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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. OBCHODNÍ FIRMA 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2. IČ 

62739026 

3. SÍDLO 

Roztyly 3, 438 01 Chbany 

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO 

ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE  
 

Jednatel: Ing. Radim Procházka 

Bydliště: Pod Bory 351, Počaply, 267 01 Králův Dvůr 

 

Jednatel: Blanka Schlichterová 

Bydliště: Nad Paloučkem 1716, Beroun-Město, 266 01 Beroun 

 

Způsob jednání (dle Obchodního rejstříku): 

Jednání jménem společnosti Jednatel jedná za společnost v plném rozsahu a bez omezení. Je-li 

jednatelů více, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně, případně jednatel a 

jeden prokurista. Je-li ustanoven pouze jeden jednatel, jedná za společnost sám. 

 

K zastupování v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byl zplnomocněn 

zpracovatel oznámení/dokumentace EIA (doloženo plnou mocí při předložení dokumentace na 

Krajský úřad Ústeckého kraje).  
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY  Č. 1 

Název: Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I.  

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění platném od 1.11.2017: 

Kategorie II., bod 56 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 

stanoveného limitu. Limit: 2 500 t/rok 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU  

Upozornění: nejedná se o zařízení podporované z veřejných zdrojů. 

Plánované kapacity zařízení: 

Roční kapacita zařízení 110 000 t/rok 

(množství odpadů v tunách za rok, které smí zařízení za rok přijmout)  (55 000 m3 při měrné hm. 2 t/m3) 

 

Roční zpracovatelská kapacita zařízení totožná s roční kapacitou 

(množství odpadů v tunách za rok, které smí zařízení za rok zpracovat)  

 

Denní zpracovatelská kapacita 1 500 t/den 

(množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení ke zpracování za 

jeden den)  

 

Celková projektovaná kapacita 450 000 m3  

 

Roční kapacita zařízení byla upravena z původně oznámených 80 000 t. Důvodem je 

zvýšená poptávka po ukládce odpadů zejména v souvislosti s výstavbou dopravní 

infrastruktury.  

V případě dosažení maximální denní kapacity zařízení bude přijmuto až 1 500 t odpadů. 

Dosažení denní kapacity bude výjimečné. Předpokládá se pouze v případě příjmu odpadů 

z rozsáhlejší stavby v dopravní infrastruktury s širším okolí (jedná se zejména o dopravní stavby 

regionálního a celostátního významu).  

Na základě 3D modelu terénu byl upřesněn předpokládaný objem zbytkové jámy po těžbě 

štěrkopísku. Od zbytkového objemu bylo odečten objem ponechané deprese pro mokřad. 

Takto byla získána celková projektovaná kapacita zařízení pro nakládání s odpady. 
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3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)  

Kraj Ústecký 

Obec, k.ú.:   Nové Sedlo, k.ú. Chudeřín 

    pozemky: 51/7, 51/1, 51/6, 51/14 

Chbany, k.ú. Chbany   

 pozemky: 200/13 

Přehled pozemků, dotčených výměr, BPEJ a tříd ochrany je uveden v tabulce č. 5 v kapitole 

Údaje o vstupech – zábor půdy. 

V rámci realizace záměru budou upraveny postupy sanace a rekultivace pozemků 

dotčených důlní činností. Dotčené pozemky budou v souladu se schválených plánem sanace 

a rekultivace navráceny do zemědělského půdního fondu a částečně rekultivovány na les. Nově 

je též navržena hydrická rekultivace v ploše mokřadu.  

