře zaříznutá údolí velkých potoků, tak mnoho strmých roklí
s vodopády (Vaňov, pod Dubickým kostelíkem aj.). Jedinečný celek pak představuje
mohutný průlom Labe, ve kterém leží lokalita záměru, dosahující pod horou
Varhoštěm relativní hloubky přes 500 m. V údolí Labe je vyvinut údolní fenomén
velkého rozsahu, na vrcholech kopců je výrazně vyvinut vrcholový fenomén.
Reliéf s vyznačuje na hercynskou podprovincii mimořádně velkou výškovou
členitostí, má charakter ploché hornatiny s členitostí 300 – 450 m, v oblasti Milešovky
a průlomu Labe dosahuje charakteru členité hornatiny s výškovou členitostí do 560
m. Nejnižším bodem je koryto Labe v Ústí nad Labem s kótou asi 135 m, nejvyšším
Milešovka – 837 m. Typická výška bioregionu je 250 – 720 m.
Reliéf místa krajinného rázu je tvořen hluboce zaříznutým údolím řeky Labe,
s velkým výškovým gradientem svahů. Celému prostoru dominuje tok řeky Labe.
Přírodní charakteristika odpovídá obecné charakteristice bioregionu. V nejnižších
polohách údolí, tj. podél břehu Labe, je přírodní složka významně potlačena
antropogenním využitím ploch. Dopravní komunikace a průmyslové plochy převážně
kopírují koryto, které je technicky upraveno. Tyto pak ve svazích pravého i levého
břehu Labe postupně přecházejí do ploch obytné zástavby, ve které se již uplatňují
vegetační prvky zahrad. Přibližně od 1/3 svahů se skokově zvyšuje uplatnění přírodní
složky, což je dáno zejména nepřístupností terénu. V rámci lokality záměru je
přírodní složka reprezentována pouze rumišti s minimální přírodní a ekologickou
hodnotou. Převážná část lokality je tvořena zpevněnými plochami.

C.III CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

PROSTŘEDÍ

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C. II.
Protože jsou jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také
hodnotit stav životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti
zatížení.
Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody tedy může být
zamýšlený záměr posuzována jako zásah do:
-

významného krajinného prvku vodní tok
krajinného rázu, přírodních a kulturních památek
zvláště chráněného území CHKO České středohoří
biotopů a populací zvláště chráněných druhů rostlin živočichů
území soustavy Natura 2000

60

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné
následující skutečnosti:
•

reliéf místa krajinného rázu je tvořen hluboce zaříznutým údolím řeky Labe,
s velkým výškovým gradientem svahů. Celému prostoru dominuje tok řeky
Labe. Přírodní charakteristika odpovídá obecné charakteristice bioregionu;

•

v nejnižších polohách údolí, tj. podél břehu Labe, je přírodní složka významně
potlačena antropogenním využitím ploch. Dopravní komunikace a průmyslové
plochy převážně kopírují koryto, které je technicky upraveno;

•

v rámci lokality záměru je přírodní složka reprezentována pouze rumišti s
minimální přírodní a ekologickou hodnotou. Převážná část lokality, včetně
sousedících areálů, je tvořena zpevněnými plochami;

•

zákonný významný krajinný prvek - tok řeky Labe - dominuje celému širšímu
prostoru. Od tohoto „krajinotvorného prvku“ se pak odvíjí i členění prostoru
(doprava v nejnižších polohách, navazující zástavba a dochované, hodnotné
přírodní prvky ve výš položených partiích údolí);

•

dotčené území záměru sousedí s registrovaným prvkem
nadregionálním biokoridorem NBK 391 Vodní plocha Labe;

•

na protější straně Labe se nachází kulturní nemovitá památka hrad Střekov
Pod hradem Střekov byla ve 30. letech 20. století vybudována Zdymadla
Střekov. Jedná se o technické dílo, jez spolu s elektrárnou jsou technickými
památkami;

•

nejblíže situovaným maloplošným chráněným územím je národní přírodní
památka Vrkoč. Nachází se cca 60 m západně od lokality záměru, za silnicí a
železniční tratí;

•

zájmové území se nachází ve IV. zóně ochrany CHKO České středohoří. Pro
toto území je v zákoně č. 114/1992 Sb. určen požadavek na souhlas Správy
CHKO ke stavební činnosti;

•

okrajová část zájmového území se nachází na území Evropsky významné
lokality Porta Bohemica (kód CZ 0424141).

ÚSES

-

Tabulka č. 16: výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle
zvláštních právních předpisů
Ochranné režimy

Zájmová lokalita leží v území s
ochranným režimem
Ano
Ne

biosférická rezervace UNESCO
chráněná ložisková území dle § 16-19 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
zvláště chráněné území
Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
ochrana krajinného rázu a přírodní park
Dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

x
x
x
x
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evropsky významná lokalita ze soustavy Natura 2000
dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb.
ptačí oblast ze soustavy Natura 2000
Dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb.
ochranná pásma vodních zdrojů
Dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb.
CHOPAV Dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb.
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů
Dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb.
památné stromy
Dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb.
Významné krajinné prvky
Dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
územní systémy ekologické stability
Dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb.
zranitelná oblast
Ve smyslu § 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré
úrovni, dílčí problémy jsou lokálního charakteru. Užší zájmové území představuje
především významný dopravní koridor pro silniční, železniční a lodní dopravu se
souvisejícími komerčními službami. Širší zájmové území zahrnuje také obytnou zónu
městské části Vaňov a Střekov a významné lokality přírodního a kulturního
charakteru.
Lze konstatovat, že uvažovaná lokalita představuje plochu typu
„brownfield“, která je v mezích únosnosti širšího území využitelná daným způsobem.
Pro možnost realizace záměru ve stávající podobě však bude nutné zažádat o
změnu využití území, současný územní plán záměr ve stávající podobě (bez
souvislosti s provozem přístaviště) neumožňuje.
Do budoucnosti však investor plánuje pro distribuci MN a FAME také využití
lodní dopravy, vybudování přípojky pro stáčiště lodních zásilek minerálních olejů,
popř. připojení čerpací stanice pro říční plavidla.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Detailně jsou vlivy provozu záměru na veřejné zdraví popsány ve studii
hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví (příloha č. 9). Předmětem tohoto
posouzení je zhodnocení imisních příspěvků chemických škodlivin posuzovaného
záměru do ovzduší a navýšených hlukových hladin v okolí záměru z hlediska
zdravotních účinků na zdraví lidí.
Posouzení vlivu na veřejné zdraví (Health impact assessment – HIA) v rámci
posouzení vlivů na životní prostředí EIA je kombinace postupů a metod, kterými
mohou být posouzeny dopady předkládaných záměrů na zdraví populace. Vlastní
hodnocení zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky:
1) Identifikace nebezpečnosti – popis nepříznivých účinků sledovaného faktoru
na zdraví
2) Charakterizace nebezpečnosti – zahrnuje charakterizaci vztahu dávky a
účinku
3) Hodnocení expozice – popis velikosti, četnosti a doby trvání expozice, cesty
vstupu do organismu, odhad velikosti a složení exponované populace
4) Charakterizace rizika – kvantitativní či kvalitativní vyhodnocení velikosti rizika
vlivu na zdraví na základě dat z předchozích kroků

Identifikace a charakterizace nebezpečnosti – imisní příspěvky chemických
škodlivin
Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho
potencionálního vlivu na zdraví. Druhy a množství škodlivin emitovaných
posuzovaným záměrem jsou uvedeny v rozptylové studii, která byla počítána pro
dominantní škodliviny emitované posuzovaným záměrem, kterými jsou částice
polétavého prachu PM10, i PM2,5, oxid dusičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Charakterizace nebezpečnosti jednotlivých látek je detailně popsána ve studii
v příloze č. 9, v dalších částech této kapitoly se zaměříme již na hodnocení expozice
a charakterizaci rizika.
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Hodnocení expozice a charakterizace rizika – imisní příspěvky chemických
škodlivin
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované
v červnu 2017 (příloha č. 8). V rámci rozptylové studie jsou počítány imisní
příspěvky provozu posuzovaného záměru způsobené generovanou automobilovou a
železniční dopravou. Výpočty imisních koncentrací byly zpracovány příspěvkovým
způsobem jednak graficky a dále tabelárně ve zvolených sedmi referenčních bodech
umístěných do míst nejbližší a imisně nejzatíženější obytné zástavby – viz obrázek
č.19. Právě vypočtené hodnoty v referenčních bodech umístěných u této obytné
zástavby jsou reprezentativní pro posouzení vlivů na veřejné zdraví.
Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími
ovzduší v zájmové lokalitě je využita mapa znečištění ovzduší zpracovaná a
zveřejněná ČHMÚ pro pětileté klouzavé průměry. Modelově je zpracováno imisní
pozadí v České republice ve čtvercové síti 1 x 1 km především pro roční průměry
těch škodlivin, které mají stanoven imisní limit pro roční průměr. Z krátkodobých imisí
je zhodnocena dále také 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší denní imise
SO2. V případě hodinových maxim NO2, pro které tato mapa koncentrace
nevyhodnocuje, lze pro přibližnou orientaci vyjít z odhadu provedeného autorem
rozptylové studie.
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do
organismu a dále část těchto škodlivin je vstřebána jako tzv. vnitřní dávka.
Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé
z účasti na karcinogenním působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento
účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a
reparačních obranných mechanismů v organismu. Při hodnocení rizika toxických
účinků látek v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka pro inhalační
příjem (RfDi), nebo referenční koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické
databáze U.S. EPA nebo směrnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro kvalitu
ovzduší. Charakteristika rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či
koncentrace s referenční. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard
Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se
vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná o index
nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již
hrozí riziko toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1 po kratší dobu však ještě
nepředstavuje závažnou míru rizika.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z
epidemiologických studií zaměřených na vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u
člověka. Tento přístup je používán právě např. u suspendovaných částic PM10 a
v minulosti i u oxidu dusičitého, kde současné znalosti neumožňují odvodit prahovou
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dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních
účinků u exponovaných osob.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový
účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy
vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nulové
riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a
závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního
potenciálu dané látky. Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika
(Cancer Slope Factor – CSF, nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní
okraj intervalu spolehlivosti směrnice vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem
nádorového onemocnění, získaný matematickou extrapolací z vysokých dávek
experimentálních na nízké dávky reálné v životním prostředí. Pro zjednodušení se
někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika (Unit Cancer
Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky v ovzduší.
V případě možného karcinogenního účinku je míra
rizika vyjadřovaná jako
celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual
Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, tedy teoretický
počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet
exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní
zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy
jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem
k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6. Z předmětných, záměrem
emitovaných škodlivin byl karcinogenní potenciál prokázán u benzenu a
benzo(a)pyrenu.
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
V imisním pozadí posuzované obytné zástavby lze na základě odhadu autora
rozptylové studie i výsledků mapy znečištění ovzduší konstruované pro klouzavé
pětileté průměry předpokládat následující rozmezí imisních koncentrací oxidu
dusičitého :
maximální hodinová koncentrace:
80,0 až 100,0 μg/m3 (odhad)
průměrné roční imise koncentrace
15,6 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové
studie u obytné zástavby reprezentované referenčními body 1001 až 1004 se
pohybují v následujícím rozmezí:
rozmezí příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2: 0,11 až 0,43 μg/m3
0,01 až 0,03 μg/m3
rozmezí příspěvků k průměrným ročním imisím NO2:
Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně
nepříznivých podmínek, které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za
jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro
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posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. Naopak hodnoty
naměřených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají
vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu
připadá pouze riziko toxických akutních i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků

Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a
epidemiologických studií, kdy nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou
úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a především oxidu dusičitého
stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty
s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat
s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé
expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
V imisním pozadí lze očekávat maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého na úrovni pod 100 µg/m3.
Hodnoty imisních příspěvků k maximálním hodinovým koncentracím oxidu
dusičitého v místech nejbližší obytné zástavby se pohybují na úrovni desetin
mikrogramu. Tento imisní příspěvek nezpůsobí spolu s imisním pozadím ve výši
pod 100 µg/m3 překročení zmíněné koncentrace 400 µg/m3 spojené s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest, ale ani překročení
jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené experty WHO vycházející
z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty imisních příspěvků ke
krátkodobým maximům nelze navíc jednoduše sčítat s očekávanými maximy
v imisním pozadí.
Realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení maximálních
hodinových imisí oxidu dusičitého, které by bylo spojeno se vznikem rizika
akutních toxických účinků vyplývajících z inhalační expozice NO2.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků

Hodnoty imisního pozadí NO2 se pohybují dle mapy znečištění ovzduší na
úrovni 15,6 μg/m3.
Realizací řešeného záměru může dojít u obytné zástavby k nárůstům
průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého dle výsledků rozptylové
studie o nejvýše 0,03 μg/m3.
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V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová
zdravotnická organice směrnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru
na úrovni setin mikrogramů nezpůsobí spolu s imisním pozadím (pod 16 µg/m3)
překročení této doporučené směrnicové hodnoty WHO pro roční průměr oxidu
dusičitého. Je však třeba si uvědomit, že WHO zdůrazňuje, že nebylo možné
naleznout bezpečnou prahovou hodnotu průměrných ročních koncentrací NO2, u
které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní účinky Na druhou stranu podle
současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro
NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno
komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv
dalších komponent znečištěného ovzduší.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
V imisním pozadí lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních
koncentrací (ČHMÚ Praha) předpokládat následující hodnoty imisních koncentrací
prachových částic PM10 a PM2,5 :
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:
49,5 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
průměrné roční imise PM10:
26,5 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
průměrné roční imise PM2,5:
18,6 μg/m3 (mapa znečištění ČHMÚ)
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám
z hlediska běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních
limitů. Světová zdravotnická organizace ve směrnici „WHO air quality guedelines
global update 2005“ stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr
suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99. percentil maximální denní
imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3. V případě částic frakce PM2,5
stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr na úrovni 10 µg/m3. Pro 99.
percentil maximální denní imise PM2,5 činí směrnicová hodnota 25 µg/m3. Jedná se
tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů
(směrnicová maximální denní imise PM10 na úrovni 50 µg/m3 se týká 4. nejvyšší
denní imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného imisního limitu).
Na druhou stranu tyto směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických
studií a nejsou sníženy jako např. u NO2 z důvodu možné nejistoty na 50 %. Jak je již
výše uvedeno jedná se o jakési cílové hodnoty, od nichž se s více než 95% mírou
spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní zátěži, přičemž se zdůrazňuje že
se nejedná o prahové hodnoty, pod kterými by bylo riziko nulové.
Uvedené pozaďové průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 překračují
hodnoty Světovou zdravotnickou organizací doporučených koncentrací. Na druhou
stranu průměrné roční koncentrace v imisní pozadí splňují hodnoty platných imisních
limitů stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity tak
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netvoří jakousi bezpečnou hranici, ale lze je chápat, jako v současné době
společensky přijatelné riziko.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise
z rozptylové studie ve zvolených referenčních bodech v místech nejbližší obytné
zástavby. Rozmezí těchto hodnot imisních příspěvků je následující:
maximální denní imise PM10:
0,14 až 0,39 μg/m3
průměrné roční imise PM10:
0,014 až 0,035 μg/m3
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti na respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané
v epidemiologických studiích. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba
chápat tak, že není jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných
skupin populace, tedy hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo
respiračním onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt
komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. Nárůst
průměrných ročních imisí v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie
dlouhodobých chronických účinků částic v ovzduší prokazují daleko významnější
ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti především na onemocnění respiračního a
kardiovaskulárního systému. Riziko zde narůstá s expozicí a projevuje se i při velmi
nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je dále hodnocen vliv změn průměrných
ročních imisí, které v sobě zahrnují nárůsty denních maxim (počet dnů v roce
s akutními příznaky…).
U úmrtnosti se vycházelo ze vztahu odvozeného z největší kohortové studie
z USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení celkové
úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% (CI 95% 2-11%) spojené se změnou
dlouhodobé koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3. Obdobně je úmrtnost dětí vyčíslena
nárůstem o 4 % (CI 95% 2-7 %). Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny
imisní zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním
pozadím PM10 a PM 2,5 v ročních imisních průměrech, které se odhadují na 10 µg/m3
pro PM10, resp. 3 až 5 µg/m3 pro PM2,5 odhadovaných pro USA a Evropu.
V projektu WHO HRAPIE z roku 2013, který je zaměřen na hodnocení funkcí
koncentrací a účinků pro polétavý prach, ozón a oxid dusičitý, je vyčísleno relativní
riziko úmrtnosti v závislosti na zvýšení koncentrací PM2,5 nad přirozené pozadí o 10
mikrogramů ve výši 1,062 (95 % CI 1,040 - 1,083), tj. zvýšení celkové úmrtnosti
v přibližně stejné výši o 6,2 %.
Na základě odhadu relativního rizika úmrtnosti způsobené zvýšenou prašností
byl odvozen vztah pro další ukazatel zdravotního rizika – tzv. YOLL (years of life
lost), tj. ztráta let života exponované populace. Vztah pro chronickou mortalitu
vyjádřený tímto ukazatelem je vyčíslen na 4*10-4 let ztráty života na osobu, rok a 1
µg/m3 . Tato závislost se tedy dá vyjádřit jako celková ztráta 400 let života u populace
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čítající jeden milion exponovaných zvýšené průměrné roční koncentraci PM10 o 1
µg/m3.
Hodnota stejného ukazatele vztažená však na imisní koncentrace frakce PM2,5
je pro orientační výpočet vyčíslena ve výši průměrné ztráty délky života o 0,22 dne
na osobu a rok (Leksell I., Rabl A.) při zvýšení průměrné roční koncentrace PM2,5 o 1
µg/m3. V kvantitativním hodnocení provedeném níže v tabulce je preferována tato
hodnota odvozená pro nižší frakci polétavého prachu.
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými
částicemi byla využívána metodika kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví
vypracovaná v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) v roce 2005 (Hurley F et
al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Heath Impact
Assessment, European Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny
vztahy expozice a účinku zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních
ukazatelů u populace zemí EU a umožňující vyjádřit v závislosti na průměrné roční
koncentraci PM10 přímo počet atributivních případů za rok. Tyto lineární vztahy byly
odvozeny pro celkovou úmrtnost a některé ukazatele nemocnosti. Z tohoto podkladu
vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace PM10 nad přirozené
pozadí o 10 µg/m3 a přímo počtem nových případů bronchitis, hospitalizací či počtem
dnů s určitými negativními zdravotními projevy.
Skupina expertů WHO v roce 2013 aktualizovala tyto vztahy na základě
nejnovějších poznatků, shrnuty jsou pak v materiálu „Health risks of air pollution in
Europe – HRAPIE project, Recommendations for concentration-response functions
for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO
Regional Office for Europe, 2013“. Aktualizované vztahy nejsou již vyjádřeny přímo
vyčíslením počtu nových negativních zdravotních projevů, ale pomocí relativních
ukazatelů, konkrétně pomocí relativního rizika RR, které odpovídá expozici 10 µg/m3
průměrné roční koncentrace PM10 , resp. PM2,5. Jedná se o následně vyčíslená
relativní rizika:
PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI
1,0017-1,0166)
PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI 0,99821,0402)
PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI 1,042-1,053)
vztažené na celou populaci
PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let): RR 1,117 (95% CI
1,040-1,189)
PM10 – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)
PM10 – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95%
CI 1,006-1,051)
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru k průměrným
ročním imisím PM10 se pohybují u nejexponovanější obytné zástavby v rozmezí
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0,014 až 0,035 µg/m3. Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisí
PM10 či PM2,5 je provedeno z výše uvedených vztahů v následující tabulce. Hodnoty
imisního pozadí jsou převzaty z mapy znečištění ovzduší a činí 26,5 µg/m3 PM10 a
18,6 µg/m3 u PM2,5. Podíl částic PM2,5 v imisním příspěvku je uvažován
konzervativně ve výši 100 %. Výpočet je proveden pro cca 150 exponovaných
obyvatel v širším okolí řešeného záměru.
Tabulka č. 27 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5
účinek

Počet úmrtí u populace ve věku nad 30 let
Souhrnný počet let ztráty života (YOLL) daný PM2,5
Počet nových případů chronické bronchitis u dospělých
Počet hospitalizací pro srdeční choroby (celá populace)
Počet hospitalizací pro respirační obtíže (celá populace)
Počet dní s omezenou aktivitou RAD (celá populace)
Prevalence bronchitis u dětí 6 až 12 let
Incidence astmatických příznaků u dětí 5 až 19 let

pozadí
(26,5 µg/m3 PM10,
18,6 µg/m3 PM2,5)

pozadí +
příspěvek záměru
(26,535 µg/m3 PM10
18,635 µg/m3 PM2,5)

imisní limit
(40 µg/m3 PM10
25 µg/m3 PM2,5)

0,1
1,2
0
0
0
182
76
2

0,1
1,2
0
0
0
183
76
2

0,2
1,8
0
0
0
268
137
4

Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých
věkových skupinách byla použita věková struktura obyvatel z Regionálního
zpravodajství NZIS pro Ústecký kraj za poslední zveřejněný rok 2015.
Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace starší 30 let. Pro výpočet této
hodnoty byly opět použity údaje o počtu zemřelých z citované ročenky. Od celkového
počtu zemřelých byl odečten podíl zemřelých na vnější příčiny. Výsledná hodnota
úmrtnosti pak činí 15,6 zemřelých na 1000 obyvatel kraje.
Z Regionálního zpravodajství jsou také převzaty hodnoty počtu
hospitalizovaných na nemoci oběhové soustavy. tj 2900 na 100 000 ob. a počtu
hospitalizovaných na nemoci dýchací soustavy tj. 1450 na 100000 obyv. v Ústeckém
kraji. U ostatních ukazatelů jsou použity hodnoty doporučené v projektu HRAPIE –
hodnoty typické pro Evropu.
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 150 exponovaných obyvatel
v nejbližší obytné zástavbě a výpočet atributivního rizika je proveden pro nejvyšší
výsledné imisní příspěvky dle rozptylové studie. Většina z 150 obyvatel je
exponována nižším hodnotám imisního příspěvku v důsledku větší vzdálenosti od
zdrojů emisí, i když celkově imisní příspěvky na úrovni setin mikrogramu lze označit
spíše za nevýznamné.
Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje
škodlivinu, u které nebyla nalezena prahová koncentrace negativních zdravotních
účinků, ke kterým dochází i při podlimitní úrovni znečištění.
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Průměrné roční imisní koncentrace PM10 i PM2,5 v pozadí splňují hodnoty
platných imisních limitů stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí
s velkou rezervou. Stávající průměrné roční imise PM10 v pozadí na úrovni 26,5
µg/m3 a stávající průměrné roční imise PM2,5 na úrovni 18,6 µg/m3 překračují
příslušné hodnoty směrnicových cílových koncentrací stanovených WHO. Imisní
příspěvky posuzovaného záměru spočítané v rámci rozptylové studie se budou na
tomto překračování spolupodílet, avšak hodnoty těchto příspěvků PM10 na úrovni
nejvýše 3,5 setin z hlediska zdravotních účinků nezpůsobí předčasnou úmrtnost,
nezvýší počet let ztráty života ani vznik nových případů onemocnění chronickou
bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních
onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.
Dle teoretického výpočtu dle výše uvedené metodiky nedojde v důsledku
zvýšení imisních koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5 ani k významnému
navýšení počtu dní s onemocněním u exponované populace. Tak např. počet dnů
s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub znečištění ovzduší
prachovými částicemi PM2,5 se vlivem posuzovaného záměru dle teoretického
výpočtu zvýší ze 182 dnů za rok na 183 dnů za rok, tedy o 1 den na 150
exponovaných. V přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o navýšení o 0,007 dne za
rok na jednoho obyvatele za rok. Pokud by však v řešené lokalitě byly průměrné
roční imisní koncentrace PM2,5 na úrovni imisního limitu zvýšil by se počet dnů
s omezenou aktivitou na 268 dnů, tj. o 86 dnů za rok. V přepočtu na 150 obyvatel by
to znamenalo navýšení o více než půl dne na jednoho obyvatele za rok. Toto
dokládá, že imisní limity nepředstavují bezpečnou ochranu veřejného zdraví, ale je
třeba je chápat jako jakousi v současné době společensky přijatelnou míru rizika.
Ve spojení se znečištěním ovzduší částicemi polétavého prachu se často
hovoří o vlivu na chronickou respirační nemocnost u dětí. Vztah doporučený
k hodnocení tohoto ukazatele ve výše citovaném podkladovém materiálu „Health
risks of air pollution in Europe – HRAPIE project“ vychází z prevalence tohoto
ukazatele na úrovni 18,6 %, což dává 747 dní s příznaky v této skupině dětí (v
exponované skupině 150 obyvatel tvoří 7 % děti ve věku 6 až 12 let). Podle výsledků
provedeného výpočtu připadá z celkového počtu 747 dní s příznaky respirační
nemocnosti 76 dnů na vrub znečištění ovzduší částicemi PM10. Realizací záměru se
tento podíl nezvýší.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a
PM2,5 nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Benzen
V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění ovzduší konstruované pro
klouzavé pětileté průměry předpokládat následující rozmezí imisních koncentrací
benzenu:
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průměrné roční imise benzenu:

