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věc: Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) záměru
„Logistické centrum - překladiště minerálních olejů“ k doplnění ve smyslu § 8 odst. 5
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění
(dále jen „zákon“).
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje jako příslušný
úřad dle § 22 a § 23 zákona obdržel dne 4. 9. 2017 dokumentaci „Logistické centrum překladiště minerálních olejů“ dle § 8 zákona. Dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4
zákona, ve znění platném v době podání dokumentace, a obsahovala náležitosti, které tato
příloha stanovovala. Příslušný úřad proto dokumentaci zveřejnil a rozeslal k vyjádření v
souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona, ve znění platném v době podání dokumentace, a
to dne 12. 9. 2017.
Dne 1.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zákon v odst. 2 přechodných ustanovení
uvádí: „Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění“. Předložená dokumentace tak
není zpracována v souladu s platným právním předpisem, protože nesplňuje náležitosti
dokumentace dle přílohy č. 4, která je v zákoně nově definována.
V souladu s výše uvedeným s článkem č. II odst. 2 přechodných ustanovení zákona č.
326/2017 Sb., Vám proto sdělujeme, že bude nutné dokumentaci přepracovat. Současně je
nutné dokumentaci přepracovat ve smyslu obdržených vyjádření a hodnocení vlivů doplnit o
následující:


Posouzení rizika negativního vlivu záměru na složky životního prostředí chráněné
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOPK“) – na zvláště chráněné druhy, na nadregionální biokoridor
Stříbrný roh – Polabský luh, Velké Březno, na regionální biocentrum údolí Labe a
významný krajinný prvek řeku a nivu Labe, na soustavu Natura 2000 na Labi, na
ekosystémy s vazbou na vodní prostředí v případě havárie či provozních úniků
vzhledem k charakteru skladovaných látek, umístění záměru v ochranném pásmu
vodního toku Labe a Podlešínského potoka a zaústění dešťových vod z části areálu
do vodoteče. Prověřit je potřeba v této souvislosti také možnosti znečištění prostředí
během povodňových událostí s extrémními průtoky, které přesáhnou hodnotu průtoku
Q100. - kumulaci vlivů záměru s jinými vlivy (např. vliv zvýšené dopravy).
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Zpracování variantního řešení záměru, které umožní realizaci záměru migračního
zprůchodnění vodního díla Střekov dle zpracované studie proveditelnosti „Podpora
migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“ (AOPK ČR, VRV, a.s., 2017) ve
variantě 2. Variantní návrh by měl zohledňovat rovněž možnosti minimalizace výše
uvedených potenciálních rizik a vlivů záměru na předměty ochrany EVL Porta
Bohemica a EVL Labské údolí lososa obecného (Salmo salar) a bobra evropského
(Castor fiber), s ohledem na zjištění mírně negativního vlivu záměru na tyto předměty
ochrany v naturovém hodnocení.



Vzhledem k imisnímu zatížení lokality je nutné odpovědně vyhodnotit vlivy na ovzduší
včetně podrobného popisu zvolené metodiky a údajů o imisním pozadí dotčené
lokality.



Posouzení rozptylových podmínek v době inverze, zejména s ohledem na možný
výskyt čichově postižitelných látek z provozu překladiště a jejich vnímání obyvateli.



Detailní zpracování Hlukové studie z hlediska kumulativních vlivů s okolními provozy
v řešeném území, uvedení hodnot hlučných operací spojených s činnostmi uvnitř
areálu (např. pojezdy a startování autocisteren, manipulace s vlakovou soupravou) a
popis hlukových situací, které mohou se stáčením a dopravou minerálních olejů
souviset.



Doplnění hlukové studie o vliv nastartovaných automobilových cisteren při zahřívání
motorů v noční době před zahájením provozní doby (6.00 hodin) plnícího stanoviště
AC (SO 01 D - Čerpací stanice).



Zohlednit v hlukové studii zatížení obyvatel starou hlukovou zátěží nacházejících se
nejen v řešeném území, ale i podél navazující komunikace I/30 Ústí nad Labem Lovosice.



V rámci posuzování vlivů na veřejné zdraví zohlednit dlouhodobé zatížení území
hlukem a škodlivinami z dopravy po celé délce komunikace I/30 Ústí nad Labem –
Lovosice a popsat konkrétní údaje o citlivých skupinách obyvatel v dotčeném území
(děti, staří lidé, chronicky nemocní).



Doplnění části D III předložené dokumentace o posouzení rizik závažné havárie v
rozsahu dle § 9 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, které
bude zpracované dle požadavků vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech
bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli
posudku.



Detailní popis technologie z hlediska havarijního úniku látek včetně systému kontroly
a zabezpečení technologie zapuštěné pod povrchem.



Dopracovat dokumentaci o ucelený popis technologie, technologických a provozních
opatření, z kterých by bylo zřejmé, že nebude docházet k emisím znečišťujících látek,
které jsou zdrojem obtěžování okolí zápachem. Popis technologie doplnit o výpočet
předpokládaných emisí VOC.



Vzhledem k umístění záměru v památkovém ochranném pásmu hradu Střekova
důsledně vyhodnotit jeho vlivy na kulturní dědictví.



Popsat výstavbu a provoz záměru z hlediska zajištění nezávadné funkce a údržby
odvodňovacího systému tzv. „Vaňovské drenáže“, zajišťující odvodnění výše
položeného území při levém břehu Labe do tohoto vodního toku.
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Dále požadujeme, aby přepracovaná dokumentace reagovala na všechna obdržená
vyjádření.
Přepracovanou dokumentaci obsahující výše uvedené požadujeme zaslat v 10 tištěných
verzích a jedné elektronické verzi na CD. Podle § 8 odst. 6 zákona bude s přepracovanou
dokumentací nakládáno dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona. V případě nejasností nebo
potřeby bližších dotazů k průběhu řízení se lze po dohodě domluvit i na osobní schůzce a
konzultaci.
V souladu s § 8 odst. 5 zákona upozorňujeme na skutečnost, že není-li přepracovaná
dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace, příslušný úřad
posuzování ukončí.
V příloze Vám předáváme kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci. Dále jsou tyto
dokumenty v elektronické podobě k dispozici ke stažení v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru ULK1031, v sekci přílohy dokumentace.
Dotčenou obec – Statutární město Ústí nad Labem jako dotčený územní samosprávný
celek, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o
vrácení dokumentace na úředních deskách (včetně městského obvodu Střekov). Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto
ustanovením žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
Přílohy: vyjádření k dokumentaci
Rozdělovník k č.j.: 3503/ZPZ/2017
Oznamovatel:
1) Jiří Pazderský, Za Kolonkou 437/28, 568 02 Svitavy (pověřený zástupce oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Dotčené správní úřady:
4) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 401
00 Ústí nad Labem
5) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a územního plánování (památková péče),
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
6) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
7) KHS ÚK se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,400 01Ústí nad Labem
8) AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správy CHKO České středohoří,
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Na vědomí:
9) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
10) MŽP, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov
11) Městský obvod Střekov
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