Vlastníkem všech dotčených pozemků je společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Umístění záměru je znázorněno v příloze č. M1 Situace – širší vztahy a M2 Situace – 

v katastrální mapě. 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY  

Těžba štěrkopísku na ložisku Chudeřín I. byla povolena na základě těchto rozhodnutí: 

1. etapa 

➢ Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel „Pískovna Chudeřín I. - 1. etapa 

- provádění těžebních prací nevyhrazeného nerostu (stavba dočasná)“ na pozemku 

parc. č. 51/7 v katastrálním území Chudeřín. Vydal Městský úřad Žatec, stavební a 

vyvlastňovací úřad, č.j. MUZA 3502/2012, dne 2.2.2012  

➢ Rozhodnutí – Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle 

dokumentace Plánu využívání ložiska Pískovna Chudeřin I - 1. etapa na pozemkové 

p.č. 51/7 v k.ú. Chudeřín a povolení stanovení ochranného pilíře. Vydal Obvodní 

báňský úřad pro území kraje Ústeckého, zn. SBS/17020/2012/OBÚ-04/3, dne 

9.7.2012. Pozn.: Rozhodnutím byl schválen plán využití ložiska, jehož součástí je      i 

platný plán sanace a rekultivace. 

2. etapa 

➢ Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel „Změna ve využití území pro 

plánovanou ČPHZ při využití nevyhrazeného v nerostu (štěrkopísku) v lokalitě 

Chudeřín I. - 2.etapa“ na pozemku parc. č. 200/13 v katastrálním území Chbany, 

parc. č. 51/1 (orná půda), parc. č. 51/6 (orná půda), parc. č. 51/7 (orná půda), parc. 

č. 51/14 (orná půda, (parcela vznikla oddělením od poz.parc.č. 51/9) v katastrálním 

území Chudeřín. Vydal Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní 

prostředí, č.j. MUZA 28880/2014, dne 23.10.2014  

➢ Rozhodnutí - Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle 

dokumentace Plánu využívání ložiska Pískovna Chudeřín 1 - 2. etapa na 

pozemkových parcelách č. 51/1, 51/6, 51/7 a 51/14 v k.ú. Chudeřín a na p.p.č. 200/13 
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v k.ú. Chbany. Vydal Obvodní báňský úřad báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 

č.j. SBS/00367/2015/OBÚ-04/3, dne 7.1.2015.  

Na územní rozhodnutí navazujícími rozhodnutími OBÚ byl schválen plán využití ložiska, 

jehož součástí je i plán sanace a rekultivace. Postup rekultivace nezahrnoval využití odpadů. 

Záměr spočívá ve změně postupů sanace a rekultivace ložiska. K úpravám terénu v rámci 

sanace a rekultivace budou využity odpady kategorie ostatní, které jsou odpady inertními.  

Činnost prováděná hornickým způsobem na lokalitě Chudeřín I se dotýká těchto dílčích 

ploch): 

- Chudeřín I – 1. etapa  133 800 m2 

- Chudeřín I – 2. etapa 70 400 m2 

Znázornění etap těžby viz příloha M2. Celková výměra činí 204 200 m2 (20,42 ha). 

Vlastní těžba štěrkopísků proběhla na ploše menší, než jsou uváděné výměry, neboť 

uvedené plochy zahrnují i území ochranného lesního pásu, protihlukových valů a deponií 

ornice. Současný stav roztěžení je patrný z leteckého snímku.  

Obrázek 1: Letecký snímek se zákresem hlavních těles zasypávání 

  

Průměrná mocnost vrstvy inertních odpadů v plochách zasypávání je: 

• těleso 1 

o plocha 35 177 m2 

o průměrná mocnost  5,5 m 

• těleso 2  

o plocha 42 586 m2 

o průměrná mocnost  6,5 m 

Celkový objem  470 283 m3 

Objem deprese pro mokřad 30 000 m3  

Rezerva 10 000 m3 

Výsledný objem 450 000 m3  

 

Těleso 1 

Těleso 2 
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Rekultivovaný terén plynule naváže na okolní terén. Mocnost zasypávání se bude 

pohybovat od několika desítek centimetrů při okrajích pískovny a v místech dorovnávání 

povrchu až po 8 m v nejhlubším místě pískovny.  