1,3 μg/ m3

Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové
studie u obytné zástavby reprezentované výše uvedenými sedmi referenčními body
se pohybují na zanedbatelné úrovni desetin nanogramu (0,00023 až 0,00076 µg/m3).
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní
karcinogenní účinek (cílovým orgánem kostní dřeň, akutní leukémie) na základě
dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K
vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny
při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro
inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny
u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x
UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace benzenu (µg/m3), jednotka
rizika UR činí jak je výše (kapitola 4.2.3 Charakterizace rizika) uvedeno 6*10-6.
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr
vypočtené v rozptylové studii pro řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do
výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise benzenu v pozadí a dále tato
hodnota pozaďové imisní zátěže navýšená o výsledné imisní příspěvky záměru k
průměrným ročním koncentracím z rozptylové studie ve vypočítaném výsledném
rozmezí.
Tabulka č.18: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu

Pozadí
Očekávané imisní
koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (µg/m3)
1,3
1,30023
1,30076

ILCR
7,80000E-06
7,8014E-06
7,8046E-06

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního
rizika považuje, stejně jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden
případ nádorového onemocnění na jeden milion exponovaných obyvatel. Tomuto
kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací řešeného záměru se stávající
riziko (7 až 8 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných obyvatel)
prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 10-6.
Benzo(a)pyren
V imisním pozadí v řešené lokalitě lze na základě výsledků mapy znečištění
ovzduší ČHMÚ předpokládat průměrné roční imise benzo(a)pyrenu na úrovni:
0,83 ng/m3.
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Příspěvky provozu posuzovaného záměru vypočítané v rámci rozptylové
studie u obytné zástavby se pohybují v rozmezí 0,00048 až 0,00156 ng/m3.
Podstatou zdravotního rizika benzo(a)pyrenu je jeho karcinogenní účinek
(plicní karcinogenita). Odhad rizika je dále založen na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací. K
vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny
při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty jednotky rakovinového rizika UR pro
inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny
u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3, dle vzorce: ILCR = IHr x
UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (µg/m3), UR
činí jak je výše (kapitola 4.2.4) uvedeno 8,7x10-2.
V následující tabulce jsou pro výpočtové body dosazeny koncentrace IHr
vypočtené v rozptylové studii pro řešený záměr a jim odpovídající hodnoty ILCR. Do
výpočtu je dosazena nejprve průměrná roční imise benzenu v pozadí (vyšší hodnota
dle mapy znečištění ČHMÚ) a dále tato hodnota pozaďové imisní zátěže snížená
o výsledné rozpětí imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím z
rozptylové studie pro výpočtové body umístěné u nejexponovanější obytné zástavby.
Tabulka č.19: Výpočet celoživotního karcinogenního rizika z inhalační expozice benzo(a)pyrenu

Pozadí
Očekávané imisní
koncentrace

MIN
MAX

Roční imise (ng/m3)

ILCR

0,83
0,83048
0,83156

7,2210E-05
7,2252E-05
7,2346E-05

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního
rizika považuje, stejně jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden
případ nádorového onemocnění na jeden milion exponovaných obyvatel. Tomuto
kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající riziko odpovídá dle výpočtu 7 až
8 případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel, což překračuje obecně
používanou hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR
vzhledem k tomu, že průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu zjištěné např. za
poslední rok 2016 na imisních stanicích v ČR se pohybují v rozmezí 0,4 až 9,0
ng/m3. Z tabulky vyplývá, že změny karcinogenního rizika jsou nevýznamné,
odpovídající hodnotám imisního příspěvku na úrovni desetin až maximálně
jednotek pikogramu. Tyto změny imisních koncentrací benzo(a)pyrenu
v důsledku realizace posuzovaného záměru lze z hlediska vlivu na veřejné
zdraví označit za nevýznamné.
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Identifikace a charakterizace nebezpečnosti – navýšení hlukových hladin
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem
řeči a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš
časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit
nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce
škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné
hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako
morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke
snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným
nepříznivým vlivům prostředí.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým
zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině
hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů
organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém
rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění
neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších
nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických
funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch
emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení
hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou
např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění
placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska
ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů
nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu
vychází hodnocení zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví
nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu
souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází
při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí,
pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období .
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V obecné rovině ze závěrů WHO (Guidelines for Community Noise, 1999)
vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a
zhoršená komunikace řečí. Denní ekvivalentní hladina hluku by neměla přesáhnout
hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m před fasádou. V tomto dokumentu WHO jsou dále
pro denní hluk uvedeny směrnicové hodnoty pro specifická prostředí jako jsou školy,
školky, interiér obytných místností, nemocnice atd. s uvedením hraničních účinků,
které vedly ke stanovení směrnicových hodnot. Pro chráněný venkovní prostor
obytné stavby je uvedeno následující:
Tabulka č. 20: Směrnicové hodnoty WHO dle prostředí
Prostředí

Kritický zdravotní účinek

LAeq
(dB/A/)

Interval
(hod)

LAmax
(dB)

Venkovní obytný prostor

Silné obtěžování
Mírné obtěžování

55
50

16
16

-

Poznatky o vlivu nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v posledním
materiálu WHO Night Noise Guidelines for Europe z října 2009. Na tento materiál
lze pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu výše jmenovaného dokumentu WHO
(Guidelines for Community Noise).
Doporučení pro ochranu zdraví vychází z důkazů podaných epidemiologickými
a experimentálními studiemi. Vztahy mezi expozičními hladinami hluku v noci a
zdravotními účinky jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka č. 21: Účinky různých hladin nočního hluku na veřejné zdraví

Lnight,outside
pod 30 dB

30-40 dB

40-55 dB
nad 55 dB

Pozorované zdravotní účinky

Přes individuální rozdíly a různé okolnosti pod touto hladinou nebyly
pozorovány žádné zdravotní účinky. Noční hladina 30 dB je hladinou NOEL pro
noční hluk (NOEL=nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorován žádný
účinek).
Pozorované účinky: tělesný neklid, probouzení, subjektivně popisované rušení
spánku, bdění. Intenzita těchto účinků závisí na povaze zdroje a na počtu
hlukových událostí. Citlivé skupiny (např. děti, chronicky nemocní a starší lidé)
jsou více vnímavé. Účinky se jeví jako mírné.
Noční hladina 40 dB je hladinou LOAEL pro noční hluk (LOAEL=nejnižší
úroveň, při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky
významné úrovni).
pozorovány nepříznivé účinky
Značná část populace je vystavena těmto hladinám a musela přizpůsobit své
životy k vyrovnání se s těmito hladinami.
Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často a u značné části populace jsou
vnímány jako vysoce rušivé a obtěžující. Existují důkazy nárůstu
kardiovaskulárních onemocnění.

Vycházeje z těchto závěrů byla stanovena doporučená směrnicová hodnota
noční hladiny akustického tlaku na ochranu veřejného zdraví na úrovni
40 dB (Night Noise Guedelines – NNG)
55 dB (Interim Target – IT) – pro přechodné období.
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Hodnota IT je doporučena v situacích, kdy dosažení NNG není z různých
důvodů proveditelné.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika – navýšení hlukových hladin
Hodnocení expozice vychází především z výsledků hlukové studie zpracované
pro posuzovaný záměr v červnu 2017 (příloha č. 7). Předmětem této hlukové studie
je vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru logistického centra na akustickou situaci
v chráněném venkovním prostoru staveb v blízkém okolí záměru. Referenční
výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly v rámci hlukové
studie umístěny u chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného
prostoru nejbližších objektů k bydlení a objektů k bydlení podél příjezdové trasy.
Umístění referenčních bodů převzaté z hlukové studie je zachyceno v tabulce č. 31 a
graficky znázorněno na obrázku č. 20.
U blízké obytné zástavby se denní hlukové hladiny ze stacionárních zdrojů
pohybují v rozmezí 30,3 až 42,5 dB, se zahrnutím vnitroareálové dopravy se jedná o
rozmezí 39,9 až 47,6 dB. V noci nebude areálová doprava provozována, hluk ze
stacionárních zdrojů se pohybuje v rozmezí 22,7 až 36,6 dB. Vzhledem k hodnotám
výsledných hlukových hladin je třeba z hlediska zdravotních účinků věnovat
pozornost případnému nárůstu pocitů obtěžování, které jsou prokázány u
stacionárních zdrojů již od celodenních hladin Ldvn 35 dB. Z porovnání hlukových
hladin z automobilové a železniční dopravy z hlukovými hladinami ze stacionárních či
areálových zdrojů vyplývá, že hluk z dopravy převyšuje v jednotlivých referenčních
bodech hluk z areálového provozu o 7,2 až 44,1 dB. Lze konstatovat, že hluk ze
stacionárních zdrojů bude u obytné zástavby zcela překryt hlukem ze silniční a
železniční dopravy.
V případě hluku generovaného automobilovou dopravou na veřejných
komunikacích lze konstatovat, že noční hlukové hladiny nebudou realizací záměru
ovlivněny vzhledem k tomu, že automobilová doprava bude generována pouze
v denní době. Jak je již výše v tabulkách uvedeno denní hlukové hladiny způsobené
automobilovou dopravou se pohybují u dotčené obytné zástavby v současnosti
v rozmezí 44,7 až 61,7 dB, ve výhledu 44,1 až 61,8 dB, přičemž nárůsty hlukových
hladin způsobené generovanou dopravou do řešeného záměru se pohybují na
zanedbatelných úrovních -0,2 až +0,4 dB. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že
změny hlukových hladin, které jsou lidským uchem postižitelné, se uvádějí od 2,5 dB.
Kvantitativní charakterizace rizika odpovídajícího nárůstům hladin hluku by byla
v tomto případě bezpředmětná. Pro orientaci je v následující tabulce provedena
kvalitativní charakterizace rizika odpovídajícího denním hladinám hluku na základě
prahových hodnot hlukové expozice z venkovního prostoru pro ty nepříznivé účinky
hluku, které se dnes považují za dostatečně, resp. omezeně prokázané. Tyto
hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií i doporučení WHO a je možné
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je vztáhnout k větší části populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti je tedy třeba předpokládat možnost
těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách hluku nižších a naopak.
Tabulkové zhodnocení je uvedeno pro jednotlivé výpočtové body umístěné v místech
dopravou hlukově ovlivněné obytné zástavby v následující tabulce:
Tabulka č. 22: Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika – den
dB (A)

Nepříznivý účinek noc

<42

42-50

50-55

55-60

60-65

65-

70+

70
Sluchové postižení *)
Hypertenze i infarkt
myokardu
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

*)

Nulová varianta

4,10,11

3,5,6,9

7,8

1,2

Aktivní varianta

4,10,11

3,5,6,9

7,8

1,2

přímá expozice hluku v interiéru

Z tabulky vyplývá, že se hlukové hladiny u dotčené obytné zástavby
reprezentované výpočtovými body 1 až 11 zvolenými u nejbližší obytné zástavby a
podél přepravních tras pohybují v poměrně širokém rozmezí. Jedná se o hladiny pod
50 až 55 dB, na kterých bylo prokázáno pouze mírné obtěžování obyvatel až po
denní hladiny, na kterých byly prokázány negativní účinky na kardiovaskulární
systém. Na základě výsledků hlukové studie se však tato situace realizací záměru
prakticky nezmění. Nárůsty hladiny hluku o maximálně 0,4 dB lze označit za
zanedbatelné.
Tabulka č. 23: Tabulkové zhodnocení charakterizace rizika - noc
dB (A)

Nepříznivý účinek noc

<40

40-45

45-50

50-55

55-60

3,4,5,6,9

7,8

1,2

60+

Psychické poruchy *)
Hypertenze i infarkt
myokardu *)
Subjektivně hodnocená
horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Nulová i aktivní varianta

*)

10,11

4

účinky s omezenou váhou důkazů
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Také noční hlukové hladiny způsobené automobilovou dopravou se pohybují
v jednotlivých referenčních bodech v poměrně širokém rozmezí od hladin, na kterých
bylo prokázáno zvýšené užívání sedativ přes hladiny se subjektivně hodnocenou
horší kvalitou spánku až po hladiny nad 50 dB, na kterých jsou s omezenou váhou
důkazů popisovány negativní kardiovaskulární účinky. Tyto hladiny hluku však
nebudou realizací záměru navýšeny, dle výsledků hlukové studie může dojít pouze
k teoretickému poklesu hlukových hladin u obytné zástavby situované na opačném
břehu řeky Labe (zástavba je charakterizována RVB č. 10 a 11) dané cloněním
dopravy na komunikaci I/30 realizací vlastních objektů projektovaného záměru.
Vypočtené změny jsou opět minimální, měřením objektivně neprokazatelné (max. 0,4 dB)
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná
o subjektivní vnímání. Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností
hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické
povahy. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej
člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam.
Účinek hluku je dále variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně,
emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný.
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že
obtěžování je spíše otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje
obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.

Shrnutí vlivů záměru na veřejné zdraví
Z hlediska emisí do ovzduší byly hodnoceny chemické škodliviny z hlediska
jejich toxických či karcinogenních účinků.
Na pozaďové imisní hodnoty řešených škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno
z výsledků modelového mapování klouzavých pětiletých průměrů ve čtvercích o
velikosti 1krát 1 km zpracovaného Českým hydrometeorologickým ústavem (poslední
zpracované pětiletí 2011 až 2015).
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu
připadá pouze riziko toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních
příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí
slouží pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty
naměřených a odvozených průměrných ročních imisí spolu s imisním příspěvkem
k těmto hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
V řešené lokalitě lze očekávat plnění maximálního hodinového limitu pro oxid
dusičitý, který je stanoven na 200 μg/m3. Lze konstatovat, že imisní příspěvek
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posuzovaného záměru k hodinovým maximům na úrovni desetin μg/m3 vypočítaný
v rámci rozptylové studie nezpůsobí v řešené lokalitě překročení nejnižší koncentrace
400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích
cest, ale ani překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené
experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty
maximálních imisních příspěvků nelze navíc jednoduše sčítat s maximálními
koncentracemi v imisním pozadí.
Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová
zdravotnická organice směrnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní příspěvek provozu záměru
na řádové úrovni nejvýše setin mikrogramů nezpůsobí spolu s imisím pozadím ve
výši pod 16 µg/m3 překročení této doporučené koncentrace. Podle současných
názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy expozice a účinku pro NO2
spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně hodnoceno
komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv
dalších komponent znečištěného ovzduší.
Prachové částice PM10 a PM2,5 patří obecně k nejproblematičtějším
škodlivinám z hlediska běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k
výši imisních limitů, ale především k výši doporučených koncentrací na ochranu
zdraví stanovených ve směrnici WHO.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění úmrtnosti a
nemocnosti
(respirační
a
kardiovaskulární
onemocnění)
prokázané
v epidemiologických studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity
vztahy odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních
symptomů publikované v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE
project, Recommendations for concentration-response functions for cost-benefit
analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for
Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů nedojde k takovému navýšení ročních
imisí, které by způsobilo u exponované populace takové zhoršení průběhu nemocí,
které by si vyžádalo hospitalizace v rámci celého roku či incidenci nových případů
bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 není spojeno ani
s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou aktivitou
v důsledku nemocí.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 i PM2,5
nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále
především pozdní karcinogenní účinek projevující se v případě této škodliviny na
onemocnění kostní dřeně. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet
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pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v
populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Realizací řešeného
záměru se stávající riziko 7 až 8 případů z jednoho milionu celoživotně
exponovaných obyvatel prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 10-6.
Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další
škodliviny, kterou je benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým
koncentracím benzo(a)pyrenu se pohybuje v řešené lokalitě na relativně nepříznivé
úrovni 7 až 8 případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel. Nejedná se
však o lokální nepříznivou situaci, ale o realitu na území celé ČR. Imisní příspěvek
řešeného záměru se však pohybuje na nedetekovatelné úrovni maximálně
pikogramů a stávající riziko prakticky nezmění.
Při posouzení hlukové situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel byla
hlavním podkladem hluková studie zpracovaná pro řešený záměr v červnu 2017.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, hluk ze stacionárních zdrojů umístěných v areálu
posuzovaného logistického centra bude překryt hlukem z pozaďové automobilové a
železniční dopravy. Změny hlukových hladin z železniční dopravy po realizaci
záměru, který generuje příjezd a odjezd pouze jedné vlakové soupravy za den, jsou
nulové. Také navýšení automobilové dopravy se dle výsledků hlukové studie u
dotčené obytné zástavby umístěné podél přepravních tras prakticky neprojeví.
Stávající hlukové hladiny se u této zástavby pohybují v poměrně širokém rozmezí.
Jedná se o hladiny pod 50 až 55 dB, na kterých bylo prokázáno pouze mírné
obtěžování obyvatel až po denní hladiny, na kterých byly prokázány silné pocity
obtěžování hlukem i negativní účinky na kardiovaskulární systém. Na základě
výsledků hlukové studie se však tato situace realizací záměru prakticky nezmění.
Změny hladin hluku z automobilové dopravy se však pohybují od -0,2 až po nejvýše
+0,4 dB a lze je označit za zanedbatelné.
V souvislosti s hodnocením pocitů obtěžování je třeba si uvědomit, že se
v tomto případě jedná o subjektivní vnímání. Při působení hluku se kromě fyzikálních
vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo
ekonomické povahy. Účinek hluku je dále variabilní nejen interindividuálně, ale i
situačně, sociálně, emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný.
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že
obtěžování je spíše otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje
obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Logistické centrum
– překladiště minerálních olejů“ označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že
i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že
v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných
akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i
hlukové situace.
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Sociální a ekonomické vlivy
Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru,
který je dán dlouhodobou nabídkou 8 pracovních míst v případě realizace záměru.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Fáze výstavby
Pro fázi výstavby nebyly imisní příspěvky počítány, jelikož je problematické
provést korektní výpočet objemu emisí prachu do ovzduší. Významný podíl na emisi
prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je
závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh
počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.
Ve fázi zemních prací a zakládání stavby lze očekávat především ovlivnění
krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. Autor této studie doporučuje
v těchto fázích věnovat pečlivou pozornost maximální možné eliminaci vnosu
prachových částic do ovzduší a jeho resuspenzi a důsledně vyžadovat dodržování
opatření na snižování emisí prachu do ovzduší.
Opatření:
•
•
•
•
•

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací a zakládání stavby.
Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami.
Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se
omezil prašný úlet.
V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno) bude
demolovaná budova a plochy staveniště skrápěny a pravidelně čištěny.
Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně
umožněn vjezd znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění
budou bez prodlení očištěny.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti
nebude vliv na ovzduší v období zemních prací a zakládání stavby významný, bude
časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.
Fáze provozu
Detailně je hodnocení vlivu provozu záměru na ovzduší zachyceno
v rozptylové studii (příloha č. 8). Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je
proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní
81

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách rozptylové studie znázorňují
příspěvky k průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících
látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška1,5 m nad terénem (dýchací
zóna). Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech
umístěných mimo výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o
sedm referenčních bodů.
Umístění referenčních bodů je patrné z obrázku č. 19.
Obrázek č.19: situace referenčních bodů pro rozptylovou studii

RB 1 – objekt k bydlení č.p. 1889, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 4162
RB 2 – objekt k bydlení č.p. 1482, ul. Pražská, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 3507/1
RB 3 – objekt k bydlení č.p. 1988, ul. Pražská, Ústí nad Labem, na pozemku parc. č. 3511
RB 4 – objekt k bydlení č.p. 2513, ul. Čajkovského, Ústí n. L., na pozemku parc. č. 4177/8
RB 5 – objekt k bydlení č.p. 211, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 404/2
RB 6 – objekt k bydlení č.p. 138, ul. Čajkovského, Ústí n. Labem, na pozemku parc. č. 398
RB 7 – objekt k bydlení č.p. 979, ul. Průchodní, Střekov, na pozemku parc. č. 4035

Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého
Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové
oblasti pohybují v intervalu 80 - 100 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi
NO2 je stanoven na 200 μg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18
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x za rok. Plnění imisního limitu krátkodobého pro NO2 není v zájmové oblasti
řešeného záměru problematické.
Dle výsledků modelování se budou imisní příspěvky z provozu záměru
k maximálním hodinovým imisím NO2 v mapované oblasti pohybovat v rozmezí 0,1 –
1,3 µg/m3, v místě nejvíce exponované trvale obytné zástavby budou činit nejvýše
0,43 µg/m3. Vypočtené imisní příspěvky k maximálním hodinovým imisím oxidu
dusičitého jsou malé a v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním
nezpůsobí překročení imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého se v současné době
v zájmové lokalitě pohybují v intervalu 15 - 17 μg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které
s rezervou splňují imisní limit 40 μg/m3. Dle výsledků modelování provozu řešeného
záměru se v mapované lokalitě pohybují imisní příspěvky na úrovni několika setin
μg/m3, v místě nejvíce exponované trvale obytné zástavby budou činit nejvýše 0,03
μg/m3. Jedná se o hodnoty velmi malé, které nezpůsobí s pozaďovými
koncentracemi v ovzduší překročení ročního imisního limitu.
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného
vlivu posuzovaného záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší
obytné zástavby.
Tabulka č. 24: příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt.
zástavby