Plocha vytěžené pískovny bude rekultivována s využitím odpadů. Ve smyslu zákona 

o odpadech č. 541/2020 Sb. se jedná o využití odpadů k zasypávání:  

oblast nakládání s odpady:  využití odpadu 

proces: materiálové využití a recyklace 

typ zařízení (název technologie / činnosti): využití odpadu k terénním úpravám, kromě první a 

druhé fáze provozu skládky 

činnost:  5.7.0 

povolené způsoby nakládání (R, D): R5e Využití odpadů k zasypávání1, s výjimkou první a druhé 

fáze provozu skládky odpadů 

Kumulace s jinými záměry 

Využití odpadů na povrchu terénu v rámci rekultivací probíhá na těchto lokalitách: 

➢ Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu – rekultivace Pískovny Soběsuky 

III a Roztyly – západ. Rozhodnutí č.j. 1419/ZPZ/2014/PZ-2393 vydal Krajský úřad 

Ústeckého kraje dne 12.5.2014. Předpokládaný termín ukončení využívání odpadů 

pro terénní úpravy je v roce 2017, přičemž souhlas byl vydán na dobu do 31.12.2019.  

Zasypávání je již ukončeno. Provedena bude biologická rekultivace. Ke kumulaci 

vlivů dopravy nebude docházet. 

➢ Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu za účelem rekultivace pískovny 

Břežany. Rozhodnutí č.j. 2666/ZPZ/2014/PZ-2434 vydal Krajský úřad Ústeckého 

kraje dne 25.8.2014. Celková kapacita zařízení je 425 074 m3. Zbytková kapacita 

zařízení k 31.12.2020 činila 326 414 m3 (76,79 %). Zařízení bude pouze po minimální 

dobu provozováno souběžně se zařízením Chudeřín I.  Převážně se bude jednat o 

dokončovací práce a zavážení zemin pro finální úpravu terénu v rámci biologické 

rekultivace. Nebude docházet ke kumulaci množství využívaných odpadů. Lokalita 

Břežany bude nahrazena navrhovaným záměrem. 

V širším okolí lokality Chudeřín I. probíhá těžba štěrkopísku. Aktuálně je dokončováno 

dotěžení bílých písků na lokalitě Chudeřín I. a probíhá těžba na lokalitě Soběsuky IV. 2 

Plánováno je využití lokality Břežany I. a Číňov. V průběhu realizace záměru bude těžba 

probíhat převážně na lokalitě Soběsuky IV. V případě přesunu těžby na lokalitu Čínov nebo 

 
1 pojem zasypávání dle zákona o odpadech, §11 odst. (1) písm. v): jakýkoli způsob využití, při němž je 

vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při 

terénních úpravách 
2 Rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle dokumentace „Plán využívání 

ložiska Pískovna Soběsuky IV – 1. etapa“ na pozemkových parcelách č. 157/1, 157/5, 157/7, 157/10, 

157/11, 157/12, 157/13, 157/15, 157/17, 157/18,158/4 a 158/6 v k.ú. Soběsuky. Vydal dne 7.9.2015 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č.j. SBS/21491/2015/OBÚ-04/3. 

Rozhodnutí o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle dokumentace „Plán využívání 

ložiska Pískovna Soběsuky IV – 2. etapa“ na pozemkových parcelách č. 157/1, 157/11, 157/12, 157/18  

v k.ú. Soběsuky na Ohří a p.čp. 211/2 v k.ú. Vikletice. Vydal dne 16.1.2017 Obvodní báňský úřad pro 

území kraje Ústeckého, č.j. SBS/38908/2016/OBÚ-04/3. 
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Břežany nedojde ke změnám intenzit dopravy na dotčených komunikacích. Surovina na 

úpravnu bude přepravována pasovými dopravníky. Expedice bude beze změny (v závislosti na 

odbytu). Využití lokality Břežany I. je uvažováno v souběhu s lokalitou Číňov. Závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Těžba na lokalitě Čínov“ na životní prostředí 

vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 21.9.2016, č.j. 1706/530/16, 64382/ENV/16. 

Původní předpoklad využití lokality byl v letech 2020 až 2035. Aktuálně je příprava těžby 

komplikována vlastnickými vztahy. 