RB

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
2
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
3
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
4
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
5
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
6
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
7
ul. Průchodní, Střekov
Minimální imisní příspěvek

výška průměrné roční
nad
imise
terénem
µg/m3

1

Maximální imisní příspěvek

1,5 m

maximální
hodinové imise
µg/m3

0,0200

0,27

0,0301

0,43

0,0268

0,34

0,0192

0,22

0,0220

0,28

0,0215

0,29

0,0117

0,11

0,0117

0,11

0,0301

0,43
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Zhodnocení imisních koncentrací PM10 a PM2,5
V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 činí platný imisní limit
50 μg/m3, jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že
ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší
než hodnota limitu 50 μg/m3. V zájmové oblasti se pohybují 36. hodnoty nejvyšší
denní imise částic PM10 dle dostupných informací v rozmezí 48 - 52 μg/m3, tedy
okolo hodnoty imisního limitu. Výsledné hodnoty modelování příspěvku provozu
řešeného záměru k nejvyšším denním imisním koncentracím činí 0,1 – 0,9 µg/m3,
v místě nejbližší obytné zástavby potom nejvýše 0,4 µg/m3. Přestože se jedná o
hodnoty malé (do 0,8 % imisního limitu), mohou se v rozptylově méně příznivých
letech podílet na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi částic PM10.
Dle výsledků modelování je však příspěvek řešeného záměru malý a dle názoru
zpracovatele rozptylové studie přijatelný.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM10 se v zájmové oblasti
pohybují dle dostupných informací v intervalu 25 - 28 µg/m3, tedy pod hodnotou
imisního limitu, který je stanoven na 40 µg/m3. Imisní příspěvek provozu řešeného
záměru činí dle výsledků modelování 0,01 – 0,08 µg/m3, v místě nejbližší obytné
zástavby potom nejvýše 0,04 µg/m3. Tyto vypočtené příspěvky lze označit za
zanedbatelné, které nezpůsobí překročení imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM2,5 se v zájmové oblasti
pohybují v intervalu 17 - 20 µg/m3. Plnění Imisní limit pro roční průměr PM2,5, který je
stanoven na 25 µg/m3, tak není v pozadí zájmové lokality problematické. Frakce
PM2,5 tvoří pouze určitý podíl z frakce PM10 a vzhledem k hodnotám imisního
příspěvku částic frakce PM10 na úrovni nejvýše několika setin mikrogramu, lze
konstatovat, že příspěvky k průměrným ročním imisím částic PM2,5 budou
zanedbatelné. Příspěvky z řešených zdrojů záměru tak nezpůsobí překročení
imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím
koncentracím částic frakce PM10 v referenčních bodech umístěných u nejbližší
obytné zástavby.
Tabulka č. 25: příspěvky k imisním koncentrace částic frakce PM10 v místě nejbližší obytné
zástavby

RB
1
2

Popis RB
objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem

výška průměrné roční
nad
imise
terénem
µg/m3

nejvyšší denní
imise
µg/m3

0,0226

0,318

0,0341

0,391

1,5 m
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RB

Popis RB

objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
4
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
5
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
6
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
7
ul. Průchodní, Střekov
Minimální imisní příspěvek
Maximální imisní příspěvek

výška průměrné roční
nad
imise
terénem
µg/m3

3

nejvyšší denní
imise
µg/m3

0,0324

0,430

0,0252

0,326

0,0352

0,369

0,0349

0,375

0,0144

0,142

0,0144

0,142

0,0349

0,391

Zhodnocení imisních koncentrací benzenu
Dle mapy pětiletých průměrů zveřejněné ČHMÚ je v zájmové oblasti
vypočtena hodnota 1,3 µg/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu je
stanoven na 5 µg/m3. Plnění imisního limitu není v zájmové oblasti pro realizaci
řešeného záměru problematické.
Příspěvek provozu řešeného záměru (zejména provozu vyvolané
automobilové dopravy) se pohybuje do 0,0018 µg/m3, v místě trvale obytné zástavby
potom do 0,00076 µg/m3. Tento příspěvek řešeného záměru k průměrným ročním
imisím benzenu lze označit za nevýznamný, který nezpůsobí s pozaďovým
znečištěním v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním
koncentracím benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné
zástavby.
Tabulka č. 26: příspěvky benzenu k imisním koncentracím v místě nejbližší obytné zástavby

RB
1
2
3
4

Popis RB
objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem

výška
nad
terénem

průměrné roční imise
µg/m3
0,00027
0,00037

1,5 m
0,00043
0,00042
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RB

Popis RB

výška
nad
terénem

průměrné roční imise
µg/m3

objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
6
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 979,
7
ul. Průchodní, Střekov
Minimální imisní příspěvek

0,00023

Maximální imisní příspěvek

0,00076

0,00075

5

0,00076
0,00023

Zhodnocení imisních koncentrací benzo(a)pyrenu
Dle dostupných informací je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu
v zájmové oblasti 0,8 – 0,9 ng/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi
benzo(a)pyrenu je stanoven na 1 ng/m3. Imisní limit roční pro benzo(a)pyren je tedy
v pozadí zájmové lokality plněn.
Příspěvek provozu záměru se v zájmové oblasti pohybuje na úrovni
maximálně několika pg/m3 (pikogramů). Tento příspěvek řešeného záměru
k průměrným ročním imisím benzo(a)pyrenu lze označit za nevýznamný, který se
stávajícím znečištěním ovzduší v oblasti nezpůsobí překračování imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním
koncentracím benzo(a)pyrenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné
zástavby.
Tabulka č. 27: příspěvky k imisním koncentracím benzo(a)pyrenu v místě nejbližší obytné
zástavby

RB
1
2
3
4
5
6

Popis RB
objekt k bydlení č.p. 1889,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1482,
ul. Pražská, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 1988,
ul. Pražská, Ústí nad Labem
objekt k bydlení č.p. 2513,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 211,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem
objekt k bydlení č.p. 138,
ul. Čajkovského, Ústí n. Labem

výška
nad
terénem

průměrné roční imise
µg/m3
0,00055
0,00077
0,00090

1,5 m
0,00086
0,00156
0,00156
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RB

výška
nad
terénem

Popis RB

průměrné roční imise
µg/m3

objekt k bydlení č.p. 979,
ul. Průchodní, Střekov
Minimální imisní příspěvek

0,00048

Maximální imisní příspěvek

0,00156

0,00048

7

V následujících dvou tabulkách je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení
imisních příspěvků.
Tabulka č. 28: shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (g/m3)

imisní pozadí
(µg/m3)
imisní příspěvek v RB
(µg/m3)
celkem po realizaci
záměru (µg/m3)

NO2

PM10

PM2,5

benzen

BaP*

15 - 17

25 - 28

17 - 20

1,2 – 1,5

0,8 – 0,9

0,0117 –
0,03

0,014 –
0,04

< 0,04

0,00023 –
0,00076

0,00048 –
0,00156

15 – 17,03

25 – 28,04

17 – 20,04

1,2 – 1,5008

0,8 – 0,902

40

40

25

5

1

38 - 43

63 - 70

68 - 80

24 - 30

80 - 90

imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu
(%)
* ng/m3

Tabulka č. 29: shrnutí a zhodnocení krátkodobých imisních koncentrací (g/m3)

imisní pozadí
(µg/m3)
imisní příspěvek v RB
(µg/m3)
celkem po realizaci záměru
(µg/m3)
imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu (%)

NO2
hodinová maxima

PM10
denní maxima

80 - 100

48 – 52

0,11 – 0,43

0,142 – 0,391

80 – 100,4

48 – 52,4

200

50

40 - 50

96 - 105

Pozn.: V případě krátkodobých koncentrací NO2 a PM10 se jedná o maximální krátkodobé
koncentrace, které za reálné situace nemusí v průběhu roku vůbec nastat a proto nejsou nejvhodnější
charakteristikou pro hodnocení kvality ovzduší v zájmové oblasti. Takto vypočtené příspěvky nelze ani
porovnávat s naměřenými hodnotami krátkodobých koncentrací na imisních stanicích ani je nelze
s nimi sčítat. Teoretické sečtení představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je
zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty
očekávat.

87

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Shrnutí:
Instalovaná technologie a nakládání s minerálními oleji do ovzduší
neemituje žádné znečišťující látky, popř. naprosto zanedbatelné množství
emisí charakteru těkavých organických látek (VOC), pro které není stanoven
imisní limit.
Dle dostupných informací není v současné době v zájmové oblasti
překračován imisní limit pro žádnou znečišťující látku. Nejblíže imisnímu limitu
jsou nejvyšší denní koncentrace částic PM10. Imisní limity ostatních
sledovaných znečišťujících látek jsou výrazněji pod hodnotami příslušných
imisních limitů. Vlastní příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší z provozu
posuzovaného záměru jsou malé a nezpůsobí překračování imisních limitů pro
maximální hodinové a průměrné roční koncentrace NO2, průměrné roční
koncentrace částic PM10 a částic PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu. V případě
nejvyšších denních imisí částic PM10 se provoz související automobilové a
železniční dopravy řešeného záměru může na překračování imisního limitu
podílet. Dle provedených výpočtů je však podíl záměru na překračování
imisního limitu zanedbatelný.
Požadavek na návrh kompenzačních opatření dle ustanovení § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb. není s ohledem na charakter řešených zdrojů a malé
imisní příspěvky relevantní.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo
realizaci záměru „Logistické centrum a překladiště minerálních olejů“ v daných
místních podmínkách označit za přijatelnou.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické
charakteristiky
Detailně je hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci zachyceno v hlukové
studii (příloha č. 7). V rámci hlukové studie byly zpracovány a vyhodnoceny
následující varianty:
•

Stávající hluková situace v dané lokalitě – tzv. nulová varianta. Posouzení
automobilové dopravy na veřejných komunikacích a železniční dopravy je
provedeno na základě výpočtového modelu kalibrovaného na výsledky 24
hodinového autorizovaného měření hluku z automobilové a železniční
dopravy a sčítání dopravy. Výsledky jsou uvedeny pro denní i noční dobu.
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•

Vliv vlastního provozu logistického centra a překladiště - stacionární zdroje
hluku a doprava na účelových komunikacích v rámci areálu a doprava a
manipulace na železniční vlečce. Posouzení je provedeno pro denní i noční
dobu.

•

Výhledová hluková situace v dané lokalitě – tzv. aktivní varianta. Jedná se
o posouzení jednak automobilové dopravy na veřejných komunikacích a
jednak železniční dopravy po realizaci provozovaného záměru.

•

Vliv výstavby posuzovaného záměru.

Fáze výstavby
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním
prostoru pro dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin hluku
daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 30: Výsledky výpočtů hluku ze stavební činnosti
Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,14 hod [dB]
Výpočtový bod
zemní práce, základy
stavební práce
terénní úpravy, komunikace

V1
V2

63,2
58,1

62,0
57,1

61,4
56,2

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních
hodinách se stavební činnost nepředpokládá.

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A v žádném z výpočtových
bodů nepřekračuje stanovený hygienický limit LAeq,s = 65 dB pro dobu 7:00 – 21:00
hod. Tudíž lze konstatovat, že hluk z výstavby posuzovaného záměru nepřekročí
hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Pro omezení
negativního vlivu výstavby posuzovaného záměru jsou navržena pouze obecná
preventivní protihluková opatření.
Opatření:
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. Při provádění stavebních prací
bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora
používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů
prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu
strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu
vozidel jejich vytížením.
•

Časové omezení použití hlučných mechanismů.
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Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných
mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21 do 7
hod. nebudou stavební práce prováděny.
Fáze provozu
Referenční výpočtové body
Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly
umístěny u nejbližší obytné zástavby. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
v referenčních výpočtových bodech byla počítána ve výšce jednotlivých podlaží.
Umístění referenčních výpočtových bodů je uvedeno v následující tabulce č. 31 a
graficky znázorněno na obrázku č. 20.
Tabulka č. 31: umístění referenčních výpočtových bodů (= RVB)
Číslo
Umístění referenčního výpočtového bodu
RVB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Chr. venkovní prostor V fasády 1NP rodinného domu č.p. 1976, ul. Pražská, Ústí n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1988, ul. Pražská, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 2513, ul. Čajkovského,
Ústí n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 193, ul. Čajkovského, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 4NP rodinného domu č.p. 60, ul. K Prameni, Ústí n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP rodinného domu č.p. 69, ul. Čajkovského, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 211, ul. Čajkovského, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 138, ul. Čajkovského, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor S fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 133, ul. Čajkovského, Ústí
n.L.
Chr. venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 1055, ul. Koperníkova,
Ústí n.L.
Chr. venkovní prostor Z fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 979, ul. Průchodní, Ústí
n.L.
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Obrázek č.20: situace referenčních bodů pro hlukovou studii

Stávající hluková situace, tzv. nulová varianta
Daná lokalita je ovlivněna automobilovou dopravou na komunikacích
procházejících daným údolím. Jedná se především o provoz na komunikaci I. třídy č.
30 procházející na levém břehu řeky Labe a na komunikaci II. třídy č. 261
procházející na pravém břehu řeky Labe.
Zdrojem informací o stávajících 24 hodinových intenzitách dopravy na
komunikaci II/261 byly dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové
dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 uváděných na stránkách ŘSD ČR. Na
komunikaci I/30 v daném úseku byly použity pro stávající stav intenzity dopravy
aktuální výsledky sčítání v době prováděného autorizovaného měření hluku, protože
sčítání dopravy prováděné ŘSD ČR v roce 2016 bylo provedeno ještě před
zprovozněním části dálnice D8 (zprovoznění 18.12.2016) a sečtení tehdejší intenzity
dopravy jsou výrazně vyšší, než ty současné.
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Danou lokalitou dále prochází železniční trať ČD 090 (Ústí nad Labem –
Lovosice) a železniční trať ČD 072 (Střekov – Litoměřice). Intenzity dopravy byly
získány z databáze Regionálního obchodního centra Ústí nad Labem, České dráhy.
Výsledky autorizovaného měření hluku
Kompletní protokol z autorizovaného měření hluku je součástí přílohy č. 7.
Měření bylo provedeno ve dnech 22.5. – 23.5. 2017, v době od 20:00 do 20:00
hodin. Pro výpočet byly zvoleny body MM1 a MM2 jako nejlépe vyhodnotitelné pro
použitelnost výsledků.
•

•

Měřící místo MM1 bylo zvoleno ve venkovním prostoru východní fasády
rodinného domu č. 110/211, ul. Čajkovského, Ústí nad Labem, ve výšce 5
m nad terénem. – viz obr. č.19. Místo měření odpovídá RVB č. 7.
Měřící místo MM2 bylo zvoleno ve venkovním prostoru východní fasády
rodinného domu č. 100/1976, ul. Pražská, Ústí nad Labem, ve výšce 2,5 m
nad terénem. – viz obr. č.20. Místo měření odpovídá RVB č. 1.

Tabulka č. 32: výsledky měření hluku v referenčních bodech
Naměřené hodnoty
Měřící
DEN –LAeq,16h
NOC –LAeq,8hod
místo
automobilová
železniční
doprava
automobilová
železniční
doprava
doprava
celkem
doprava
doprava

MM1
MM2

63,3 ± 1,7 dB
61,1 ± 1,7 dB

65,7 ± 1,7 dB
62,8 ± 1,7 dB

67,7 ± 1,7 dB
65,1 ± 1,7 dB

59,3 ± 1,7 dB
58,6 ± 1,7 dB

64,0 ± 1,7 dB
56,1 ± 1,7 dB

doprava
celkem
65,3 ± 1,7 dB
60,6 ± 1,7 dB

Výsledky výpočtů a hodnocení stávající hlukové situace – nulová varianta
V tabulce níže jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z provozu stávající automobilové a železniční dopravy pro denní
a noční dobu v zájmovém území.
Tabulka č.33: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové i železniční dopravy – stávající stav
Číslo
RVB

1
2
3
4
5

Výška RVB
nad terénem
[m]

2,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
automobilová doprava
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

61,7
61,4
61,4
49,2
51,5
47,6
49,0
48,4
49,8

58,4
58,2
58,2
45,8
48,2
44,1
45,6
45,0
46,5

železniční doprava
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

60,1
61,9
62,5
63,4
65,2
61,9
63,0
63,1
63,4

58,1
59,9
60,5
61,3
62,9
59,8
60,8
60,9
61,1

doprava celkem
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

64,0
64,7
65,0
63,6
65,3
62,1
63,2
63,3
63,6

61,3
62,1
62,5
61,4
63,1
59,9
60,9
61,0
61,3
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Číslo
RVB

6
7
8
9
10
11

Výška RVB
nad terénem
[m]

8,0
11,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
automobilová doprava
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

50,7
51,1
51,5
52,4
55,0
55,0
55,8
55,8
50,5
52,3
44,7
45,0
45,1
45,2

47,4
47,8
48,2
49,1
51,8
51,8
52,5
52,5
47,1
49,0
41,4
41,5
41,8
41,8

železniční doprava
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

63,5
63,7
64,0
64,3
66,3
67,9
68,7
69,4
69,2
69,2
69,2
69,2
73,8
73,8

61,3
61,4
61,8
62,1
64,4
65,9
66,8
67,3
66,8
66,8
67,3
67,3
71,9
71,9

doprava celkem
Den Noc LAeq,16hod
LAeq,8hod

63,8
63,9
64,2
64,6
66,6
68,1
68,9
69,6
69,3
69,3
69,2
69,2
73,8
73,8

61,5
61,6
62,0
62,3
64,6
66,1
66,9
67,4
66,8
66,9
67,3
67,3
71,9
71,9

Pozn.: Tučně vytištění hodnoty jsou sice nad základními limity pro hluk z automobilové dopravy na
hlavních komunikacích LAeq,16h = 60 dB pro denní dobu a LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu, nicméně
nepřekračují hygienické limity s uplatněním korekce pro starou hlukovou zátěž, která byla prokázána
v kap. 5.2 této hlukové studie, tzn. max. limit LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu a limit LAeq,8h = 60 dB pro
noční dobu ve smyslu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Hodnocení stávající automobilové dopravy na veřejných komunikacích
Dle provedených výpočtů lze konstatovat, že u obytné zástavby situované
v blízkosti komunikace I/30 – ulice Pražská (viz. RVB č. 1, 2, 7 a 8) jsou
v současné době sice překračovány hodnoty LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h =
50 dB v noční době nebo jsou na hranici těchto hodnot, nicméně hygienické limity
z automobilové dopravy s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, překračovány nejsou tj. není překročena
maximální limit LAeq,16h = 70 dB v denní době a LAeq,8h = 60 dB v noční době.
Prokázání možnosti uplatnění hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž je
uvedeno v kap. 5.2 této hlukové studie. U obytné zástavby situované dále od
komunikace I/30 – ulice Pražská (viz. RVB č. 3 – 6, 9 - 11) nejsou v současné
době překračovány hygienické limity z automobilové dopravy ve smyslu Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů, tj. limit LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB
v noční době.
Hodnocení stávající železniční dopravy
Dle provedených výpočtů lze konstatovat, že u obytné zástavby situované
v blízkosti jak železniční trati č. 090 (Ústí nad Labem – Lovosice), tak železniční trati
č. 072 (Střekov – Litoměřice) jsou překračovány hygienické limity LAeq,16h = 60 dB
v denní době a LAeq,8h = 55 dB v noční době ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů (zástavba je v ochranném pásmu drah).
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Pozn.: Vzhledem k tomu, že jako podklad pro zpracování hlukové studie nebylo
možné dodat intenzity dopravy pro rok 2000 na železničních tratích v dané lokalitě,
nebylo možné prokázat starou hlukovou zátěž z dopravy na železnici.
Hodnocení celkové dopravy
Pro celkovou dopravu v dané lokalitě nejsou stanoveny hygienické limity ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Celkové hodnoty jsou zde uvedeny
pouze informativně. Uvedené celkové hodnoty LAeq,T dále slouží jako vstupní hodnoty
k posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví.

Výsledky výpočtů a hodnocení hluku v rámci areálu
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z provozu logistického centra – překladiště (provoz stacionárních
zdrojů hluku a dopravy na účelových komunikacích a parkovištích v rámci areálu a
doprava a manipulace na železniční vlečce).
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty stanoveny
v denní době pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin,
v noční době pro nejhlučnější hodinu. Výpočty jsou provedeny pouze ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě.
Tabulka č. 34: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu záměru v rámci areálu
Číslo
RVB

1
2
3
4
5
6
7
8

Výška RVB
nad terénem
[m]

2,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
8,0
11,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]
den - LAeq, 8 hod
stacionární
doprava
celkem
zdroje

47,0
46,2
46,2
40,5
40,8
41,8
42,1
43,7
43,7
43,7
43,7
45,2
45,2
46,5
46,5
46,0
46,0

30,3
31,1
31,2
31,8
32,5
33,8
34,5
36,0
36,1
36,8
36,7
38,7
39,0
41,0
41,4
42,5
42,5

47,1
46,4
46,4
41,1
41,4
42,5
42,8
44,3
44,4
44,5
44,5
46,1
46,2
47,6
47,6
47,6
47,6

noc - LAeq, 1 hod
stacionární
doprava
celkem
zdroje

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24,3
25,0
25,0
24,2
26,6
25,1
27,9
27,2
27,2
30,1
30,0
30,2
32,5
34,9
35,5
36,6
36,6

24,3
25,0
25,0
24,2
26,6
25,1
27,9
27,2
27,2
30,1
30,0
30,2
32,5
34,9
35,5
36,6
36,6
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Číslo
RVB

9
10
11

Výška RVB
nad terénem
[m]

2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T [dB]
den - LAeq, 8 hod
stacionární
doprava
celkem
zdroje

38,9
39,0
38,2
38,1
38,8
38,7

33,1
33,2
36,9
36,8
35,5
35,3

39,9
40,0
40,6
40,5
40,5
40,4

noc - LAeq, 1 hod
stacionární
doprava
celkem
zdroje

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22,7
23,6
29,8
29,8
27,9
27,9

22,7
23,6
29,8
29,8
27,9
27,9

Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z vlastního
provozu logistického centra – překladiště minerálních olejů (stacionární zdroje
hluku a doprava na účelových komunikacích v rámci areálu a na železniční vlečce a
manipulace se železničnímu vagóny v rámci areálu) nepřekročí na hranici
chráněného venkovního prostoru staveb, tj. 2 m před fasádou hygienický limit
LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu a LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu. Splnění
hygienických limitů je dáno respektováním níže uvedených obecných protihlukových
opatření.

Výsledky výpočtů a hodnocení hluku z automobilové a železniční dopravy
Zde je počítána a hodnocena hluková situace po realizaci předkládaného
záměru. Do modelu hlukové situace v aktivní variantě je započtena automobilová a
železniční doprava počítaná pro stávající stav navýšená o dopravu vyvolanou
záměrem. Na základě výpočtů je zde dále zhodnocena změna ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v referenčních výpočtových bodech vyvolaná realizací a
dopravou posuzovaného záměru oproti hlukové situaci v nulové variantě.
Tabulka č. 35: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové a železniční dopravy – výhled
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
Výška RVB
Číslo
den - LAeq, 16 hod
noc - LAeq, 8 hod
nad
RVB
Nulová
Aktivní
Změna v
Nulová
Aktivní
Změna v
terénem [m]
varianta
varianta
dB
varianta
varianta
dB

1
2
3
4
5
6
7

2,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
8,0
11,0
2,0
5,0
2,0

64,0
64,7
65,0
63,6
65,3
62,1
63,2
63,3
63,6
63,8
63,9
64,2
64,6
66,6

64,0
64,7
65,0
63,6
65,3
62,1
63,2
63,3
63,6
63,8
63,9
64,2
64,6
66,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

61,3
62,1
62,5
61,4
63,1
59,9
60,9
61,0
61,3
61,5
61,6
62,0
62,3
64,6

61,3
62,1
62,5
61,4
63,1
59,9
60,9
61,0
61,3
61,5
61,6
62,0
62,3
64,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Číslo
RVB

Výška RVB
nad
terénem [m]

5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

8
9
10
11

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
den - LAeq, 16 hod
noc - LAeq, 8 hod
Nulová
Aktivní
Změna v
Nulová
Aktivní
Změna v
varianta
varianta
dB
varianta
varianta
dB

68,1
68,9
69,6
69,3
69,3
69,2
69,2
73,8
73,8

68,1
68,9
69,6
69,3
69,3
69,2
69,2
73,8
73,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

66,1
66,9
67,4
66,8
66,9
67,3
67,3
71,9
71,9

66,1
66,9
67,4
66,8
66,9
67,3
67,3
71,9
71,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Hodnocení celkové dopravy
Pro celkovou dopravu v dané lokalitě nejsou stanoveny hygienické limity ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Celkové hodnoty jsou zde uvedeny
pouze informativně. Uvedené celkové hodnoty LAeq,T dále slouží jako vstupní hodnoty
k posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví.
Nicméně z výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 35 je patrné, že
projektovaný záměr vzhledem k vysoké zatíženosti dopravních tras především
s vysokou intenzitou železniční dopravy, ale i automobilové dopravy nevyvolá změny
celkových hodnot LAeq,T v dané lokalitě. Vypočtené změny jsou nulové.
Pro provoz záměru byla navržena organizační protihluková opatření:
Opatření:
•

Příjezd a odjezd vlakové soupravy do areálu bude prováděn pouze v denní době,
tj. max. od 6:00 do 22:00 hod.

•

V noční době (od 22:00 do 6:00) nebude v rámci areálu prováděna manipulace
s vlakovou soupravou, tzn. rozpojování a přesouvání jednotlivých vagónů.

•

V noční době (od 22:00 do 6:00) nebude prováděno přečerpávání minerálních
olejů a biologické složky FAME, a to ani z železničních vagónů do skladovacích
tanků, ani ze skladovacích tanků do autocisteren.

•

Bude dodržena minimální stavební neprůzvučnost obvodového pláště strojovny
čerpadel, a to R´w = 28 dB.
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Shrnutí:
Hluk z provozu logistického centra – překladiště minerálních olejů (hluk
z provozu stacionárních zdrojů hluku a dopravy na účelových komunikacích,
parkovištích v rámci areálu a na železniční vlečce včetně manipulace se železničními
vagóny v rámci areálu) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru
okolních hlukově chráněných objektů (obytné zástavby) nepřekročí hygienické limity
ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tzn. limit LAeq,8h = 50 dB pro denní
dobu a LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu. Splnění hygienických limitů je však dáno
respektováním obecných protihlukových opatření.
Hodnocení vlivu automobilové dopravy vyvolané provozem záměru
Z automobilová doprava vyvolaná provozem projektovaného záměru vyvolá nárůsty
hodnot LAeq,T podél příjezdových tras max. do 0,4 dB, a to pouze v denní době, kde
bude automobilová doprava záměru realizována. Tato změna hodnot LAeq,T je zcela
minimální, měřením objektivně neprokazatelná, ale především tato změna nevyvolá
překročení stanoveného hygienického limitu. A to jak hygienického limitu LAeq,16h = 60
dB pro denní dobu a limit LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu ve smyslu ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů v RVB č. 3 – 5, nebo hygienického limitu
s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž, tzn. max. limit LAeq,16h = 70 dB pro
denní dobu a limit LAeq,8h = 60 dB pro noční dobu ve smyslu ve smyslu Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů v RVB č. 1, 2, 6 – 9. V noční době jsou změny nulové. U obytné
zástavby situované na opačném břehu řeky Labe (zástavba je charakterizována RVB
č. 10 a 11) realizace záměru a navazující automobilová doprava na veřejných
komunikacích může způsobit teoretické poklesy hodnot LAeq,T . Vypočtené poklesy
hodnot jsou dány cloněním dopravy na komunikaci I/30 realizací vlastních objektů
projektovaného záměru. Vypočtené změny jsou opět minimální, měřením objektivně
neprokazatelné (max. -0,4 dB).
Hodnocení vlivu železniční dopravy vyvolané provozem záměru
Železniční doprava vyvolaná provozem projektovaného záměru vzhledem k vysoké
zatíženosti železničních tratí s vysokou intenzitou dopravy v dané lokalitě a tudíž
vysokým stávajícím hodnotám LAeq,T z železniční dopravy u obytné zástavby podél
železničních tras nevyvolá nárůsty hodnot LAeq,T podél příjezdových tras. Vypočtené
změny jsou nulové.
Celková hluková situace v dané lokalitě
Pro celkovou dopravu v dané lokalitě nejsou stanoveny hygienické limity ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Celkové hodnoty jsou zde uvedeny pouze
informativně. Uvedené celkové hodnoty LAeq,T dále slouží jako vstupní hodnoty
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k posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví. Nicméně z výsledků výpočtů je patrné,
že projektovaný záměr vzhledem k vysoké zatíženosti dopravních tras především
s vysokou intenzitou železniční dopravy, ale i automobilové dopravy nevyvolá změny
celkových hodnot LAeq,T v dané lokalitě. Vypočtené změny jsou nulové.

Hluk z výstavby logistického centra – překladiště minerálních olejů nepřekročí
hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (hygienický
limit LAeq,T = 65 dB) pro dobu od 700 do 2100 . Vzhledem k výsledkům výpočtů jsou
navržena pro období výstavby pouze obecná protihluková opatření.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Je posuzována možnost zhoršení kvality podzemní a povrchové vody. Záměr
negeneruje vznik technologických odpadních vod, vyjma vod splaškových.
Splašková kanalizace bude svedena do jímky na vyvážení o užitném objemu 29,48
m3. Vnitřní kanalizace zajišťuje odvod splaškových vod od zařizovacích předmětů
mimo objekt a dále do jímky na vyvážení. Velikost jímky je navržena s frekvencí
vyvážení zhruba 1x měsíčně.
Dešťové vody ze zpevněných cest budou odvedeny přes liniové žlaby a uliční
vpusti. Dešťové vody ze střech budou svedeny přes lapače splavenin. Dešťová
kanalizace je rozdělena na dvě části. Levá část s parkovištěm o ploše 4.200 m2
bude svedena samostatně do vodoteče přes výpustní objekt z lomového kamene.
Uliční vpusti v parkovišti budou svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek. Pravá
část s budovami a halou o celkové ploše 3.700 m2 bude svedena samostatně do
vodoteče přes výpustní objekt z lomového kamene. Odvodňovací žlaby okolo
stáčecího místa budou svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek. Dešťové vody
ze střech budou svedeny přes lapače střešních splavenin s košem na listí. Instalací
dostatečně kapacitních odlučovačů ropných látek z dešťové vody bude zajištěna
potřebná kvalita srážkových vod na výpusti do Labe.
Záměr neznamená žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů
v území. Nejsou negativně ovlivňovány žádné podzemní zdroje vody v okolí ani
významné hydrogeologické struktury prostých vod nebo přírodních léčivých zdrojů.
Při zakládání podzemních jímek bude nutné zasáhnout pod hladinu podzemní
vody, která se dle dostupných geologických údajů nachází v hloubce mezi 2,5 – 3,0
m pod stávajícím terénem. Odtěžovány budou navážky a kvartérní štěrkopísčité a
písčité sedimenty, tedy velmi propustné materiály. Při uvážení potřeby založení
nádrží na FAME do hloubky přes 4 m bude nutné dočasné stavební čerpání
podzemní vody z jam. V hydraulickém dosahu stavby se nenachází žádné jímací
98

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

objekty individuálního či hromadného zásobování podzemní vodou, které by
mohly být během stavebního čerpání podzemní vody z kvartérního fluviáního
kolektoru zásadně negativně ovlivněny.
Kvartérní štěrkopískový kolektor, který se nachází v přímém podloží lokality, a
který je v přímé hydraulické spojitosti s povrchovou vodou v korytě Labe, bude
chráněn následujícími stavebně-technickými opatřeními: stáčecí potrubí
minerálních olejů ze vzdálenější koleje bude vedeno v zemi pod kolejemi, toto potrubí
bude opatřeno chráničkou, která bude ukončena v kontrolní jímce, kde bude možnost
kontroly případných netěsností. Manipulační plocha v rozsahu stáčecího stanoviště
bude tvořena ocelovou záchytnou jímkou zakrytou pozinkovanými porůznými rošty.
Úniky stáčených kapalin a kontaminované dešťové vody budou svedeny
odvodňovacím potrubím do havarijní jímky (jedna z tří kusů podzemních nádrží je
navržena jako dělená na dvě části o stejné velikosti, kde jedna část bude sloužit jako
havarijní jímka o objemu 50 m3). Těsnost mezipláště potrubí bude kontrolována
automatickým systémem.
Stavba hloubkovým dosahem nezasáhne do kolektoru ústeckých term
(hloubka výskytu několik set metrů pod terénem), na který jsou vázány termální vody
bazálního křídového kolektoru.
Nadzemní nádrže na MN budou dvouplášťové, vybaveny hrdly pro měření
hladin, odplynem a hrdlem s manometrem pro místní kontrolu těsnosti mezipláště
podtlakem. Nádrže budou uloženy na nových železobetonových základech
s betonovým soklem. Potrubní rozvody budou provedeny ocelové, nadzemní, zevně
vizuálně kontrolovatelné, celosvařované (bez montážních kusů), opatřené reflexním
ochranným nátěrem, kotvené na ocelové konstrukci ve výšce cca 700 mm nad
povrchem.
Povrchová stavba záměru se nachází nad úrovní linie Q100 (viz obrázky č.
4 a 21). Jak je vidět na fotodokumentaci z extrémních povodní v roce 2002, lokalitu
záměru nezatopila ani povodňová vlna na úrovni cca Q500. Pro případ opakování
povodňových událostí z roku 2002 jsou nicméně níže navržena opatření pro zajištění
absolutní bezpečnosti z hlediska případného zatopení terénu pod nadzemními
nádržemi na MN, které spočívají ve včasném odčerpání jejich obsahu při hlášení
extrémní povodňové vlny. Povodňové vlny jsou z vyšších částí povodí Labe a Vltavy
vždy predikovány a hlášeny v dostatečném časovém předstihu, který dává prostor ke
včasnému vyprázdnění nádrží před průchodem povodňové vlny. Při uplatnění výše
uvedených preventivních postupů bude riziko úniku látek nebezpečných vodám při
vysokých povodňových stavech zcela eliminováno.
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Obrázek č. 21: Fotografie prostoru záměru ze dne 16. 8. 2002 v 15:46 – kulminace extrémní
povodně v Ústí nad Labem

Záměr neovlivní chemismus podzemních ani povrchových vod ani jejich režim.
Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Záměr nemá podstatný vliv na charakter odvodnění oblasti, realizací
záměru dojde pouze k nevýznamnému zvýšení povrchového odtoku z předmětného
území, které je již v současné době tvořeno z velké části zpevněnými plochami.
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku Labe i v ochranném
pásmu Podlešínského potoka. V místě stavby prochází Vaňovská drenáž. V rámci
projektových a stavebních prací v těchto ochranných pásmech je nutné respektovat
vyjádření jednotlivých správců toků a drenážní infrastruktury, vzhledem k situování
stavby v ochranných pásmech. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení
průběhu vedení umělého koryta Podlešínského potoka pod povrchem stávajícího
terénu.
Provoz záměru z hlediska nároků na pitnou vodu představuje minimální
zátěž na zdroje, ve vztahu k napojení na veřejný vodovod. Pitná voda z veřejného
vodovodu bude napojena na venkovní a vnitřní rozvod pitné vody. Předpoklad
běžného odběru je 330 m3 ročně. Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje
vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.
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Opatření:
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém
technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů
ropných látek.
•

•

•

•

Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace
horninového prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních
řádů. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa
kontaminace sanovat.
Zejména rychlost pohybu všech motorových vozidel v rámci celého areálu bude
omezena řádným dopravním značením na max. 10 km/hod, bude prováděna
důsledná kontrola dodržování tohoto nařízení.
Budou důsledně dodržovány postupy dle havarijního a povodňového plánu,
návrhy těchto plánů jsou součástí přílohy č. 12.
Při hladině Q500 nastává stav, kdy může být ohrožena část areálu překladiště –
navrženým opatřením je včasné vyčerpání veškerých zásobníků komplexu
překladiště a jeho následný odvoz, v souladu s postupem dle povodňového plánu.

D.I.5 Vlivy na půdu
Celý pozemek bude mimo vlečku přehrnut a nově zhutněn před kladením
nosných vrstev staveb a komunikací. V rámci přehrnutí budou ubourány fragmenty
původních staveb dle potřeby do úrovně parapláně k přehrnutí.
Vlivem uskutečnění záměru nedojde k záborům hodnotné půdy, stavba bude
situována na již zpevněných či antropogenně využívaných plochách. Nedojde
k odnětí půd ze zemědělského půdního fondu či půd pro plnění funkce lesa. Sejmutá
zemina bude použita v rámci areálu záměru.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nenaruší zásadním způsobem horninové podloží, jedná se pouze o
mělký zásah do kvartérních horninových vrstev pro účely založení stavby a uložení 3
podzemních nádrží na FAME o celkovém objemu 300 m3. V nejbližším okolí lokality
ani v lokalitě záměru samotné nejsou exploatovány žádné surovinové ani jiné
přírodní zdroje. Záměr je situován v rovinaté části údolní nivy řeky Labe, mimo
sesuvná území, dokumentovaná na obrázku č. x. Z výše uvedených důvodů nebude
mít vybudování a provoz záměru žádný zásadní vliv na horninové prostředí či
přírodní zdroje. stabilitu území ani na přírodní zdroje.
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Ptáci
Ornitologický průzkum ve zkoumaném období prokázal výskyt relativně
běžných druhů s absencí zvláště chráněných taxonů. Podle charakteru pozemku a
bylinného pokryvu je pravděpodobné, že na lokalitě většina druhů hnízdí /sýkory,
rehek, drozd, kos apod./ vzhledem k dlouhodobému zarůstání pozemků, jeho
nevyužíváním a nastupující sukcesí. Některé ze zjištěných druhů se také v zájmovém
území zdržuje pouze krátkodobě nebo vzácně /káně, poštolka, holub/. Je zřejmé, že
zkoumané území netvoří jediné refugium zaznamenaných druhů v rámci širšího
pojetí, respektive většího územního celku.
V rámci dosavadního průzkumu nebyl v zájmovém území zjištěn zvláště
chráněný druh dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Jarní a letní průzkum
nepotvrdil výskyt zvláště chráněných druhů, které jsou zaneseny pro širší oblast
v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – NDOP. (Jedná se například o
ťuhýka obecného).
Je možné konstatovat, že uskutečněním záměru nedojde k přímému ovlivnění
ptáků na úrovni jedinců ani populací. Přesto je nutno v rámci ochrany ornitofauny
předpokládat určité ovlivnění, především v době výstavby záměru (hluková zátěž,
rušení v případě hnízdních druhů, pohyb stavebních strojů, lidí apod.) a následně
dodržet určitá opatření k eliminaci negativních dopadů na zde se vyskytující druhy.
Obojživelníci
Při terénních pochůzkách v zájmovém území v jarním a letním aspektu 2017
nebyl potvrzen žádný druh ze skupiny obojživelníků. Nebyla zjištěna přítomnost
skokana skřehotavého Pelophylax ridibundus ani ropuchy zelené Bufotes viridis.
(Tyto druhy jsou uváděny v rámci širší oblasti zájmového území v databázi AOPK ČR
NDOP.)
Kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) nebyl v prostoru
určených parcel zjištěn. Vyskytuje se převážně v lokalitách se stojatou nebo pomalu
tekoucí vodou. V prostoru styku parcel určených k záměru a řekou Labe je proud
prudký a pro trvalý výskyt skokanů nevhodný. Na pozemcích určených pro záměr
trvalá vodní plocha není, tedy zde k rozmnožování a trvalé existenci obojživelníků
nedochází. Zkoumaná lokalita neposkytuje této skupině živočichů vhodné podmínky
pro trvalý výskyt.
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Plazi
Z plazů se v rámci zkoumaného území vyskytuje dosud zjištěný 1 druh
(ještěrka obecná – silně ohrožená podle zákona č. 117/1992 Sb.). Další
předpokládaný zvláště chráněný druh - slepýš křehký – se nepodařilo potvrdit.
Všechny druhy plazů v České republice patří mezi druhy zvláště chráněné dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Na lokalitě jsou vhodné podmínky ke stálému výskytu ještěrky obecné, proto
je vhodné pro tento zvláště chráněný druh zažádat příslušný Krajský úřad o
výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště
chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. na dotčeném
území plánované výstavby.
Savci
V průběhu průzkumu byly zjištěny běžné druhy, které se vyskytují v rámci
širšího regionu. Žádný z druhů nepatří mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění. V rámci investičního záměru je možné předpokládat negativní
ovlivnění druhů pouze na úrovni jedinců. Na základě výše uvedeného proto
nepovažujeme za nutné navrhovat pro savce ochranná, kompenzační či legislativní
opatření.
Entomologický průzkum
Celý prostor je využíván jako přechodné skládky zeminy, kamení a jiného
inertního materiálu. Oplocení areálu je místy stržené. Faunisticky se jedná vyloženě
o rudeální biotop nacházející se izolovaně mezi levým břehem Labe (východní okraj)
a frekventovanou „Pražskou ulicí“ a železničním tělesem (západní okraj). Na jihu
navazuje na deponie písku a na severu na oplocený areál rozvodny elektrárny
střekovského zdymadla. Ve východní části jsou dvoje železniční koleje a tím je ještě
zmenšen prostor, který by připadal v úvahu jako atraktivní pro výskyt významnější
entomofauny.
Celkem lze označit celý prostor jako rudeální s velmi slabým faunistickým
zastoupením. /Zajímavé je, že sem jen ojediněle proniká fauna z okolí, zvláště z polí
(viz např. Carabidae ze ZP-2)./ Vyskytuje se zde 1 zvláště chráněný druh z kategorie
Ohrožené druhy a to Formica cunicularia. Druh patří na Ústecku k běžně se
vyskytujícím taxonům. Nalezené hnízdní kupy jsou vesměs zapojené do betonového,
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kamenného nebo kořenového základu. Jejich úspěšný transfer je tedy velmi
nepravděpodobný. S ohledem na relativní „hojnost“ tohoto druhu v blízkém i
vzdálenějším okolí nedoporučujeme navrhovat ochranná nebo kompenzační
opatření. Jedná se částečně o synantropní druh, který bude v lokalitě
pravděpodobně prosperovat i po uskutečnění záměru.
Vlivy na flóru
V rámci základního botanického průzkumu byla během jarního a letního
aspektu 2017 sledována vegetace vyskytující se na dotčených pozemcích. V tomto
prostoru byl zjištěn výskyt 61 druhů vyšších cévnatých rostlin, žádný z nich není
uveden v kategorii zvláště chráněných druhů rostlin v prováděcí vyhlášce č. 395
zákona č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, ani v Červeném a černém
seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001). Na lokalitě nebyla zjištěna
přítomnost přírodního biotopu ve smyslu Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001).
Vegetaci tvoří ruderální a synantropní byliny, expanzivní traviny a jednoleté byliny na
disturbancí narušených místech.
Shrnutí:
Připravovaná stavba se nachází v antropogenně silně ovlivněném území,
převážně na zpevněných plochách či stávajících dopravních trasách. V rámci
botanického průzkumu bylo zjištěno celkem 61 druhů cévnatých rostlin. Na lokalitě
nebyl zjištěn žádný z druhů rostlin chráněný dle prováděcí vyhlášky č. 395 zákona
č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, ani dle Červeného a černého seznamu
cévnatých rostlin ČR. Vzhledem k dlouhodobému antropogennímu ovlivnění lokality
lze oprávněně předpokládat, že realizací plánovaného zásahu nedojde k ohrožení či
škodám na rostlinné složce.
Zoologicky je dokumentována ochuzenost stanoviště v enklávě mezi
zástavbou, na charakter výskytu má vliv i bezprostřední blízkost frekventovaných
komunikací a železniční trasy. Jde o nevýznamné stanoviště, které se vyznačuje
nízkou druhovou diverzitou živočichů.
Jelikož se jedná o záměr v sousedství frekventovaných hlavních dopravních
tepen, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor
urbanizovaný a technizovaný, v němž se až na dvě výjimky nenacházejí žádné
zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb.), nehrozí
žádné vyhubení druhů nebo poškození biotopů.
V rámci provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše
doposud zjištěno:
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Živočichů celkem
Obratlovců
Ptáků
Obojživelníků
Plazů
Savců
Bezobratlých celkem

31 druhů
18 druhů
14 druhů
0 druhů
1 druh
3 druhy
13 druhů

Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992
Sb. v platném znění, patří dva zjištěné druhy – ještěrka obecná /silně ohrožená/,
mravenec Formica cunicularia.
Opatření:
•

Stavební prostor technicky zabezpečit proti vnikání terestrických živočichů
(nepropustné oplocení) ve fázi výstavby.

•

Nejsilnějším negativním dopadem ve fázi výstavby záměru bude plašení,
rušení případných zahnízděných ptáků v okolí, proto je nutné práce provádět
ve spolupráci s odborně zdatným biologickým dozorem. Ten v případě zjištění
hnízdění výše uvedených druhů určí termín, kdy nebude možno vykonávat
terénní úpravy a stavební práce. Obvykle to bývá mezi cca 10. březnem a 30.
červencem běžného kalendářního roku.

•

V rámci možností zajistit odchyt a transfer ještěrek obecných z plochy záměru.

•

Na lokalitě jsou vhodné podmínky ke stálému výskytu ještěrky obecné a
mravence Formica cunicularia, proto je vhodné pro tyto zvláště chráněné
druhy zažádat příslušný Krajský úřad o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovených § 50 odstavec 1
a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů
ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. na dotčeném území plánované
výstavby.

Vlivy na ekosystémy
Z hodnocení části předložené Dokumentace, týkající se územního systému
ekologické stability krajiny vyplývá, že dotčené území záměru sousedí nejblíže s
nadregionálním biokoridorem NBK 391 Vodní plocha Labe a regionálním biocentrem
RBC 18 Vrkoč. Nejbližším lokálním prvkem ÚSES je lokální biokoridor LBK 673
Pravý břeh Labe u Brné.
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Vzhledem k umístění záměru v prostoru stávajícího přístavu s kompletně
technicky upraveným břehem, nedojde k negativnímu zásahu do břehových partií
řeky, nadregionální biokoridor NBK 391 Vodní plocha Labe nebude záměrem nijak
negativně ovlivněn. Kvalitativní ovlivnění NBK 391 také neočekáváme, vzhledem
k implementaci stavebně-technických prvků pro zajištění ochrany povrchových a
podzemních vod v rámci provozu záměru (viz kap. D.I.4). S aktivním využitím
přístavu souvisí také minimální míra zásahu do vodní složky navazující lodní
dopravou. Regionální biocentrem RBC 18 Vrkoč a lokální biokoridor LBK 673 Pravý
břeh Labe u Brné nebudou, vzhledem k dostatečné vzdálenosti od lokality záměru,
nijak ovlivněny.
Vlivy na maloplošná a velkoplošná ZCHÚ
Záměr je situován do údolní nivy, která je významným krajinným prvkem
obecně specifikovaným v zákoně o ochraně přírody. Umístěním záměru nedojde
k fyzické nebo vizuální změně charakteru údolní nivy.
Potenciální ovlivnění NPP Vrkoč, která se nachází v blízkosti záměru (cca 60
m), je eliminováno přítomností technicistní bariéry tvořené železničním koridorem
procházející mezi lokalitami. Těleso železniční dráhy také významně snižuje míru
vizuálního zásahu do tohoto přírodního prvku, který lze identifikovat při pohledech
z níže položených míst pravého břehu Labe, popř. z vodního toku.
Záměr se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, konkrétně
v jeho IV. zóně. Zásah fyzicky nezasahuje do hodnotných částí přírody. Kromě
hlavního předmětu ochrany CHKO České středohoří, kterým je přírodní složka
území, jsou chráněny také veškeré dochované znaky kulturně-historické a estetické
hodnoty krajiny utvářející její typický ráz. Ze širšího pohledu lze konstatovat, že
stavba nebude představovat takový zásah, který by významně ovlivňoval nebo měnil
současnou charakteristiku chráněné krajinné oblasti. Celkový zásah, resp. vliv
záměru na ZCHÚ je slabý.