Při souběžném využití lokality Břežany a lokality Čínov bude surovina z obou lokalitu 

zpracována ve stejné provozovně a celkový objem těžby zůstane stejný. V důsledku realizace 

těžby na lokalitě Číňov nebude zvětšována celková aktivní plocha těžby (tj. plocha 

s provedenou skrývkou a dosud nezahájenou rekultivací). Lokality jsou po vytěžení štěrkopísku 

rekultivovány a těžba se přesouvá dále.  

Štěrkopísky a písky jsou expedovány nákladními automobily odběratelů po veřejných 

komunikacích. Do úpravny je vybudována účelová komunikace ze silnice Kadaň - Žatec, resp. 

Chbany - Soběsuky. Při vjezdu do úpravny jsou vedle účelové komunikace umístěny objekty 

správního a sociálního zařízení (u nákladní váhy). V areálu se nachází expedice vč. váhy, která 

bude využívána v rámci realizace záměru. Nejčastějším typem nákladního vozidla pro expedici 

štěrkopísku je tahač s návěsem (cca 75%). 

Obrázek 2: Rozdělení dopravy štěrkopísků do jednotlivých přepravních směrů podle odběrů zákazníky 

  

Další záměry (ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.) v okolí lokality Chudeřín I. nejsou dle 

Informačního systému EIA v dotčeném území provozovány ani připravovány. Dříve oznámené 

záměry ve Chbanech v areálu bývalého střediska živočišné výroby, kde byly odstraněny budovy, 

realizovány nebudou. 
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5. ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU A POPIS OZNAMOVATELEM ZVAŽOVANÝCH 

VARIANT S UVEDENÍM HLAVNÍCH DŮVODŮ VEDOUCÍCH K VOLBĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, 

VČETNĚ SROVNÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Předmětem využití (těžby) na lokalitě Chudeřín I. jsou štěrkopískové terasy. V rámci plánu 

využití ložiska byly odhadovány následující mocnosti dílčích vrstev: 

- ornice   0,52 m 

- nadložní hlíny  0,50 m 

- štěrkopísek 2,92 m 

- „bílý“ písek 2,42 m 

Odhadovaná praktická (těžitelná) mocnost štěrkopískové terasy byla do 5 m.  

Oproti předpokládané mocnosti bílého písku jsou reálné mocnosti větší, přičemž tyto 

polohy bílých písků jsou v rámci hospodárného využití ložiska využívány. Báze dna pískovny je 

znázorněna v příloze M3. 

Využití odpadů na ložisku umožní snížit zahloubení terénu po těžbě a přiblížit se terénní 

konfigurací vhledu terénu před těžbou. Zvažována byla varianta záměru bez provedení 

rekultivace části území na mokřad a okolní travnaté plochy s rozptýlenou zelení. Z důvodu 

potřeby tvorby náhradních stanovišť pro obojživelníky a pozitivní vlivy spojené s tvorbou 

přírodního biotopu byla dána přednost oznámené variantě záměru.  

V rámci oznámení záměru byla předložena kapacita záměru využití 80 000 t odpadů pro 

zasypávání za rok. Tato varianta kapacitní byla opuštěna a nyní je předkládána kapacita 110 000 

t. Důvodem je zkušenost s příjmem odpadů v roce 2020, kdy vzrostla poptávka po ukládce 

zemin z dopravních staveb. Aby bylo možné reagovat na případnou obdobnou poptávku, byla 

upravena kapacita záměru.  

Záměr je tedy předkládán v jediné projektové variantě. Referenční (nulovou) variantou) je 

provedení rekultivace dle platného plánu rekultivace.  

Je zapotřebí zdůraznit, že žádný alternativní postup v podobě (v rámci zjišťovacího řízení 

zmiňovaného) ponechání dotěženého lomu bez rekultivace samovolnému vývoji není – za 

předpokladu splnění podmínek územního rozhodnutí a povolení činnosti prováděné 

hornickým způsobem – možný. Muselo by se jednat o záměr oznamovatele, popř. třetí osoby, 

jež by postupovala v dohodě s majitelem pozemků. Takovýto záměr není zpracovateli 

dokumentace známý, nejedná se o variantu záměru. 