Vlivy na soustavu NATURA 2000
Detailní hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 je součástí
přílohy č. 11. Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, z hlediska vlivu záměru na soustavu NATURA, je součástí přílohy č.
14.
Lokalita určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území
žádné ptačí oblasti (PO). Záměr přiléhá k EVL Porta Bohemica, na p. p. č. 535/1 do
území EVL zasahuje. Tato rozsáhlá EVL je vyhlášena k ochraně typů evropských
stanovišť a evropsky významných živočišných druhů spojených s prostředím velkého
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nížinného toku a tzv. říčního fenoménu. Z typů evropských stanovišť jsou předmětem
ochrany EVL Porta Bohemica:
• 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi),
• 8150 Středoevropské silikátové sutě,
• 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně,
• 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
V EVL Porta Bohemica jsou chráněny živočišné druhy vázané na vodní
prostředí:
• losos atlantský Salmo salar,
• bobr evropský Castor fiber.
V předloženém hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 (příloha
č. 11) je vliv na vodní prostředí posuzován komplexně s ohledem na celý tok Labe,
včetně možného ovlivnění dalších EVL níže po toku. Vzhledem k větší vzdálenosti,
charakteru záměru a jeho definovaným vlivům není EVL Údolí Labe označena jako
dotčená. Ovlivnění populací bobra, vydry a lososa je hodnoceno v rámci posouzení
vlivu na EVL Porta Bohemica. Ze stejných důvodů není identifikována jako dotčená
EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, vymezená od státní hranice níže po
toku Labe. Ovlivnění dalších EVL a PO, a to na českém i na jiném státním území lze
vyloučit.

Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany NATURA 2000
Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti
vlivů.
Tabulka č. 36 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0

Nulový vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
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Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům
ochrany. Proběhlo vyhodnocení významnosti těchto vlivů na dotčené předměty
ochrany (losos atlantský, bobr evropský).
A.

Zásah do biotopu
Realizace záměru nemá za následek plošný úbytek biotopu bobra evropského
ani lososa atlantského. Plocha záměru je v současnosti nevyužívaným staveništěm,
které není ani pro jeden ze jmenovaných druhů využitelné. Nedochází ani k plošném
záboru plochy typu přírodního stanoviště. Vliv záboru biotopu na bobra evropského
a lososa atlantského je hodnocen jako nulový.
B.

Omezení migrační prostupnosti
Zásadní migrační bariérou pro oba živočišné druhy (bobr evropský, losos
atlantský) je v současnosti jez se zdymadly ve Střekově. Pro bobra evropského je
tato překážka pravděpodobně zcela nepřekonatelná. Pod jezem je na obou březích
vysoká kamenná zeď, přičemž v navazujícím území je industriální zástavba a
frekventované komunikace. Posuzovaný záměr je umístěn v průmyslovém areálu na
vysoké zdi bývalého i stávajícího přístaviště. Průchodnost pro bobra je zde zcela
minimální a posuzovaný záměr tento vliv pravděpodobně pouze zanedbatelně
zhorší. Teoretická možnost překonání stupně ve Střekově je možná prostřednictvím
plavební komory. Vliv posuzovaného záměru na migrační průchodnost pro bobra
evropského je vzhledem ke stávající podobě okolí hodnocen jako mírně negativní.
Také pro lososa atlantského je existence stupně ve Střekově ve stávající podobě
zásadním omezujícím faktorem jeho pravidelných migrací na místa rozmnožování.
Na rozdíl od bobra však tyto migrace představují zcela klíčovou součást životního
cyklu, bez kterého je dlouhodobá samostatná existence druhu nemožná.
Posuzovaný záměr průchodnost toku vůbec neovlivní a vliv tohoto faktoru na lososa
je hodnocen jako nulový.
C.

Znečištění vody
Záměr sám o sobě nebude za normálního provozu zdrojem znečištění. Nelze
zcela vyloučit riziko havárie, která by mohla mít vliv na kvalitu vody v toku Labe, byť
je pravděpodobnost této události, vzhledem k instalovaným technicko-bezpečnostním
prvkům stavby, velmi nízká. Dále je nutno konstatovat, že kvalita vody není v
současnosti optimální. Pro případ havarijní situace je součástí záměru též Havarijní
plán (příloha č. 12). Areál je tvořen zabezpečenou plochou, zpevněnými asfaltovými
plochami a zpevněnými plochami ze živičného povrchu. Vnitřní kanalizace je oddílná.
Splašková kanalizace je napojena přímo do jímky. Dešťová kanalizace ( plochy
odvodněné pomocí kanalizačních vpustí ) jsou odvodněny přes napojení na ORL,
následně je voda vypouštěna gravitačně do výústního objektu vodoteče. ORL jsou
nádrže s usazovacím prostorem, dále koalescentním prostorem s filtrem a se
sorpčním prostorem a filtrem. Případný možný únik z nádrží či úkapy v prostoru
čerpání automobilových cisteren a prostoru železničních cisteren je zabezpečen
vybudovaným potrubím napojeným na záchytnou jímku o objemu 50 m3. V prostoru
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čerpání železničních cisteren je zhotovena ocelová vana, která případné úniky
odvede do záchytné jímky. Při vzniku nebo zjištění havárie je nutno provést okamžitě
taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo
podzemních vod. Tato opatření jsou definována havarijním plánem.
Při úniku motorové nafty při stáčení nebo při výdeji nebo poškození skladovací
nádrže je provozovatel povinen bezprostředně uzavřít odlučovač ropných látek a
obsah odlučovače bude předán ke zneškodnění oprávněné osobě. Dále bude
zajištěna kontrola stavu jímky, odpojena čerpadla úseku, kde došlo k havárii a
provedena separace olejové fáze přímo z jímky, dále následuje vyčištění ploch a
náprava škod. Poškozené části potrubí, příp. pláště, z nichž uniká závadná látka, je
nutné zaslepit a znemožnit další únik látky do životního prostředí. Je-li to možné,
uzavřít přívodní ventily a zbylé množství látky vyčerpat. Uniklé množství bude
okamžitě sanováno sorpčním materiálem. V případě většího úniku budou vytvořeny
zábrany, které zachytí uniklé množství závadné látky.
Havarijní situaci řeší též Povodňový plán (příloha č. 12). Pozemek i stavba se
nenachází v záplavovém území, výšková kóta Vaňovského přístavu odolá 100leté
vodě, což se potvrdilo při poslední povodni Ústí nad Labem, kdy bylo celé město pod
vodou a přístav byl v celé své ploše bez vody. Vzhledem k nízkému riziku úniku
znečišťujících látek do recipientu je vliv znečištění vody v důsledku havárie na
bobra evropského a lososa atlantského hodnocen jako mírně negativní.
D.

Rušení
Důsledkem existence záměru bude zvýšená míra rušení (pohyb osob, hluk,
světla) v jeho okolí. Teoreticky tak může ovlivnit kvalitu prostředí bobra evropského.
Přítomnost bobra však v místě záměru ani v navazujících úsecích toku Labe není
evidována. Hladina rušení v místě posuzovaného záměru je již v současnosti na
vysoké úrovni. Celková změna intenzity rušení je z výše uvedených důvodů
hodnocena jako malá. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Vyhodnocení kumulace vlivů
Při posuzování záměrů je nutno počítat s kumulací některých vlivů působících
již v současnosti v místě záměru, v jeho okolí, nebo záměrů, které se v dané lokalitě
připravují. Pro zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným
záměrem mohly zhoršovat působení negativních vlivů až na úroveň významně
negativních, byly využity znalosti místní situace konzultantů předloženého hodnocení
a informační systém EIA dostupný na internetu. Nejdůležitějším vlivem, který
zásadním způsobem ovlivňuje charakteristiky prostředí lososa atlantského a bobra
evropského v EVL Porta Bohemica je existence jezu ve Střekově. Jedná se o
nepřekonatelnou (bobr) nebo jen obtíženě překonatelnou (losos) migrační překážku,
která brání přirozeným migracím obou druhů. Z těchto důvodů AOPK ČR připravuje
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projekt zlepšení migračního přechodu střekovského jezu. V současnosti jsou
navrženy tři varianty zprůchodnění jezu (viz obr. 22).
Obrázek č. 22 Návrh zprůchodnění jezu Střekov (AOPK ČR 2017)

Posuzovaný záměr není ani s jednou z navrhovaných variant v rozporu.
Informační systém EIA neeviduje žádné záměry na území EVL Porta Bohemica. V
souvislosti s kumulativními vlivy nedojde ke zhoršení vlivů záměru na úroveň
významně negativních vlivů.
Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Všechny vlivy záměru jsou fakticky vyhodnoceny již v rámci hodnocení
předmětů ochrany. Celistvost nemá v pojetí směrnice o stanovištích a naturového
hodnocení žádnou přidanou hodnotu mimo předměty ochrany. Významně negativní
vliv na předmět ochrany je tedy vždy nepříznivým důsledkem pro celistvost lokality,
zatímco mírně negativní nebo nulový vliv znamená absenci takového nepříznivého
důsledku. Nepříznivý účinek na celistvost lokality je konstatován, pokud záměr (sám
o sobě nebo v kumulaci s jinými záměry a koncepcemi) má významně negativní vliv
alespoň na jeden předmět ochrany. V hodnocení celistvosti probíhá shrnutí výsledků
posouzení vlivů na jednotlivé předměty ochrany. Byl zjištěn mírně negativní vliv na
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dva předměty ochrany EVL Porta Bohemica – bobra evropského a lososa
atlantského. Nedojde k významně negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Porta
Bohemica.
Shrnutí:
Záměr svým umístěním a důsledným technickým zabezpečením EVL
neohrozí. Bylo vyhodnoceno, že záměr „Logistické centrum – překladiště
minerálních olejů Vaňov“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle
odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na celistvost a předměty ochrany evropsky
významné lokality Porta Bohemica ani žádnou jinou EVL ani PO na českém či
německém území. V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv záměru na
lososa atlantského a bobra evropského.
D.I.8 Vlivy na krajinu
Pro detailní pochopení vlivů záměru na zákonná kritéria krajinného rázu byly
využity grafické simulace osazení záměru do krajiny, a to celkem ze šesti
pohledových lokalit (obrázek č. 23). Vizualizace z každé lokality byly provedeny ve
všech třech uvažovaných variantách provedení skladovacích tanků na motorovou
naftu, tedy:
1) 4 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 8 400 m3
2) 4 zásobníky o dílčích objemech 1 050 m3 – celkem 4 200 m3
3) 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 4 200 m3
Obrázek č. 23: Výchozí lokality prostorových vizualizací
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Grafické prostorové vizualizace ve výše uvedených variantách provedení
záměru jsou součástí přílohy č. 5.
Pro další fázi posuzování byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta
zahrnující 2 nádrže na minerální oleje, čímž došlo ke snížení hmotové
výraznosti a maximalizaci pohledové celistvosti stavby.
Úkolem hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz je posoudit, jakou měrou se
stavba bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické
charakteristiky) a zdali je navržena s ohledem na zákonná kritéria uvedená v §12
(zachování přírodních a estetických hodnot, VKP, ZCHÚ, kulturních dominant,
harmonického měřítka a vztahů) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „ZOPK“).
Detailně je hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zachyceno v odborné
studii v příloze č. 6.

Vliv záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle standardizovaných
indikátorů
Přírodní hodnoty
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot přírodní charakteristiky, indikovaných
přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující
tabulka:
Tabulka č. 37: Indikátory znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR
Přítomnost
indikátoru
MKR
A
A
A
N
A
A
A
N

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR
1
2
3
4
5
6
7
8

Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma)
Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma)
Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO)
Přítomnost přírodního parku dle § 12
Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru
Přítomnost specifického terénního reliéfu
Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu
Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny

Vysvětlivky:
Přítomnost
indikátoru
Vliv záměru

A

je přítomen

N

0

žádný

X

není
přítomen
slabý

XX

středně silný

XXX

silný

XXXX

Vliv záměru
X
0
X
0
0
0
-

velmi silný

Záměr nebude fyzicky zasahovat do přírodně hodnotných částí krajiny. Stavba
je umisťována na kompletně urbanizované plochy (zpevněné plochy, zbořeniště),
případně plochy s významně degradovanou přírodní složkou (rumiště). Potenciální
ovlivnění NPP Vrkoč, která se nachází v blízkosti záměru (cca 60 m), je eliminováno
přítomností technicistní bariéry tvořené železničním koridorem procházející mezi
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lokalitami. Těleso železniční dráhy také významně snižuje míru vizuálního zásahu do
tohoto přírodního prvku, který lze identifikovat při pohledech z níže položených míst
pravého břehu Labe, popř. z vodního toku.
Vzhledem k umístění záměru v prostoru stávajícího přístavu s kompletně
technicky upraveným břehem, nedojde k negativnímu zásahu do břehových partií
řeky. S aktivním využitím přístavu souvisí také minimální míra zásahu do vodní
složky navazující lodní dopravou.

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (§12 ZOPK)

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

SLABÝ

Kulturní a historická charakteristika
Míru zásahu záměru do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky,
indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje
následující tabulka:
Tabulka č. 38: Indikátory znaků nebo hodnot kulturní a historické charakteristiky KR
Přítomnost
indikátoru

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot kulturní a historické
charakteristiky KR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
A

Přítomnost NKP (vč. navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP)
Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch.
Přítomnost míst s důležitým kulturním významem
Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant)
Zřetelně dochovaná struktura osídlení
Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí
Specifický charakter a formy staveb
Přítomnost dominantních rysů

Vysvětlivky:
Přítomnost
indikátoru
Vliv záměru

A

je přítomen

N

0

žádný

X

není
přítomen
slabý

XX

středně silný

Vliv záměru

MKR

XXX

silný

0
X
X

XXXX

velmi silný

PDoKP leží v oblasti se složitou historií. Přírodní podmínky, které jsou
z dnešního pohledu nejvýznamnější hodnotou území, byly v minulosti zásadně
limitujícím faktorem pro rozvoj osídlení. Krajina tvořená říčním tokem ostře
zaříznutým do hornatiny s minimální plochou úrodné půdy nedávala, na rozdíl od
zemědělsky výhodných podmínek terezínské kotliny, mnoho příležitostí pro obživu.
S postupným rozvojem okolních regionů vznikla potřeba obchodu a s tím spojené
dopravy zboží. Z pohledu dopravy pak byla poloha oblasti naopak velmi výhodná,
jelikož znamenala nejjednodušší cestu Českým středohořím. Následný rozvoj a
intenzifikace dopravních cest, která gradovala v 19. a 20 stol., postupně proměnila
nivní část řeky Labe v mezinárodní a regionální dopravní koridor. V souvislosti
s průmyslovým rozvojem Ústí nad Labem došlo k navýšení počtu obyvatel a
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proměně původních poříčních vesnic na příměstskou aglomeraci bez významné
urbanistické či architektonické hodnoty.
V návaznosti na výše uvedené, umístění záměru do areálu přístaviště a jeho
funkčnímu typu lze konstatovat, že záměr nebude přestavovat zásah do
dochovaných prvků a struktur kulturní a historické charakteristiky KR.
Přesto, že záměr nepředstavuje přímé ovlivnění stávající kulturní
charakteristiky, v rámci širšího pohledu koresponduje s dlouhodobým procesem
industrializace území.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (§12 ZOPK)

Vliv záměru

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

SLABÝ

Zvláště chráněná území
Záměr se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, konkrétně
v jeho IV. zóně. Zásah fyzicky nezasahuje do hodnotných částí přírody. Vliv záměru
na maloplošná chráněná území nacházející se v CHKO je pospán v kapitole 9.1.1.
Kromě hlavního předmětu ochrany CHKO ČS, kterým je přírodní složka
území, jsou chráněny také veškeré dochované znaky kulturně-historické a estetické
hodnoty krajiny utvářející její typický ráz. Ze širšího pohledu lze konstatovat, že
stavba nebude představovat takový zásah, který by významně ovlivňoval nebo měnil
současnou charakteristiku chráněné krajinné oblasti. Celkový zásah vliv záměru
ZCHÚ je tedy identický s výsledky tohoto posouzení.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (§12 ZOPK)

Vliv záměru

Vliv na ZCHÚ

SLABÝ

Významné krajinné prvky
Záměr je situován do údolní nivy, která je významným krajinným prvkem
obecně specifikovaným ZOPK. Umístěním záměru nedojde k fyzické nebo vizuální
změně charakteru údolní nivy.
Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (§12 ZOPK)

Vliv záměru

Vliv na VKP

BEZ VLIVU
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Estetická hodnota, harmonické měřítko a vztahy v krajině
Míru zásahu do indikovaných znaků a hodnot estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině, indikovaných přítomností (či nepřítomností)
standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka:
Tabulka č. 39: Indikátory přítomných znaků, rysů nebo hodnot rysů
Přítomnost
indikátoru

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby
(analytická kritéria)

MKR

Charakter vymezení prostoru
1
Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem
2
Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů
3
Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou
4
Vymezení prostorů více horizonty
5
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny
Rysy prostorové struktury
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím
6
přírodním charakterem)
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně
7
v zemědělské krajině)
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků
8
s harmonickým výrazem
Konfigurace prvků
9
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.)
10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.)
11 Zřetelné linie zástavby
12 Přítomnost zřetelných terénních dominant
13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant
14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů
Vysvětlivky:
Přítomnost
indikátoru
Míra zásahu

A

je přítomen

N

0

žádný

X

není
přítomen
slabý

XX

středně silný

XXX

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity
(souhrnná kritéria)

silný

Vliv
záměru

A
N
N
N
A

0
X

N

-

N

-

A

X

A
A
A
A
A
A
A

0
X
0
XX
X
XX
0

XXXX

Přítomnos
t
indikátoru

velmi silný

Vliv
záměru

MKR

Rozlišitelnost
1
Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie
2
Neopakovatelnost krajinných forem
3
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně
4
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické
5
působení jako výrazný rys krajinné scény
Harmonie měřítka krajiny
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících
6
staveb
7
Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků
8
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny
Konfigurace prvků
9
Soulad forem osídlení a přírodního prostředí
10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce
11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí
12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně
13 Uplatnění míst s kulturním významem
14 Působivá skladba prvků krajinné scény
15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie

A
A
A
N

X
0
0
-

A

0

N

-

A
N

X
-

N
N
N
A
A
A
A

X
0
X
XX
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Vysvětlivky:
Přítomnost
indikátoru
Míra zásahu

A

je přítomen

N

0

žádný

X

není
přítomen
slabý

XX

středně silný

XXX

silný

XXXX

velmi silný

Z analýzy indikátorů vizuální charakteristiky vyplývá, že se záměr nachází
v přehledném krajinném prostoru umožňujícím jeho dobrou viditelnost. Toto je dáno
tvarem reliéfu, kdy z úzké říční nivy poměrně prudce stoupá úpatí následně gradující
do strmých svahů údolí. Potenciál přehlednosti krajiny je využíván množstvím
vyhlídkových míst a potvrzen přítomností hradu Střekov, který byl v minulosti
strážním místem labské dopravní cesty. Zejména prostor hradu skýtá výborný pohled
na lokalitu navrhovaného záměru. Vizuální exponovanost záměru je omezena pouze
dílčími terénními bariérami a vizuálními bariérami tvořenými zástavbou nebo
vegetací. Vzhledem k umístění záměru ve nejnižších partiích údolí, k jeho výškovým
dimenzím a nadmořské výšce hran údolí, nebude záměr zasahovat do žádných
pohledových horizontů a tím narušovat dálkové pohledy.
Z analýzy dále vyplývá, že jsou v rámci PDoKP utvářeny esteticky hodnotné
krajinné scenérie. Tyto vznikají zejména spolupůsobením dramatického reliéfu
vytvářející údolí kaňonovitého charakteru a přírodně hodnotných partií svahů.
Estetická hodnota území klesá spolu s nadmořskou výškou, v nižších polohách
krajinné matrici dominují plochy obytné zástavby bez harmonického výrazu,
v nejnižších polohách je pak celkový obraz krajiny silně narušován antropogenizací
technického charakteru. Míra negativního vlivu záměru ve vymezeném krajinném
prostoru je snižována jeho situováním mimo jeho esteticky nejhodnotnější části, tj. v
lokalitě technicky upraveného břehu Labe a navazujících ploch. Porovnáním
struktury, charakteristiky a uspořádání jednotlivých ploch, liniových a bodových prvků
v krajinné matrici s charakteristikou záměru vyplývá, že v případě hodnoceného
záměru nedojde k významnému narušení měřítka uspořádání ploch a prvků
v krajinné scéně.
Primární harmonické vztahy v krajině, které jsou definovány jako soulad
činností člověka a přírodního prostředí s absencí rušivých jevů, trvalá udržitelnost
užívání krajiny a harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné scény. V nivní části
PDoKP byly působením antropogenních vlivů primární harmonické vztahy potlačeny
natolik významně, že vznikla sekundární krajinná struktura s výrazně technicistním
charakterem. Vzhledem k funkčnímu typu navrhované stavby a jejímu umístění
nejsou předpokládány vlivy, které by znamenaly zvýšení narušení harmonických
vztahy v krajině, přesto realizace záměru do jisté míry umocní antropogenizaci
prostoru.
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Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (§12 ZOPK)

Vliv záměru

Vliv na estetické hodnoty

STŘEDNĚ SILNÝ

Vliv na harmonické měřítko krajiny

SLABÝ

Vliv na harmonické vztahy v krajině

BEZ VLIVU

Shrnutí:
Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčeného krajinného prostoru
(PDoKP) a vliv navrhovaného záměru ukazuje následující tabulka (znaky a hodnoty
jednotlivých charakteristik KR byly identifikovány a klasifikovány v předchozích
kapitolách):
Souhrnná tabulka
Klasifikace identifikovaných znaků
Projev
Význam
Cennost
Vliv záměru
Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ
XXX
XXX
0
1
Specifický reliéf průlomu Labe s dominantou toku Labe
+
Pestrá geologická stavba území se skalními výchozy
XX
XX
0
2
+
neovulkanitů
Unikátní biota vázaná na specifické přírodní podmínky
XXX
XX
0
3
+
labského průlomu
XXX
XX
X
4
Přírodně cenné plochy chráněné dle ZOPK
+
Vodní dílo „střekovského jezu“ a navazující technicky
XXX
X
0
5
upravené koryto Labe
Urbanizované plochy dopravní infrastruktury a navazujících
XX
X
X
6
průmyslově využívaných ploch
XX
X
0
7
Obytná zástavba na svazích labského údolí
Znaky kult. a historické charakteristiky vč. kulturních dominant
XX
X
0
1
Poloha ve staré sídelní oblasti
+
Přeměna původní sídelní struktury tvořené vesnickými
XX
X
0
2
sídly do příměstské aglomerace
Částečně dochovaná dopravní síť
X
X
0
3
– současné dopravní trasy kopírují původní historické
+
cesty
Rozsáhlé technické úpravy vodního toku Labe
XXX
XX
0
4
- vybudování jezu, úprava koryta a břehů mající za
následek kompletní přeměnu toku L
XX
X
X
5
Intenzifikace železniční dopravní sítě
XX
X
X
6
Industrializace ploch v nivě řeky Labe
Přítomnost kulturních dominant s historickým významem –
XXX
XX
X
7
+
hrad Střekov (Schichtova vila)
Přítomnost kulturních dominant technicistního charakteru –
XX
XXX
0
8
O
zdymadlo Střekov
Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině
XXX
XXX
0
1
Jedinečný reliéf labského průlomu Českým středohořím
+
Výšková gradace utvářející dramatický až monumentální
XXX
XX
0
2
+
výraz prostoru
XXX
XX
X
3
Přírodní charakter svahů labského údolí
+
Specifické přírodní scenérie vázané na geologickou stavbu
XX
XX
XX
4
+
a expozici (např. NPP Vrkoč, PR Sluneční stráň)
Čitelná charakterová diferenciace ploch, vázaná na polohu
XX
XX
0
5
O
v rámci údolí
Výrazná liniová a plošná industrializace labské nivy (vzdutí
XXX
X
XX
6
řeky, úprava břehů, dopravní koridory)
Identifikované konkrétní znaky a hodnoty KR (§ 12 ZOPK)
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7
8
9

Projev zdymadla Střekov jako výrazné technicistní
dominanty
Pocitová vazba prostoru na historickou dominantu hradu
Střekov
Přítomnost zahrádkářských kolonií

Vysvětlivky:
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU:
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU:
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI:

+
XXX
XXX

pozitivní
zásadní
jedinečný

-

XX

XX

0

+

XXX

XX

0

-

X

X

0

0
XX
XX

neutrální
spoluurčující
význačný

X
X

negativní
doplňující
běžný

Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní
charakteristiky potvrzují vlivy do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu. Záměr
fyzicky nezasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny a tudíž nedojde k přímému
ovlivnění nebo omezení jejich funkce. Vliv se týká zejména omezeného vizuálního
zásahu jedné z přírodně hodnotných lokalit (NPP Vrkoč). Z hlediska zásahu do
reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) je vliv
navrhované stavby v souhrnu posouzen jako slabý.
V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu
přímé návaznosti funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby k dlouhodobé
genezi industriálního využití nivních ploch. Záměr nerozšiřuje rozsah ani nemění
charakter využití okolních ploch. Svým dispozičním řešením může představovat
určitou konkurenci prvkům kulturně-historického významu, resp. zvyšovat stávající
narušení jejich dominance v prostoru. Vliv
záměru z hlediska zásahu do
reprezentativních znaků kulturní a historické charakteristiky KR (pozitivních dle
projevu) v souhrnu posouzen jako slabý.
Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou
nejvýznamnější vlivy záměru představovat prostorově omezená vizuální kontaminace
přírodně cenných prvků a hmotové posílení plošné industrializace labské nivy. V
souhrnu je vliv záměru posouzen jako středně silný.
Na základě výše uvedeného posouzení je možno konstatovat, že
z hlediska kritérií stanovených § 12 ZOPK záměr „Logistické centrum překladiště minerálních olejů“ nepředstavuje takový zásah, kterým by došlo
ke změně či významnému narušení krajinného rázu.
Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je tedy
posuzovaný záměr pro dané území únosný.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nejvýznamnější kulturní dominantu vymezeného krajinného prostoru tvoří
částečně opravená zřícenina hradu Střekov, stojící na skalním výchozu tyčícím se
nad řekou Labe v nad. výšce cca 210 m .n. m. a která je vyhlášena za kulturní
památku. Projev hradu v krajině, resp. v jeho ochranném pásmu, je značně narušen
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objektem zdymadla Střekov, které přehrazuje Labe přímo pod hradem. Přestože se
jedná o jedinečnou technickou památku, svým architektonickým řešením, rozsahem
a funkčním využitím, působí v krajinné jako negativní industrializační prvek. Hmotový
a funkční projev této technicistní dominanty významně snižuje potenciální negativní
vliv záměru. Totéž platí v případě tzv. Schichtovy vily. Přestože se záměr nedostane
do vizuálního kontaktu s objektem vily, mohl by svojí hmotovou, resp. plošnou
dispozicí a industriálním charakterem zasahovat do jejího projevu při pohledech
z výše položených míst. V souhrnu lze označit vliv záměru na kulturní dominanty jako
slabý.
Obrázek č. 24: Pohled od lokality záměru na přístav Vaňov, Zdymadla a hrad Střekov

Výstavba a provoz záměru nebude mít zásadní negativní vliv na kulturní či
architektonické památky, neovlivní negativně hmotný majetek v katastru. Naopak
dojde v rámci stávající komerčně – dopravní infrastruktury ke zhodnocení
nevyužitého prostoru přístaviště, které v současnosti představuje nevyužitou
antropogenní plochu typu „brownfield“. Současný stav antropogenního využití
zájmového území v širším kontextu zůstane zachován a nepřekročí obrysy
stávajících antropogenně pozměněných ploch v okolí záměru.
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I. je zřejmé, že s realizací
záměru není očekáván výskyt nepřijatelných negativních dopadů na životní prostředí.
V následující tabulce je provedena rekapitulace vlivů na základní složky životního
prostředí. Velikost a významnost vlivu je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti
podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelné, bezproblémové, 4 – přijatelné s
dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími výhradami, 2 – nepřijatelné, přijatelné s
velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné) a slovně hodnocenou
rizikovostí.
Tabulka č. 40: Rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí
Vlivy
Přijatelnost
Přijaté riziko
Poznámka
zásahu
vlivy na obyvatelstvo
4
Nízké
I při velmi konzervativním odhadu lze
předpokládat, že v místech obytné
zástavby nedojde k významnému
zvýšení rizika vážných akutních ani
chronických zdravotních účinků
vyplývajících ze změněné imisní i
hlukové situace. Záměr (technologie a
doprava) nebude provozován v noční
době. Nevzniká přímé ohrožení zdraví.
Faktory dočasně zvýšené prašnosti při
výstavbě a lokální hlukové zátěže lze
eliminovat ochrannými opatřeními.
vlivy na ovzduší a klima

4

Podprůměrné

Nebude překročena většina limitních
ukazatelů, dočasně může být nepatrně
překročen pouze denní limit PM10 při
zhoršených rozptylových podmínkách,
avšak v zákonném rámci povolených
ročních počtů překročení.

vlivy na hlukovou situaci

4

Nízké

Záměr vzhledem k vysoké stávající
zatíženosti dopravních tras především
železniční, ale i automobilovou
dopravou, nevyvolá svým provozem
změny celkových hodnot LAeq,T v dané
lokalitě, změny jsou v tomto vztahu
téměř nulové, v noční době nebude
záměr provozován.
Jsou navržena protihluková opatření pro
výstavbu i provoz.

vlivy na povrchové a
podzemní vody

4

Podprůměrné

Vliv lze předpokládat pouze při
havárii a úniku většího množství
ropných látek z technologie
(nepravděpodobné) či dopravních
prostředků při nehodě (málo
pravděpodobné), či při požáru nebo
extrémní povodni (nepravděpodobné).
Je ošetřeno technickými a
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bezpečnostními opatřeními proti úniku
ropných látek a požáru v rámci
technologie i dopravních komunikací a
dále závaznými preventivními postupy
v havarijním a povodňovém plánu.
vlivy na půdu

5

Žádné

Nedochází k záboru zemědělské či lesní
půdy (ZPF či PUPFL), odejmutá půda
bude zpětně využita pro zelené plochy
v rámci záměru.

vlivy na horninové
prostředí a přírodní zdroje

4

Nízké

Mělký zásah do stávajícího terénu,
hlubší odtěžení kvartérních vrstev v řádu
prvních metrů pro uložení podzemní
části technologie, změna přirozeného
uložení horninových vrstev. Nejsou
ovlivněna ložiska nerostných surovin.

vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

4

Podprůměrné

Zásah
do
antropogenně
značně
pozměněného ekosystému s výskytem
pouze 2 zvláště chráněných druhů
živočichů, lze zažádat o výjimky a
kompenzovat
opatřeními.
Kromě
hlavního předmětu ochrany CHKO
České středohoří, kterým je přírodní
složka území, jsou chráněny také
veškeré dochované znaky kulturněhistorické a estetické hodnoty krajiny
utvářející její typický ráz. Ze širšího
pohledu lze konstatovat, že stavba
nebude představovat takový zásah, který
by významně ovlivňoval nebo měnil
současnou charakteristiku
chráněné
krajinné oblasti. Celkový zásah, resp.
vliv záměru na ZCHÚ je slabý. Záměr
nemá významný negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany evropsky
významné lokality Porta Bohemica ani
žádnou jinou EVL ani PO na českém či
německém území. V průběhu hodnocení
byl zjištěn mírně negativní vliv záměru
na
lososa
atlantského
a
bobra
evropského.

vlivy na krajinu

3

Průměrné

Výsledky analýzy vztahu záměru
k indikovaným znakům přírodní, kulturní
a historické charakteristiky potvrzují
slabé vlivy do zákonných kritérií
(reprezentativních znaků) ochrany
krajinného rázu. Z hlediska vizuální
charakteristiky je vliv záměru hodnocen
jako středně silný, z důvodu prostorově
omezené vizuální kontaminace přírodně
cenných prvků a hmotového posílení
plošné industrializace labské nivy. Lze
částečně eliminovat výběrem varianty
pouze dvou skladovacích tanků na MN a
vhodným povrchovým provedením
stavebních objektů.
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vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky

4

Podprůměrné

Výstavba a provoz záměru nebude mít
zásadní negativní vliv na kulturní či
architektonické
památky,
neovlivní
negativně hmotný majetek v katastru.
Záměr může svou hmotovou, resp.
plošnou
dispozicí
a
industriálním
charakterem v určitých úhlech pohledu
slabě zasahovat do projevu kulturních
památek – hradu Střekov či Schichtovy
vily.

Celkový rozsah vlivů vzhledem k populaci je poměrně omezený, což je dáno
charakterem stávajícího využití území i uvažovaným výhradně denním provozem
záměru. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území je slabý až střední, vzhledem
k plošnému a prostorovému rozsahu záboru. Předpokládané vlivy záměru na
jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel jsou jako celek přijatelné.
V předloženém hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000 (příloha
č. 11) je vliv na vodní prostředí posuzován komplexně s ohledem na celý tok Labe,
včetně možného ovlivnění dalších EVL níže po toku. Vzhledem k větší vzdálenosti,
charakteru záměru a jeho definovaným vlivům není EVL Údolí Labe označena jako
dotčená. Ovlivnění populací bobra, vydry a lososa je hodnoceno v rámci posouzení
vlivu na EVL Porta Bohemica. Ze stejných důvodů není identifikována jako dotčená
EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, vymezená od státní hranice níže po
toku Labe. Ovlivnění dalších EVL a PO, a to na českém i na jiném státním území lze
vyloučit.
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy spojené s výstavbou a provozem
posuzovaného záměru nebudou mít významný negativní či zásadní negativní
dopad na kvalitu životního prostředí nebo zdraví obyvatelstva. Negativní vlivy
budou převážně málo významné a projeví se zejména v jeho bezprostředním
okolí, výjimečně také v širším území (krajinný ráz). Navrhovaný záměr se svými
vlivy projeví pouze v oblastech, které jsou řešeny detailně v dílčí kapitole D.I
dokumentace E.I.A. Záměr nevyvolá žádné negativní příhraniční vlivy.

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

RIZIK

PŘI

MOŽNÝCH

Pro
účely
doložení
komplexního
materiálu
popisujícího
možná
environmentální rizika a způsoby jejich prevence či havarijních řešení jsou v příloze
č. 12 přiloženy havarijní a povodňový plán, včetně bezpečnostních listů
nebezpečných látek, a dále požárně-bezpečnostní řešení záměru.

122

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Rizika při výstavbě
V etapě výstavby záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit
používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily
především v kontaminaci horninového prostředí. Negativní vliv případné havárie by
však působil pouze bodově a k charakteru podloží lokality by neměl mít zásadní
hloubkový ani plošný dosah. Tento druh havárie je v daných podmínkách dobře
operativně řešitelný. Příslušná doporučení pro zabránění těmto stavům jsou
formulována v dalších částech předkládané dokumentace.
Minimalizace rizik při výstavbě
Veškeré plnění olejů a doplňování PHM do stavebních mechanismů mohou
provádět pouze poučení pracovníci obsluhy. Mohou být používány pouze
mechanismy a stroje v dobrém technickém stavu, splňující kritéria daná příslušnými
předpisy. Údržba a opravy poškozených strojů a mechanismů budou prováděny
odbornou servisní službou.
Možnost vzniku požáru
Riziko vzniku požáru nelze zcela vyloučit nikde, kde jsou umístěny hořlavé
materiály, a je nakládáno s ropnými látkami. Záměr však svým charakterem,
technologickým a bezpečnostním pojetím předpokládá jen minimální možnost jeho
vzniku. K požáru v provozu může dojít zejména v důsledku závady (např. na
elektroinstalaci), v důsledku hrubého porušení provozních a bezpečnostních
předpisů ze strany obsluhy, v rámci nehody při areálové přepravě nebo zlým
úmyslem. Riziko vzniku požáru v zařízení je nízké, veškeré provozy v rámci záměru
provozů budou odpovídajícím způsobem požárně a bezpečnostně zajištěny, areál
bude oplocen.
Způsob protipožární ochrany je detailně řešen v rámci požárněbezpečnostního řešení, které bylo zpracováno autorizovanou osobou (Ing. Jana
Vohralíková, ČKAIT č. 0700863, září 2016) – viz příloha č. 12. Objekty není vhodné
hasit vodou, voda se bude používat pouze pro chlazení. Zdrojem vody je řeka Labe
s vybudovaným a provozovaným čerpacím stanovištěm. Jako hasivo je uvažováno
s těžkou pěnou. Výpočet množství hasebních látek byl proveden pro variantu požáru
cisternového automobilu při plnění na plnícím stanovišti. Ochlazování sousedních
autocisteren není uvažováno vzhledem k tomu, že plnění probíhá za přítomnosti
řidičů a předpokládá se, že v případě ohrožení budou autocisterny ze sousedních
plnících míst odvezeny do bezpečné vzdálenosti. Dvouplášťové skladovací nádrže
jsou od plnícího stanoviště rovněž v bezpečné vzdálenosti. V případě požáru bude
zasahovat HZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, doba dojezdu do 10 min. Zdrojem
vody je řeka Labe s vybudovaným a provozovaným čerpacím stanovištěm. Vnitřní
odběrní místa normativně požadována nejsou. Pro provoz překladiště bude
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vypracován provozní řád, požární řád, požární poplachové směrnice a plán
havarijních opatření. Plnící stanoviště do AC musí být po celou dobu plnění
zabezpečeno proti nežádoucímu vjezdu silničních vozidel – dopravní značkou B1 –
Zákaz vjezdu všech vozidel. Stavba „Logistické centrum – překladiště minerálních
olejů“ v k.ú. Vaňov splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb, při respektování
požárně bezpečnostního řešení.
V rámci prostoru určeného k umístění záměru nehrozí riziko rozšíření požáru
na obytné budovy.
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko
vyplývající z používání nebezpečných látek. Nejpravděpodobnější možnost vzniku
havárií může souviset s úniky látek či se selháním lidského faktoru. Záměr však svým
technologickým a bezpečnostním pojetím předpokládá jen minimální možnost vzniku
havárií.
Úniky látek
Během realizace a provozu záměru lze předpokládat drobné úniky ropných
látek z dopravních prostředků. Případné úniky ropných látek, které nebudou svedeny
do havarijní jímky, je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků.
Extrémní povodně
Povrchová stavba záměru se nachází nad úrovní linie Q100 (viz obrázky č.
4 a 21). Jak je vidět na fotodokumentaci z extrémních povodní v roce 2002, lokalitu
záměru nezatopila ani povodňová vlna na úrovni cca Q500. Nadzemní nádrže na MN
budou uloženy na vodorovných železobetonových základech opatřených kotevními
prvky pro ukotvení nádrží. Železobetonové desky budou mít vyvýšenou zakládací
rovinu pro nádrže o cca 0,5 m výše nad navrženým vyvýšeným terénem, jehož
niveleta bude oproti dnešní niveletě terénu + 0,2 m. Nádrže tedy budou ukotveny o
0,7 m výše než je současný terén, s velkou rezervou nad úrovní Q100.
Pro případ opakování povodňových událostí z roku 2002 jsou nicméně níže
navržena opatření pro zajištění absolutní bezpečnosti z hlediska případného
zatopení terénu pod nadzemními nádržemi na MN a FAME, které spočívají ve
včasném odčerpání jejich obsahu při hlášení extrémní povodňové vlny nad úrovní
Q100. Povodňové vlny jsou z vyšších částí povodí Labe a Vltavy vždy predikovány a
hlášeny v dostatečném časovém předstihu, který dává prostor ke včasnému
vyprázdnění nádrží před průchodem povodňové vlny podél lokality záměru.
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Také vzhledem k bezpečnostnímu opatření, kdy může v budoucnu při
výjimečných povodních nastat potřeba preventivního rychlého odčerpání
skladované MN a FAME, byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta
zahrnující tanky o celkovém objemu 4 200 m3 namísto 8 400 m3. Tento
poloviční objem bude možné při avizovaném extrémním povodňovým
nebezpečím preventivně přečerpat do AC a odvézt během 48 hodin. Navíc je
pravděpodobné, že zásobníky na MN nebudou vždy plněny na 100% objemu,
proto se reakční doba potřebná k jejich úplnému vyprázdnění zkracuje.

Opatření:
•

V případě potřeby řešení havarijních či povodňových stavů bude postupováno
v souladu se schváleným havarijním a povodňovým plánem, jejichž návrhy
jsou součástí přílohy č. 12, případně v souladu s požárně-bezpečnostním
řešením.

•

Všechna potrubí, která budou trvale, nebo při některých pracovních režimech
naplněna pohonnými hmotami, budou dvouplášťová a jejich těsnost bude
trvale kontrolována kapalinovým čidlem.

•

Plnící stanoviště do AC musí být po celou dobu plnění zabezpečeno proti
nežádoucímu vjezdu silničních vozidel – dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu
všech vozidel.

•

Celá manipulační plocha a stáčecí plocha bude provedena na nepropustné
izolaci odolné ropným látkám. Veškeré úkapy z této plochy budou svedeny do
jímky na úkapy s obsahem 50 m3.

•

Proti přeplnění budou nádrže chráněny optickou a akustickou signalizací.

•

Naplnění jímky na úkapy bude sledováno plovákovým snímačem a na něj
napojeným optickým a akustickým systémem.

•

Únik par uhlovodíků do ovzduší bude maximálně omezen použitím rekuperace
par při stáčení. Vyústění dýchacího potrubí nádrží bude trvale uzavřeno
tlakosacími ventily a páry budou při stáčení proudit z nádrží do cisternového
automobilu.

•

Na smontovaném technologickém zařízení se požaduje provedení komplexní
zkoušky, při které jsou vyzkoušeny funkce veškerého technologického
zařízení. Současně je prověřeno bezpečnostní a protipožární zařízení.
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•

Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními
tabulkami dle ČSN 01 8012 a ČSN 10 8013 a musí být pro ně zpracovány
protipožární řády. Zařízení pro protipožární zásah bude rozmístěno dle ČSN
65 0201 část VII.

•

Stáčení pohonných hmot nesmí být prováděno při bouřce a při nebezpečí
atmosférických výbojů.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ
VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Opatření k ochraně ovzduší
•

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací a zakládání stavby.

•

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami.

•

Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se
omezil prašný úlet.

•

V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno)
demolovaná budova a plochy staveniště skrápěny a pravidelně čištěny.

•

Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně
umožněn vjezd znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění
budou bez prodlení očištěny.

bude

Protihluková opatření
•

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností. Při provádění stavebních prací
bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům
hluku. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora
používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů
prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu
strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu
vozidel jejich vytížením.

•

Časové omezení použití hlučných mechanismů. Během provádění všech prací je
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nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení
popř. jejich méně častější využití. V době od 21 do 7 hod. nebudou stavební
práce prováděny.
•

Příjezd a odjezd vlakové soupravy do areálu bude prováděn pouze v denní době,
tj. max. od 6:00 do 22:00 hod.

•

V noční době (od 22:00 do 6:00) nebude v rámci areálu prováděna manipulace
s vlakovou soupravou, tzn. rozpojování a přesouvání jednotlivých vagónů.

•

V noční době (od 22:00 do 6:00) nebude prováděno přečerpávání minerálních
olejů a biologické složky FAME, a to ani z železničních vagónů do skladovacích
tanků, ani ze skladovacích tanků do autocisteren.

•

Bude dodržena minimální stavební neprůzvučnost obvodového pláště strojovny
čerpadel, a to R´w = 28 dB.

Opatření k ochraně vod
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém
technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů
ropných látek.
•

•

•

•

Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace
horninového prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních
řádů. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa
kontaminace sanovat.
Zejména rychlost pohybu všech motorových vozidel v rámci celého areálu bude
omezena řádným dopravním značením na max. 10 km/hod, bude prováděna
důsledná kontrola dodržování tohoto nařízení.
Budou důsledně dodržovány postupy dle havarijního a povodňového plánu,
návrhy těhto plánů jsou součástí přílohy č. 12.
Při hladině Q500 nastává stav, kdy může být ohrožena část areálu překladiště –
navrženým opatřením je včasné vyčerpání veškerých zásobníků komplexu
překladiště a jeho následný odvoz, v souladu s postupem dle povodňového plánu.
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Opatření k ochraně fauny a flóry
• Stavební prostor technicky zabezpečit proti vnikání terestrických živočichů
(nepropustné oplocení) ve fázi výstavby.
• Nejsilnějším negativním dopadem ve fázi výstavby záměru bude plašení, rušení
případných zahnízděných ptáků v okolí, proto je nutné práce provádět ve
spolupráci s odborně zdatným biologickým dozorem. Ten v případě zjištění
hnízdění výše uvedených druhů určí termín, kdy nebude možno vykonávat terénní
úpravy a stavební práce. Obvykle to bývá mezi cca 10. březnem a 30. červencem
běžného kalendářního roku.
• V rámci možností zajistit odchyt a transfer ještěrek obecných z plochy záměru.
• Na lokalitě jsou vhodné podmínky ke stálému výskytu ještěrky obecné a
mravence Formica cunicularia, proto je vhodné pro tyto zvláště chráněné druhy
zažádat příslušný Krajský úřad o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, k zásahu
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb. na dotčeném území plánované výstavby.
Technická protihavarijní opatření
• V případě potřeby řešení havarijních či povodňových stavů bude postupováno
v souladu se schváleným havarijním a povodňovým plánem, jejichž návrhy jsou
součástí přílohy č. 12, případně v souladu s požárně-bezpečnostním řešením.
• Všechna potrubí, která budou trvale, nebo při některých pracovních režimech
naplněna pohonnými hmotami, budou dvouplášťová a jejich těsnost bude trvale
kontrolována kapalinovým čidlem.
• Plnící stanoviště do AC musí být po celou dobu plnění zabezpečeno proti
nežádoucímu vjezdu silničních vozidel – dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu
všech vozidel.
• Celá manipulační plocha a stáčecí plocha bude provedena na nepropustné izolaci
odolné ropným látkám. Veškeré úkapy z této plochy budou svedeny do jímky na
úkapy s obsahem 50 m3.
• Proti přeplnění budou nádrže chráněny optickou a akustickou signalizací.
• Naplnění jímky na úkapy bude sledováno plovákovým snímačem a na něj
napojeným optickým a akustickým systémem.
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• Únik par uhlovodíků do ovzduší bude maximálně omezen použitím rekuperace par
při stáčení. Vyústění dýchacího potrubí nádrží bude trvale uzavřeno tlakosacími
ventily a páry budou při stáčení proudit z nádrží do cisternového automobilu.
• Na smontovaném technologickém zařízení se požaduje provedení komplexní
zkoušky, při které jsou vyzkoušeny funkce veškerého technologického zařízení.
Současně je prověřeno bezpečnostní a protipožární zařízení.
• Provozovny a sklady musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami dle
ČSN 01 8012 a ČSN 10 8013 a musí být pro ně zpracovány protipožární řády.
Zařízení pro protipožární zásah bude rozmístěno dle ČSN 65 0201 část VII.
• Stáčení pohonných hmot nesmí být prováděno při bouřce a při nebezpečí
atmosférických výbojů.