SOULAD S PLÁNEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE  

Záměr je v souladu s plánem odpadového hospodářství ústeckého kraje.  

Obsah plánu odpadového hospodářství kraje aktuálně stanoví § 100 zákona č. 541/2020 Sb. 

zákon o odpadech. Tento nový zákon o odpadech nahradil od 1.1.2021 dřívější zákon o 

odpadech č. 185/2001 Sb. Dle přechodných ustanovení platí plány odpadového hospodářství 

vydané dle starého zákona o odpadech i nadále. 

Směrná část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje: (…) (c) kritéria pro typy, 

umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů.  
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Tato textace byla do zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. doplněna s účinností ode dne 

1.10.2015. To znamená, že výše uvedená textace platila v době, kdy byla vydána vyhláška 

Ústeckého kraje č. 2/2016, kterou byl vydán Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

pro období 2016–2025. 

Obecně platí, že kraj je oprávněn vydávat obecně závazné vyhlášky v rámci 

samostatné působnosti na základě ústavního zmocnění. Zvláštní zákony potom toto 

obecné zmocnění dále konkretizují. Plán odpadového hospodářství kraje byl vydán na základě 

takového zmocnění v § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který ukládal kraji v samostatné 

působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území, který 

plně navazuje na schválený Plán odpadového hospodářství ČR. Vyhláška kraje musí být 

v souladu se zákony České republiky a nesmí upravovat právní vztahy vyhrazené výlučně 

zákonné úpravě. Povinnosti fyzickým a právnickým osobám může kraj vyhláškou ukládat 

jen v případech, kdy jej k tomu zmocňuje zákon. 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016–2025 

stanoví v bodě 4.3.5. zásady pro nakládání se stavebními a demoličními odpady. Jedním 

z uváděných opatření je „U nových zařízení k využití odpadů na povrchu terénu, s výjimkou 

zařízení začleněných do činných hnědouhelných dolů, omezit maximální kapacitu na 200 kt.“ 

Toto opatření však může být uplatňováno výhradně vůči zařízením, která jsou nebo mají 

být podporovaná z veřejných zdrojů. 

Opatření pro nová zařízení k využití odpadů (tj. bod 4.3.5. Stavební a demoliční 

odpady) nemůže ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, neboť k tomu nebyl 

a není Ústecký kraj zmocněn zákonem. Opatření proto nemůže limitovat vznik nových 

zařízení k využití odpadů, pokud takovou limitaci zákon o odpadech a Plán odpadového 

hospodářství ČR umožňuje pouze u zařízení pro nakládání s odpady podporovaných z 

veřejných zdrojů. Je evidentní, že v daném případě taková podmínka u oznamovaného 

záměru splněna není. 

6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU VČETNĚ 

PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH PRO REALIZACI ZÁMĚRU; V 

PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI 

ÚROVNĚMI EMISÍ A DALŠÍMI PARAMETRY  

Součástí záměru nejsou demoliční práce. 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

Z hlediska zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. se bude jednat o zařízení k využití odpadů 

k zasypávání.  

Podrobnější podmínky využití odpadů na povrchu terénu má stanovit vyhláška. Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí 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, byla zrušena. Nová vyhláška nebyla doposud vydána (stav k 30.5.2021). 

Pro provedení sanace a rekultivace území po těžbě budou do vytěžené pískovny nebo jejích 

částí trvale ukládány specifikované druhy odpadů (dříve označované jako inertní) – viz tabulka 

6 - a dále materiály, které nejsou klasifikovány jako odpad a na které se nevztahuje zákon č. 

541/2020 Sb. – podrobnosti viz kapitola B. II. 
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Využití odpadů bude prováděno v souladu s provozním řádem zařízení pro využití odpadů 

na povrchu terénu, který podléhá schválení (v rámci povolení provozu zařízení) ze strany 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. Provozním řádem bude v přiměřeném rozsahu upraveno i 

nakládání s materiálem, na který se nevztahuje zákon o odpadech. 