D.V. CHARAKTERISTIKA
POUŽITÝCH
METOD
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

PROGNÓZOVÁNÍ

A

Předkládaná dokumentace záměru vychází ze zákona č. 100/2001 Sb.,
přílohy č. 4, o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pozdějších
předpisů. Posuzování a hodnocení jednotlivých vlivů a činností z výstavby a provozu
záměru bylo podřízeno současně platné environmentální legislativě (zákony a
vyhlášky citované v dílčích studiích), příslušným technickým normám, příslušným
metodikám hodnocení atd.
Dokumentace byla připravována na základě dokumentace pro územní řízení
(Jiří Pazderský, Svitavy, 2016). Dále byly využity níže citované podklady:
Podklady pro zpracování hodnocení vlivů na veřejné zdraví:
−
−
−
−
−
−
−
−

ATSDR (Agency for Toxic Substance and Disease registry) – MRLs for hazard
substance (online)
ČHMÚ: Znečištění ovzduší na území České republiky, ČHMÚ
Praha
IARC, International Agency for Researcg on Cancer: Monographs Database on
Carcinogenic Risks to Human (online)
Hurley F et al.: Methodology for the cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Heath
Impact Assessment, European Commission 2005
J. Volf: Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě, Ostrava 2
K. Bláha, M.Cikrt: Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ Praha 1996
Leksell I.,Rabl A.: Air Pollution and Mortality: Quantification and Valuation of Years of
Live Lost, Risk Analysis,
Manuál prevence v lékařské praxi, VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ
Praha 2000
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Miedema, HME, Vos H: Noise annoyance from stationary sources: Relationships with
exposure metric day–evening-night (DENL) and their confidence intervals, J. Acoust.
Soc. Am. 116, July 2004
SZÚ: Autorizační návod AN 15/04 Verze 3 – Autorizační návod k hodnocení
zdravotního rizika expozice hluku. květen 2014
SZÚ: Autorizační návod AN 14/03 verze 3 – Autorizující osobou doporučené zdroje
informací pro hodnocení zdravotních rizik
SZÚ: Autorizační návod AN 17/15 - Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika
expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší
SZÚ: Odhad zdravotních rizik ze znečištění ovzduší, Česká Republika – rok 2012,
SZÚ Praha, 2013
U.S. EPA: Databáze IRIS, 2003 (online)
ÚZIS – zdravotnické ročenky, Regionální zpravodajství NZIS (online)
WHO: Air quality guedelines for Europe, second edition, 2000 (online)
WHO: Air quality guedelines – Global Update 2005 (online)
WHO: Guidelines for Community Noise, 1999 (online)
WHO: Night Noise Guidelines for Europe, 2009 (online)
WHO: Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project, Recommendations for
concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone
and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for Europe, 2013

Podklady pro zpracování rozptylové studie:
-

-

Mapa pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací v síti 1 x 1 km, www.chmi.cz,
Výpočtový program SYMOS 97,
Výpočtový program MEFA,
Materiál United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation of
Air Pollutant Emission Factors – AP42" (EPA-AP42), emisní faktory, prvně vydaný v
roce 1972, aktuální verze,
US EPA AP42 – kapitola 13.2.1 "Emisní faktory pro zpevněné vozovky", leden 2011,
Výsledky místního šetření v lokalitě pro realizaci záměru,

Podklady pro zpracování hlukové studie:
-

-

-

výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 a 2016 pro sčítací úseky
na komunikací I/30 (4-2181), II/261 (4-2200), ŘSD ČR,
intenzity železniční dopravy na železniční trati ČD č. 072 (Střekov – Litoměřice) a č. 090
(Ústí nad Labem – Lovosice) poskytnuté Regionálním obchodním centrem Ústí nad
Labem, České dráhy,
Protokol o autorizovaném měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru
rodinných domů Čajkovského 110 a Pražská 100, Ústí nad Labem, autorizovaná
laboratoř dle zákona č. 258/2000 Sb. Kramář – měření hluku, 5/2017.;
výpočtový program HLUK+, verze 11.50 Profi (č. licence 6079), který umožňuje výpočet
hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku
v území. Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci
metodického materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011"
autorizovaného ŘSD ČR.
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Podklady pro zpracování krajinné studie:
−

−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−

BUKÁČEK, R., (2006). Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území –
metodika a možnosti jejího využití. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností,
úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: ISBN 80-903206-7-8
CÍLEK, V., (2002). druhé doplněné vydání, Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha.
ISBN 80-7363-042-7
CULEK, M. (ed.) a kol., (1996). Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma.
ISBN 80- 85368-80-3
CULEK, M., (2006). Přírodní podmínky území a jejich význam pro krajinný ráz. In: Vorel,
I. (td.) et al., Krajinný ráz a východiska jeho hodnocení. Praha: ČVUT. ISBN 80-9032062-7
DEMEK, J., (etal.) (1987). Zeměpisný lexikon. ČSR Hory a nížiny. Praha. Academia, s.
584
DVOŘÁK, B. (1983). Základy estetiky architektury. VÚVA, Praha.
GOJDA, M. (2000). Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha
Academia. ISBN 80-200-0780-6
JANČURA, P. [ed.] a kol. (2010). Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického
vzhľadu krajiny, Vestník ministerstva Životného prostredia Ročník XVIII 2010 Částka 1
b).
KUPKA, J., (2009). Duchovní význam místa jako hodnota území. Urbanismus a územní
rozvoj. Roč. 12. 3/2009. ISSN 1212-085
KUPKA, J., (2010b). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-046531
KUPKA, J., (2010c). Kulturní dominanty v krajině. In: Zahrada - park - krajina, č. 36/1,
2/2010, ISSN 0323-0988
LÖW, J., KUČERA , P. Metodika pro hodnocení zastavitelnosti území. Brno: Löw a spol.
s.r.o. – Ekologická dílna Brno, 1996. 35 s.
LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce,
ISBN 80-86386-27-9
LÖW, J. (2009). Souhrn typických znaků krajinného rázu České republiky - Dílčí aktivita
V002, Brno.
RŮŽKOVÁ, J. - ŠKRABAL, J., (2006), Historický lexikon obcí České republiky 1869–
2005 I. Díl, Počet obyvatel a domů podle obci a časti obci v letech 1869–200, podle
správního rozděleni české republiky k 1. 1. 2005, Český statistický úřad, Praha. ISBN
80-250-1310-3
QUITT, E., (1971) Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Brno:
Academia, geografický ústav ČSAV.
SEMOTANOVÁ, E., (2006). Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav.
ISBN 80-7286-042-9
SKLENIČKA, P., (2003). Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková,
ISBN 80-903206-1-9
SKLENIČKA, P., (2011a). Subjektivní problémy s krajinným rázem, Ochrana přírody,
roč. 66, 2/2011, ISSN 1210-258-X, s. 1
ŠKADRABA, J., Lidové stavby architektura českého venkova, ARGO
VOREL, I. Et al., (2004). Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz, Praha: Naděžda Skleničková ČVUT. ISBN
80-903206-3-5
VOREL, I., (2006a) Krajinný ráz a jeho ochrana, 1. Část – Charakter, ráz a identita
krajiny. Ochrana přírody, roč. 61, 9/2006, ISSN 1210-258-X
VOREL, I., (2006b) Krajinný ráz a jeho ochrana, 2. Část – Proměnlivost krajinné rázu –
typické a rozlišující znaky. Ochrana přírody, roč. 61, 10/2006, ISSN 1210-258-X
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−

−
−
−

−

−

−
−
−

VOREL, I. (2006c). Hranice únosnosti zásahů do krajinného rázu. In: Ochrana
krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička.
Praha: 2006. ISBN 80-903206-7-8
VOREL, I., (2007a) Krajinný ráz a jeho ochrana, 3. Část – Obraz krajiny. Ochrana
přírody, roč. 62, 1/2007, ISSN 1210-258-X, s. 14-17
VOREL, I., (2007b) Krajinný ráz a jeho ochrana, 4. Část – Cíle a limity ochrany
krajinného rázu, Ochrana přírody, roč. 62, 2/2007, ISSN 1210-258-X
VOREL, I. – KUPKA, J., (2009a). Metoda posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz. EIA- IPPC-SEA. Roč. XIV., 2/2009. ISSN
1211-7296
VOREL, I. – KUPKA, J., (2009b). Aktuální otázky ochrany krajinného rázu - Souhrn
typických znaků krajinného rázu České republiky 2009 – LÖW, Centrum pro krajinu
s.r.o., Praha, 2009, ISBN 978-80-903206-0-4
VOREL, I., (2010). Vyhodnocení krajinného rázu pro územně analytické podklady kraje,
vyhodnocení ochrany krajinného rázu formou přírodních parků dle § 12 zák. č. 114/1992
Sb.
VOREL, I. - KUPKA, J., (2011) Krajinný ráz identifikace a hodnocení. Praha ČVUT. ISBN
978-80-01-04766-8
ŽÁK, L. (1947). Obytná krajina. S.V.Ú. Mánes-Svoboda, Praha
Kolektiv autorů. Dějiny města Ústí nad Labem. Redakce Vladimír Kaiser, Kristina
Kaiserová. Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 1995. 369 s. ISBN 80-239-3245-4.
S. 320

Podklady pro zpracování biologického hodnocení:
−

Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice 2001-2003. – Aventinum, Praha.

Chytrý M. et al. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky.- Praha.
Kubát K. (2002): Klíč ke Květeně ČR.- Academia, Praha.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení.Litoměřice.
− Neuhäuselová Z. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky 1: 500 000.- Botanický ústav AV ČR, Průhonice.
− Procházka F. [eds.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky.Příroda, Praha.
− Skalický V. et al. (1977): Regionálně fytogeografické členění ČSR. In: Květena ČSR I.Academia Praha.
− Zákon ČNR č.114/92 Sb o ochraně přírody a krajiny
− Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.
NDOP – Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

−
−
−

Podklady pro zpracování hodnocení NATURA 2000:
−

Anonymus (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23.

−

Benda P. & Šutera V. (1996): Bobr evropský (Castor fiber albicus Matschie) na řece
Labi. Ochrana přírody 51: 73-75.
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−

Přikrylová P. (2006): Analýza těžkých kovů v srsti jedinců různých populací bobra
evropského v ČR. Katedra ekologie a životního prostředí FLE ČZU, Praha. Diplomová
práce, nepubl.: 1-60.

−

Šafář J. (2002): Novodobé rozšíření bobra evropského (Castor fiber L., 1758) v České
republice. AOPK ČR, Praha. Příroda 13: 161-196.

−

Vlachová B. & Vorel A. (2000): Bobr evropský na Labi. Živa, 2: 89-90.

−

Vorel A. (2003): Labští bobři a loňské povodně. Academia, Praha. Vesmír 82: 578-582.

−

Vorel A., Rybář M. & Vlachová B. (2003): Populace bobra evropského (Castor fiber,
Linnaeus 1758) na dolním toku řeky Labe. Sborník z konference Trvale udržitelný rozvoj
Euroregionu Labe. Arnika, Děčín, 14 – 17.

Další použité tištěné zdroje:
• Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. Praha, Academia
• Hydrologické poměry ČSR (1970), Český hydrometeorologický ústav, Praha.
• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa - Studia
Geographica.
Geografický ústav ČSAV, Brno.
• Tomášek M. (2000): Půdy České republiky. ČGÚ, Praha.

Tištěné mapy:
•
•
•

Geologická mapa 1:50 000, ČGÚ, Praha.
Hydrogeologická mapa 1:50 000, ČGÚ, Praha.
Základní vodohospodářská mapa 1:50 000, VÚV TGM, Praha.

Elektronické mapy a wms servery:

•
•
•
•
•
•
•

Mapový portál veřejné správy ČR, dostupný na http://geoportal.cenia.cz/
Mapový server AOPK, dostupný na http://geoportal.cenia.cz/; http://mapy.nature.cz
Mapový server geovědních informací na území ČR, dostupný na
http://nts5.cgu.cz/website/geoinfo/
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M., dostupný na http://heis.vuv.cz/
Mapový server ČGS, dostupný na http://www.geology.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK, dostupný na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Územní plán města Ústí nad Labem
Ústřední seznam kulturních nemovitých památek, NPÚ (http://monumnet.npu.cz)
Mapová aplikace Laboratoře geoinformatiky UJEP
(http://oldmaps.geolab.cz)
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)
(http://drusop.nature.cz)

•
•
•
•

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
NATURA 2000 oficiální stránky - www.natura2000.cz
http://www.mzp.cz/cz/novela_narodniho_seznamu

•
•
•
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D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ
NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou
popsány v jednotlivých částech. Dokumentace byla doplněna o potřebné odborné
studie a průzkumy, které jsou v úplném znění zařazeny v přílohách č. 6 - 12.
Prognózy použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání, resp. matematických modelů a nejsou, ani nemohou
být absolutně přesnou prognózou, ale pouze syntézou na základě stávajících
znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Hodnocení zdravotního rizika je vždy spojeno s určitými nejistotami danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod.
Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza
nejistot, které jsou s hodnocením spojeny.

1.
2.

3.

4.

V případě tohoto hodnocení se jedná o:
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací a hlukových hladin použitým
rozptylovým i hlukovým modelem.
Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o
exponované populaci (přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace,
doba trávená v místě bydliště apod.)
Nejistota vyplývající ze stupně lidského poznání v případě stanovených
doporučených referenčních hodnot WHO či US EPA a závěrů
epidemiologických studií
Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit
konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje (použití
výsledných nejvyšších imisních příspěvků, vztažení nejvyššího imisního
příspěvku na příslušnou exponovanou populaci atp.)

V případě hodnocení provozu záměru z hlediska ovlivnění kvality ovzduší
v zájmové oblasti lze nejistoty vyjmenovat takto:
1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za
delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v
daném určitém roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice
nebo výskyt inverzí).
2. Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě.
Přímo v řešené lokalitě není umístěna žádná reprezentativní imisní stanice,
která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Pozaďové koncentrace
byly stanoveny na základě odborného odhadu a z map pětiletých průměrných
ročních koncentrací publikovaných na webu ČHMÚ.
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3. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým
modelem. Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou
znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které
ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně
zatížené jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.
4. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší.
Veškeré vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
5. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu
emisí použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné
opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku).
6. Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 11.50 Profi (č.
licence 6079), který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze programu HLUK+
obsahuje především implementaci metodického materiálu „Výpočet hluku
z automobilové dopravy – Manuál 2011“ autorizovaného ŘSD ČR. Do této verze jsou
implementovány TP 189, II. vydání (Technické podmínky MD ČR – schválené
s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání (Technické podmínky MD ČR –
schválené s účinností od 12. října 2012). Nejistota výpočtu daná výpočtovým
modelem je ± 2,0 dB.
Ve výpočtech je počítáno s morfologií terénu, která je zadávána pomocí
vrstevnic. Při výpočtu je dále uvažován především odrazivý terén. Vzhledem k tomu,
že se při měření odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2
popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i
výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze
výpočtového programu.
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu
dané lokality a mapových podkladů v daném měřítku. Stávající hluková situace je
ověřena autorizovaným měřením hluku u nejbližší obytné zástavby.
Biologický průzkum dotčené lokality byl započat v jarním aspektu roku 2017,
přesněji 20. 4. 2017 mezi 7,00 h. až 12,00 h. Ukončen byl pak 20. 7. 2017. Lokalita
byla navštívena celkem pětkrát. Pro monitoring byla použita metoda přímého
pozorování. U bezobratlých byla vyhodnocena data získaná především
z individuálního sběru a také z materiálu odchyceného v zemních živolovných
pastech bez média i s médiem. Data pro botanický průzkum byla shromážděna
dvěma návštěvami.
Pro účely hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz byly použity principy
vycházejí z Metodického postupu posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
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změny využití území na krajinný ráz (VOREL, 2004). Princip metody spočívá v
rozložení hodnocení a posuzování na dílčí, samostatně řešitelné kroky. Jednotlivými
kroky, ve kterých je vždy transparentním způsobem vyjádřen výsledek, se do značné
míry eliminuje subjektivita hodnocení a navíc vzniká určitý prostor k diskusi.
Nepřesnosti a odchylky, vyplývající z více či méně subjektivních pohledů, se do
značné míry mohou tak vyrovnávat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor uvažuje se třemi variantami provedení skladovacích tanků na
motorovou naftu, a to následovně:
4) 4 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 8 400 m3
5) 4 zásobníky o dílčích objemech 1 050 m3 – celkem 4 200 m3
6) 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem 4 200 m3
Venkovní nádrže na MN ve variantách 1 a 3 (větší nádrže) mají kruhový tvar,
průměr 22 m, výšku 7 m po obvodu, 8 m ve vrcholu. Venkovní nádrže na MN ve
variantě 2 mají kruhový tvar, průměr 19 m, výšku 4 m po obvodu, 5 m ve vrcholu.
Pro detailní pochopení vlivů záměru na zákonná kritéria krajinného rázu byly
využity grafické simulace osazení záměru do krajiny, a to celkem ze šesti
pohledových lokalit (obrázek č. 23). Vizualizace z každé lokality byly provedeny ve
všech třech uvažovaných variantách provedení skladovacích tanků na motorovou
naftu. Grafické prostorové vizualizace ve výše uvedených variantách provedení
záměru jsou součástí přílohy č. 5.
Pro další fázi posuzování byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta
zahrnující 2 velké nádrže na minerální oleje o celkovém objemu 4 200 m3 , čímž
došlo ke snížení hmotové výraznosti a maximalizaci pohledové celistvosti
stavby (obrázek č. 25).
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Obrázek č.25: Vizualizace záměru ve variantě 2 velkých nádrží o celkovém objemu 4 200 m3

Také vzhledem k bezpečnostnímu opatření, kdy může v budoucnu při
výjimečných povodních nastat potřeba rychlého preventivního odčerpání
skladované MN a FAME, byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta
zahrnující tanky o celkovém objemu 4 200 m3 namísto 8 400 m3. Tento
poloviční objem bude možné při avizovaném extrémním povodňovým
nebezpečím preventivně přečerpat do AC a odvézt během 48 hodin. Navíc je
pravděpodobné, že zásobníky nebudou vždy plněny na 100% objemu, proto se
reakční doba potřebná k jejich úplnému vyprázdnění zkracuje.

F. ZÁVĚR
Investor využil pro umístění záměru lokalitu v sousedství hlavní železniční
tratě 090 a současně silnice I/30, funkčnost záměru je podmíněna dobrým napojením
na obě tyto trasy. Po těchto dopravních tepnách bude prováděna doprava
předmětných komodit – MN a FAME. Lokalita má v současnosti charakter území typu
„brownfield“, tj. zastavěných ploch, které byly dříve využívány pro lehký průmysl a
dopravu, nyní však jsou dlouhodobě bez využití. Z územně plánovací informace
vyplývá, že přípustné/podmíněně přípustné využití ploch "OV-K plochy občanského
vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá" a "DI-V plochy dopravní infrastruktury
vodní" neumožňuje realizaci záměru z důvodu, protože záměr není spojený s
veřejným přístavem. Pro možnost realizace záměru ve stávající podobě bude nutné
zažádat o změnu využití území. Do budoucnosti však investor plánuje pro distribuci
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MN a FAME také využití lodní dopravy, vybudování přípojky pro stáčiště lodních
zásilek minerálních olejů, popř. připojení čerpací stanice pro říční plavidla.
Při hodnocení nejvhodnější varianty provedení stavby bylo přihlédnuto
zejména ke kritériím z hlediska udržitelnosti stávající hodnoty krajinného rázu,
vzhledem k situování záměru v relativní blízkosti přírodních a kulturních památek.
V rámci tohoto hodnocení byla jako nejvhodnější varianta vybrána varianta č. 3, tj.
varianta se 2 zásobníky o dílčích objemech 2 100 m3 – celkem tedy pro 4 200 m3
MN, oproti původní variantě záměru navržené v roce 2016, která zahrnovala tanky na
MN o celkovém objemu 8 400 m3. Tato varianta byla vyhodnocena jako
nejpřijatelnější, vzhledem ke snížení hmotové výraznosti a maximalizaci pohledové
celistvosti stavby. Také s ohledem na bezpečnostní opatření, kdy může v budoucnu
při výjimečných povodních nastat potřeba rychlého preventivního odčerpání
skladované MN a FAME, byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta zahrnující
tanky o celkovém objemu 4 200 m3 namísto 8 400 m3. Tento poloviční objem bude
možné při avizovaném extrémním povodňovém nebezpečím preventivně přečerpat
do AC a odvézt nejpozději během 48 hodin.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude
mít nulové až středně negativní vlivy na životní prostředí.
Ve fázi výstavby lez očekávat mírně negativní vlivy, a to z hlediska vlivů na
hlukovou a imisní situaci, na vodu a horninové prostředí a na flóru a faunu. Ve fázi
provozu záměru se mohou uplatňovat nulové až mírně negativní vlivy na hlukovou a
imisní situaci pouze v denní době, v noční době záměr nebude provozován. Dále ve
fázi provozu záměru mohou působit mírně negativní vlivy na předměty ochrany EVL
Porta Bohemica – bobra evropského a losose atlantského, na vodu, ekosystémy a
kulturní či přírodní památky, resp. krajinný ráz oblasti. Vliv záměru na ZCHÚ je slabý.
Středně negativní vlivy lez očekávat z hlediska ovlivnění vizuální charakteristiky,
z důvodu prostorově omezené vizuální kontaminace přírodně cenných prvků a
hmotového posílení plošné industrializace labské nivy. Toto lze částečně eliminovat
výběrem varianty pouze dvou skladovacích tanků na MN a vhodným povrchovým
provedením stavebních objektů. Naopak nulové vlivy jsou očekávány u půd,
nepředpokládáme ani negativní vlivy na hmotný majetek (např. ve formě snížení cen
nemovitostí vlivem výstavby a provozu záměru).
Většinu výše uvedených mírně až středně negativních vlivů lze částečně
eliminovat navrženými ochrannými, preventivními a kompenzačními opatřeními.
Z
vážnými
škodlivin
trvání a

provedené analýzy rizik vyplývá nízké riziko nestandardního stavu s
environmentálními následky. Potenciálně je možný pouze ojedinělý únik
na havarijně zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou dobou
dobrým stavem místa po sanačním zásahu, případně lokální požár
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s možností rychlého zásahu a likvidace, bez zásadních negativních vlivů na zdraví či
život obyvatelstva.
Na základě konzultace zpracovatele dokumentace s oznamovatelem je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad
na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo
strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno
lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou a provozem záměru. Záměr
negeneruje nepříznivé přeshraniční vlivy.
Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu podle přílohy č. 4. V dokumentaci jsou zhodnoceny
jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí, přičemž pro hodnocení specifických vlivů
byly zpracovány odborné studie a posudky.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných
studií, terénního šetření a za podmínky respektování preventivních,
minimalizačních a kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze
akceptovat případné zásahy do životního prostředí a doporučit záměr
„Logistické centrum – překladiště minerálních olejů“ k realizaci.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Účelem záměru je novostavba provozu logistického centra - překladiště
motorové nafty a metylesteru řepkového oleje ze železničních cisteren do
skladovacích nádrží a následná expedice aditivovaných pohonných hmot do
autocisteren.
Kapacita logistického centra - překladiště bude 4 200 m3 motorové nafty a 250
m3 biosložky. Technologie zařízení bude uzpůsobena pro příjem minerálních olejů ze
železničních cisteren a výdej do automobilových cisteren. Technologické zařízení
skladu řeší bezpečnou manipulaci s MO včetně mísení biosložky do MN.
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Na základě předložené Dokumentace lze konstatovat následující shrnutí vlivů
na veřejné zdraví a životní prostředí:
a) Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:
Z hlediska emisí do ovzduší byly hodnoceny chemické škodliviny z hlediska
jejich toxických či karcinogenních účinků.

V řešené lokalitě lze očekávat plnění maximálního hodinového limitu pro oxid
dusičitý, který je stanoven na 200 μg/m3. Lze konstatovat, že imisní příspěvek
posuzovaného záměru k hodinovým maximům na úrovni desetin μg/m3 vypočítaný
v rámci rozptylové studie nezpůsobí v řešené lokalitě překročení nejnižší koncentrace
400 µg/m3 spojené s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích
cest, ale ani překročení jednohodinové limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučené
experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %. Hodnoty
maximálních imisních příspěvků nelze navíc jednoduše sčítat s maximálními
koncentracemi v imisním pozadí. Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého
stanovila Světová zdravotnická organice směrnou hodnotu 40 µg/m3. Imisní
příspěvek provozu záměru na řádové úrovni nejvýše setin mikrogramů nezpůsobí
spolu s imisím pozadím ve výši pod 16 µg/m3 překročení této doporučené
koncentrace. Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené
vztahy expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo
být kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované
částice, ve kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity
vztahy odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních
symptomů publikované v materiálu „Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE
project, Recommendations for concentration-response functions for cost-benefit
analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, WHO Regional Office for
Europe, 2013“. Dle výsledků těchto výpočtů nedojde k takovému navýšení ročních
imisí, které by způsobilo u exponované populace takové zhoršení průběhu nemocí,
které by si vyžádalo hospitalizace v rámci celého roku či incidenci nových případů
bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 i PM2,5 není spojeno ani
s významným nárůstem nemocnosti vyjádřeným v počtu dní s omezenou aktivitou
v důsledku nemocí. Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce
PM10 i PM2,5 nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je dále
především pozdní karcinogenní účinek projevující se v případě této škodliviny na
onemocnění kostní dřeně. K vyjádření míry karcinogenního rizika byl použit výpočet
pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v
populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Realizací řešeného
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záměru se stávající riziko 7 až 8 případů z jednoho milionu celoživotně
exponovaných obyvatel prakticky nezmění a zůstane na řádově přijatelné úrovni 106.. Z hlediska karcinogenního rizika bylo třeba dále posoudit imise další škodliviny,
kterou je benzo(a)pyren. Karcinogenní riziko odpovídající pozaďovým koncentracím
benzo(a)pyrenu se pohybuje v řešené lokalitě na relativně nepříznivé úrovni 7 až 8
případů na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel. Nejedná se však o lokální
nepříznivou situaci, ale o realitu na území celé ČR. Imisní příspěvek řešeného
záměru se však pohybuje na nedetekovatelné úrovni maximálně pikogramů a
stávající riziko prakticky nezmění.
Při posouzení hlukové situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel byla
hlavním podkladem hluková studie zpracovaná pro řešený záměr v červnu 2017.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, hluk ze stacionárních zdrojů umístěných v areálu
posuzovaného logistického centra bude překryt hlukem z pozaďové automobilové a
železniční dopravy. Změny hlukových hladin z železniční dopravy po realizaci
záměru, který generuje příjezd a odjezd pouze jedné vlakové soupravy za den, jsou
nulové. Také navýšení automobilové dopravy se dle výsledků hlukové studie u
dotčené obytné zástavby umístěné podél přepravních tras prakticky neprojeví.
Stávající hlukové hladiny se u této zástavby pohybují v poměrně širokém rozmezí.
Jedná se o hladiny pod 50 až 55 dB, na kterých bylo prokázáno pouze mírné
obtěžování obyvatel až po denní hladiny, na kterých byly prokázány silné pocity
obtěžování hlukem i negativní účinky na kardiovaskulární systém. Na základě
výsledků hlukové studie se však tato situace realizací záměru prakticky nezmění.
Změny hladin hluku z automobilové dopravy se však pohybují od -0,2 až po nejvýše
+0,4 dB a lze je označit za zanedbatelné.
V souvislosti s hodnocením pocitů obtěžování je třeba si uvědomit, že se
v tomto případě jedná o subjektivní vnímání. Při působení hluku se kromě fyzikálních
vlastností hluku uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo
ekonomické povahy. Účinek hluku je dále variabilní nejen interindividuálně, ale i
situačně, sociálně, emocionálně atp. Skutečný počet osob tak může být odlišný.
Světová zdravotnická organizace se však v současnosti přiklonila k názoru, že
obtěžování je spíše otázkou komfortu než zdravotní ukazatel, a proto se již považuje
obtěžování pouze za pomocný doplňkový faktor.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Logistické centrum
– překladiště minerálních olejů“ označit za přijatelný. Je možné konstatovat, že
i při velmi konzervativním odhadu lze i přes uvedené nejistoty předpokládat, že
v místech obytné zástavby nedojde k významnému zvýšení rizika vážných
akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i
hlukové situace.

141

LOGISTICKÉ CENTRUM – PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

b) Z hlediska emisního zatížení:
Instalovaná technologie a nakládání s minerálními oleji do ovzduší neemituje
žádné znečišťující látky, popř. naprosto zanedbatelné množství emisí charakteru
těkavých organických látek (VOC), pro které není stanoven imisní limit.
Dle dostupných informací není v současné době v zájmové oblasti
překračován imisní limit pro žádnou znečišťující látku. Nejblíže imisnímu limitu jsou
nejvyšší denní koncentrace částic PM10. Imisní limity ostatních sledovaných
znečišťujících látek jsou výrazněji pod hodnotami příslušných imisních limitů. Vlastní
příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší z provozu posuzovaného záměru jsou malé a
nezpůsobí překračování imisních limitů pro maximální hodinové a průměrné roční
koncentrace NO2, průměrné roční koncentrace částic PM10 a částic PM2,5, benzenu a
benzo(a)pyrenu. V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 se provoz
související automobilové a železniční dopravy řešeného záměru může na
překračování imisního limitu podílet. Dle provedených výpočtů je však podíl záměru
na překračování imisního limitu zanedbatelný.
Požadavek na návrh kompenzačních opatření dle ustanovení § 11 odst. 5
zákona č. 201/2012 Sb. není s ohledem na charakter řešených zdrojů a malé imisní
příspěvky relevantní.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo
realizaci záměru „Logistické centrum a překladiště minerálních olejů“ v daných
místních podmínkách označit za přijatelnou.
c) Z hlediska hlukového zatížení:
Hluk z výstavby logistického centra – překladiště minerálních olejů nepřekročí
hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (hygienický
limit LAeq,T = 65 dB) pro dobu od 700 do 2100 . Vzhledem k výsledkům výpočtů jsou
navržena pro období výstavby pouze obecná protihluková opatření.
Hluk z provozu logistického centra – překladiště minerálních olejů (hluk
z provozu stacionárních zdrojů hluku a dopravy na účelových komunikacích,
parkovištích v rámci areálu a na železniční vlečce včetně manipulace se železničními
vagóny v rámci areálu) na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru
okolních hlukově chráněných objektů (obytné zástavby) nepřekročí hygienické limity
ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tzn. limit LAeq,8h = 50 dB pro denní
dobu a LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu. Splnění hygienických limitů je však dáno
respektováním obecných protihlukových opatření.
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Hodnocení vlivu automobilové dopravy vyvolané provozem záměru
Z automobilová doprava vyvolaná provozem projektovaného záměru vyvolá nárůsty
hodnot LAeq,T podél příjezdových tras max. do 0,4 dB, a to pouze v denní době, kde
bude automobilová doprava záměru realizována. Tato změna hodnot LAeq,T je zcela
minimální, měřením objektivně neprokazatelná, ale především tato změna nevyvolá
překročení stanoveného hygienického limitu. A to jak hygienického limitu LAeq,16h = 60
dB pro denní dobu a limit LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu ve smyslu ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů v RVB č. 3 – 5, nebo hygienického limitu
s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž, tzn. max. limit LAeq,16h = 70 dB pro
denní dobu a limit LAeq,8h = 60 dB pro noční dobu ve smyslu ve smyslu Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů v RVB č. 1, 2, 6 – 9. V noční době jsou změny nulové. U obytné
zástavby situované na opačném břehu řeky Labe (zástavba je charakterizována RVB
č. 10 a 11) realizace záměru a navazující automobilová doprava na veřejných
komunikacích může způsobit teoretické poklesy hodnot LAeq,T . Vypočtené poklesy
hodnot jsou dány cloněním dopravy na komunikaci I/30 realizací vlastních objektů
projektovaného záměru. Vypočtené změny jsou opět minimální, měřením objektivně
neprokazatelné (max. -0,4 dB).
Hodnocení vlivu železniční dopravy vyvolané provozem záměru
Železniční doprava vyvolaná provozem projektovaného záměru vzhledem k vysoké
zatíženosti železničních tratí s vysokou intenzitou dopravy v dané lokalitě a tudíž
vysokým stávajícím hodnotám LAeq,T z železniční dopravy u obytné zástavby podél
železničních tras nevyvolá nárůsty hodnot LAeq,T podél příjezdových tras. Vypočtené
změny jsou nulové.
Celková hluková situace v dané lokalitě
Pro celkovou dopravu v dané lokalitě nejsou stanoveny hygienické limity ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Celkové hodnoty jsou zde uvedeny
pouze informativně. Uvedené celkové hodnoty LAeq,T dále slouží jako vstupní hodnoty
k posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví. Nicméně z výsledků výpočtů je
patrné, že projektovaný záměr vzhledem k vysoké zatíženosti dopravních tras
především s vysokou intenzitou železniční dopravy, ale i automobilové dopravy
nevyvolá změny celkových hodnot LAeq,T v dané lokalitě. Z hlediska ovlivnění
hlukové situace v lokalitě záměru a širším zájmovém prostoru lze realizaci
záměru „Logistické centrum a překladiště minerálních olejů“ v daných
místních podmínkách označit za přijatelnou.
d) Z hlediska ovlivnění vod:
Záměr negeneruje vznik technologických odpadních vod, vyjma vod
splaškových. Splašková kanalizace bude svedena do jímky na vyvážení.
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Dešťové vody ze zpevněných cest budou odvedeny přes liniové žlaby a uliční
vpusti. Uliční vpusti v parkovišti budou svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek.
Instalací dostatečně kapacitních odlučovačů ropných látek z dešťové vody bude
zajištěna potřebná kvalita srážkových vod na výpusti do Labe.
Záměr neznamená žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů
v území. Nejsou negativně ovlivňovány žádné zdroje podzemní vody v okolí ani
významné hydrogeologické struktury prostých vod nebo přírodních léčivých zdrojů.
Při uvážení potřeby založení nádrží na FAME do hloubky přes 4 m bude nutné
dočasné stavební čerpání podzemní vody z jam. V hydraulickém dosahu stavby se
nenachází žádné jímací objekty individuálního či hromadného zásobování podzemní
vodou, které by mohly být během stavebního čerpání podzemní vody z kvartérního
fluviáního kolektoru zásadně negativně ovlivněny.
Kvartérní štěrkopískový kolektor, který se nachází v přímém podloží lokality, a
který je v přímé hydraulické spojitosti s povrchovou vodou v korytě Labe, bude
chráněn stavebně-technickými opatřeními: stáčecí potrubí minerálních olejů ze
vzdálenější koleje bude vedeno v zemi pod kolejemi, toto potrubí bude opatřeno
chráničkou, která bude ukončena v kontrolní jímce, kde bude možnost kontroly
případných netěsností. Manipulační plocha v rozsahu stáčecího stanoviště bude
tvořena ocelovou záchytnou jímkou zakrytou pozinkovanými porůznými rošty. Úniky
stáčených kapalin a kontaminované dešťové vody budou svedeny odvodňovacím
potrubím do havarijní jímky (jedna z tří kusů podzemních nádrží je navržena jako
dělená na dvě části o stejné velikosti, kde jedna část bude sloužit jako havarijní jímka
o objemu 50 m3). Těsnost mezipláště potrubí bude kontrolována automatickým
systémem.
Stavba hloubkovým dosahem nezasáhne do kolektoru ústeckých term
(hloubka výskytu několik set metrů pod terénem), na který jsou vázány termální vody
bazálního křídového kolektoru.
Povrchová stavba záměru se nachází nad úrovní linie Q100. Jak je vidět na
fotodokumentaci z extrémních povodní v roce 2002, lokalitu záměru nezatopila ani
povodňová vlna na úrovni cca Q500. Pro případ opakování povodňových událostí
z roku 2002 jsou nicméně níže navržena opatření pro zajištění absolutní bezpečnosti
z hlediska případného zatopení terénu pod nadzemními nádržemi na MN, které
spočívají ve včasném odčerpání jejich obsahu při hlášení extrémní povodňové vlny.
Povodňové vlny jsou z vyšších částí povodí Labe a Vltavy vždy predikovány a
hlášeny v dostatečném časovém předstihu, který dává prostor ke včasnému
vyprázdnění nádrží před průchodem povodňové vlny. Při uplatnění výše uvedených
preventivních postupů bude riziko úniku látek nebezpečných vodám při vysokých
povodňových stavech zcela eliminováno.
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Záměr neovlivní chemismus podzemních ani povrchových vod ani jejich režim.
Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Záměr nemá podstatný vliv na charakter odvodnění oblasti, realizací
záměru dojde pouze k nevýznamnému zvýšení povrchového odtoku z předmětného
území, které je již v současné době tvořeno z velké části zpevněnými plochami.
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku Labe i v ochranném
pásmu Podlešínského potoka. V místě stavby prochází Vaňovská drenáž. V rámci
projektových a stavebních prací v těchto ochranných pásmech je nutné respektovat
vyjádření jednotlivých správců toků a drenážní infrastruktury, vzhledem k situování
stavby v ochranných pásmech. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení
průběhu vedení umělého koryta Podlešínského potoka pod povrchem stávajícího
terénu.
Provoz záměru z hlediska nároků na pitnou vodu představuje minimální
zátěž na zdroje, ve vztahu k napojení na veřejný vodovod. Pitná voda z veřejného
vodovodu bude napojena na venkovní a vnitřní rozvod pitné vody. Záměr je bez vlivu
a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických
parametrů okolí.
e) Z hlediska ovlivnění půd:
Vlivem uskutečnění záměru nedojde k záborům záborům hodnotné půdy,
stavba bude situována na již zpevněných či antropogenně využívaných plochách.
Nedojde k odnětí půd ze zemědělského půdního fondu či půd pro plnění funkce lesa.
Sejmutá zemina bude použita v rámci areálu záměru.

f) Z hlediska ovlivnění horninového prostředí:
Záměr nenaruší zásadním způsobem horninové podloží, jedná se pouze o
mělký zásah do kvartérních horninových vrstev pro účely založení stavby a uložení 3
podzemních nádrží na FAME o celkovém objemu 300 m3. V nejbližším okolí lokality
ani v lokalitě záměru samotné nejsou exploatovány žádné surovinové ani jiné
přírodní zdroje. Záměr je situován v rovinaté části údolní nivy řeky Labe, mimo
sesuvná území, dokumentovaná na obrázku č. x. Z výše uvedených důvodů nebude
mít vybudování a provoz záměru žádný zásadní vliv na horninové prostředí či
přírodní zdroje. stabilitu území ani na přírodní zdroje.
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g) Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy:
Připravovaná stavba se nachází v antropogenně silně ovlivněném území,
převážně na zpevněných plochách či stávajících dopravních trasách. V rámci
botanického průzkumu bylo zjištěno celkem 61 druhů cévnatých rostlin. Na lokalitě
nebyl zjištěn žádný z druhů rostlin chráněný dle prováděcí vyhlášky č. 395 zákona
č.114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, ani dle Červeného a černého seznamu
cévnatých rostlin ČR. Vzhledem k dlouhodobému antropogennímu ovlivnění
lokality lze oprávněně předpokládat, že realizací plánovaného zásahu nedojde
k ohrožení či škodám na rostlinné složce.
Zoologicky je dokumentována ochuzenost stanoviště v enklávě mezi
zástavbou, na charakter výskytu má vliv i bezprostřední blízkost frekventovaných
komunikací a železniční trasy. Jde o nevýznamné stanoviště, které se vyznačuje
nízkou druhovou diverzitou živočichů.
Jelikož se jedná o záměr v sousedství frekventovaných hlavních dopravních
tepen, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor
urbanizovaný a technizovaný, v němž se až na dvě výjimky nenacházejí žádné
zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb.), nehrozí
žádné vyhubení druhů nebo poškození biotopů.
V rámci provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše
doposud zjištěno 31 druhů živočichů, z toho 18 druhů obratlovců a 13 druhů
bezobratlých. Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění, patří dva zjištěné druhy – ještěrka obecná
/silně ohrožená/, mravenec Formica cunicularia. Ke zmírnění a eliminaci
negativních dopadů živočichy byla navržena ochranná opatření, jejichž splnění
je základním předpokladem k povolení záměru.
Vlivy na ÚSES
Vzhledem k umístění záměru v prostoru stávajícího přístavu s kompletně
technicky upraveným břehem, nedojde k negativnímu zásahu do břehových partií
řeky, nadregionální biokoridor NBK 391 Vodní plocha Labe nebude záměrem nijak
negativně ovlivněn. Kvalitativní ovlivnění NBK 391 také neočekáváme, vzhledem
k implementaci stavebně-technických prvků pro zajištění ochrany povrchových
a podzemních vod v rámci provozu záměru (viz kap. D.I.4). Regionální biocentrem
RBC 18 Vrkoč a lokální biokoridor LBK 673 Pravý břeh Labe u Brné nebudou,
vzhledem k dostatečné vzdálenosti od lokality záměru, nijak ovlivněny.
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Vlivy na maloplošná a velkoplošná ZCHÚ
Záměr je situován do údolní nivy, která je významným krajinným prvkem
obecně specifikovaným v zákoně o ochraně přírody. Umístěním záměru nedojde
k fyzické nebo vizuální změně charakteru údolní nivy.
Potenciální ovlivnění NPP Vrkoč, která se nachází v blízkosti záměru (cca 60
m), je eliminováno přítomností technicistní bariéry tvořené železničním koridorem
procházející mezi lokalitami. Těleso železniční dráhy také významně snižuje míru
vizuálního zásahu do tohoto přírodního prvku, který lze identifikovat při pohledech
z níže položených míst pravého břehu Labe, popř. z vodního toku.
Záměr se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, konkrétně
v jeho IV. zóně. Zásah fyzicky nezasahuje do hodnotných částí přírody. Kromě
hlavního předmětu ochrany CHKO České středohoří, kterým je přírodní složka
území, jsou chráněny také veškeré dochované znaky kulturně-historické a estetické
hodnoty krajiny utvářející její typický ráz. Ze širšího pohledu lze konstatovat, že
stavba nebude představovat takový zásah, který by významně ovlivňoval nebo měnil
současnou charakteristiku chráněné krajinné oblasti. Celkový zásah, resp. vliv
záměru na ZCHÚ je slabý.
Vlivy na soustavu NATURA 2000
Záměr svým umístěním a důsledným technickým zabezpečením EVL
neohrozí. Bylo vyhodnoceno, že záměr „Logistické centrum – překladiště minerálních
olejů Vaňov“ nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i
zákona č. 114/1992 Sb.) na celistvost a předměty ochrany evropsky významné
lokality Porta Bohemica ani žádnou jinou EVL ani PO na českém či německém
území. V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv záměru na lososa
atlantského a bobra evropského.
h) Z hlediska vlivů na krajinný ráz:
Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní
charakteristiky potvrzují vlivy do zákonných kritérií ochrany krajinného rázu. Záměr
fyzicky nezasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny a tudíž nedojde k přímému
ovlivnění nebo omezení jejich funkce. Vliv se týká zejména omezeného vizuálního
zásahu jedné z přírodně hodnotných lokalit (NPP Vrkoč). Z hlediska zásahu do
reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) je vliv
navrhované stavby v souhrnu posouzen jako slabý.
V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu
přímé návaznosti funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby k dlouhodobé
genezi industriálního využití nivních ploch. Záměr nerozšiřuje rozsah ani nemění
charakter využití okolních ploch. Svým dispozičním řešením může představovat
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určitou konkurenci prvkům kulturně-historického významu, resp. zvyšovat stávající
narušení jejich dominance v prostoru. Vliv
záměru z hlediska zásahu do
reprezentativních znaků kulturní a historické charakteristiky KR (pozitivních dle
projevu) v souhrnu posouzen jako slabý.
Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou
nejvýznamnější vlivy záměru představovat prostorově omezená vizuální kontaminace
přírodně cenných prvků a hmotové posílení plošné industrializace labské nivy. V
souhrnu je vliv záměru posouzen jako středně silný.
Na základě výše uvedeného posouzení je možno konstatovat, že
z hlediska kritérií stanovených § 12 ZOPK záměr „Logistické centrum překladiště minerálních olejů“ nepředstavuje takový zásah, kterým by došlo
ke změně či významnému narušení krajinného rázu.
Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je tedy
posuzovaný záměr pro dané území únosný.
i) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Nejvýznamnější kulturní dominantu vymezeného krajinného prostoru tvoří
částečně opravená zřícenina hradu Střekov, stojící na skalním výchozu tyčícím se
nad řekou Labe v nad. výšce cca 210 m .n. m. a která je vyhlášena za kulturní
památku. Projev hradu v krajině, resp. v jeho ochranném pásmu, je značně narušen
objektem zdymadla Střekov, které přehrazuje Labe přímo pod hradem. Přestože se
jedná o jedinečnou technickou památku, svým architektonickým řešením, rozsahem
a funkčním využitím, působí v krajinné jako negativní industrializační prvek. Hmotový
a funkční projev této technicistní dominanty významně snižuje potenciální negativní
vliv záměru. Totéž platí v případě tzv. Schichtovy vily. Přestože se záměr nedostane
do vizuálního kontaktu s objektem vily, mohl by svojí hmotovou, resp. plošnou
dispozicí a industriálním charakterem zasahovat do jejího projevu při pohledech
z výše položených míst. V souhrnu lze označit vliv záměru na kulturní dominanty jako
slabý.
Výstavba a provoz záměru nebude mít zásadní negativní vliv na kulturní
či architektonické památky, neovlivní negativně hmotný majetek v katastrech
Vaňov či Střekov. Naopak dojde v rámci stávající komerčně – dopravní
infrastruktury ke zhodnocení nevyužitého prostoru přístaviště, které v současnosti
představuje nevyužitou antropogenní plochu typu „brownfield“. Současný stav
antropogenního využití zájmového území v širším kontextu zůstane zachován
a nepřekročí obrysy stávajících antropogenně pozměněných ploch v okolí
záměru. Na lokalitě záměru nelze zde očekávat archeologické nálezy.
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S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno
lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Záměr
negeneruje nepříznivé přeshraniční vlivy.
Pro možnost realizace záměru ve stávající podobě bude nutné zažádat o
změnu využití území. Do budoucnosti však investor plánuje pro distribuci MN a
FAME také využití lodní dopravy, vybudování přípojky pro stáčiště lodních zásilek
minerálních olejů, popř. připojení čerpací stanice pro říční plavidla.
Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona v rozsahu podle
přílohy č. 4. V dokumentaci jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní
prostředí, přičemž pro hodnocení specifických vlivů byly zpracovány odborné studie a
posudky.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných
studií, terénního šetření a za podmínky respektování preventivních,
minimalizačních a kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze
akceptovat případné zásahy do životního prostředí a doporučit záměr
„Logistické centrum – překladiště minerálních olejů“ k realizaci.
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