Zasypávání bude probíhat na ploše pískovny Chudeřín I specifikované v kapitole B.I.1. 

Kapacita zařízení. 

Doprava odpadů a dalších materiálů do zařízení 

Odpady jsou dnes do zařízení pro terénní úpravy Břežany dopravovány nákladními 

automobily přepravců. Po zvážení odpadu na místě expedice na vjezdu do stávající úpravny 

v Roztylech je odpad dopraven do prostoru vytěžené pískovny Břežany. Předpokládáno je 

zachování stávajícího systému.  

Příjezd do pískovny v průběhu rekultivace bude po odbočení ze silnice II/225 z místní 

komunikace vedoucí k Chudeřínu. 

V pískovně dojde k vykládce odpadů.  

Celkové roční průměrné denní intenzity dopravy na dotčených komunikacích se nezmění, 

ukládka na lokalitě Břežany postupně nahradí ukládku na lokalitě Břežany. 

Na základě zkušeností se současným využitím odpadů na lokalitě Břežany (a dříve 

Soběsuky) je předpokládáno rozdělení dopravy na těchto směrů: 

• 30% od Žatce,  

• 20% od Chomutova,  

• 50% od Kadaně (z toho 30% od Kadaně, 20% od Podbořan) 

Roční průměr denních intenzit dopravy je odvozen z těchto parametrů: 

- max. roční kapacita záměru 110 000 t 

- počet pracovních dní 250 

- denní průměr 440 t 

- už. hmotnost vozidla průměr  18 t 

Minimálně 10% dopravců při dovozu inertních materiálů využívá vytěžování vozidel, neboť 

po vykládce jsou vozidla využita pro přepravu kameniva. Tento aspekt provozu zařízení nebyl 

při posuzování vlivů vyvolané dopravy zohledněn. Záměr byl vyhodnocen bez sdílené dopravy. 

Intenzity vyvolané dopravy jsou uvedeny v kapitole B.II.6 Nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu. 

Mechanizace v zařízení 

K úpravám terénu (manipulaci s odpady a dalšími materiály) v zařízení budou využity stroje, 

které jsou běžně využívány v těžbě štěrkopísku. Jedná se o čelní lopatový nakladač a buldozer. 

Aktuálně jsou využívány tyto stroje: 
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Komatsu WA 470      CAT 980 G (záložní stroj) 

 
Výkon motoru: 202 kW     Výkon motoru: 224 kW 

CAT D6H 

 
Výkon motoru: 145 kW 

 

Postup terénních úprav – sanace 

Sanace je soubor opatření technické povahy, která se provádějí zpravidla před biologickou 

rekultivací.  

Po dosažení konečné výškové úrovně těžby štěrkopísku a bílých písků (vždy na hladinou 

podzemní vody) budou v dotěžené části pískovny zahájeny sanační práce. 

Úprava závěrných svahů pískovny s výjimkou východní části v místě budoucího mokřadu 

nebude prováděna, neboť svahy budou převrstveny nově navezeným materiálem. 

Do vymezeného prostoru deprese po těžbě štěrkopísku budou postupně naváženy 

stanovené druhy inertních odpadů, u kterých bude doloženo, že odpovídají požadavkům 

vyhlášky pro ukládání na povrchu terénu (do 31.12.2020 se jednalo o požadavky na obsah 

škodlivin dle přílohy 10. citované vyhlášky č 294/2005 Sb.).  

Postup zasypávání bude od východu k západu. Práce budou zahájeny v blízkosti obce 

Chudeřín a postupně se budou od obytné zástavby Chudeřína vzdalovat. Bezprostředně po 

ukončení úpravy terénu v místě budoucího lesa dojde k založení lesního porostu dle plánu 

rekultivace.  

Sanační materiály budou naváženy vždy cca 5 m od hrany etáže. Následně budou pomocí 

čelního nakladače shrnovány na dno pískovny, kde budou ukládány po vrstvách o mocnosti 

cca 0,5 - 1 m. Postupným navážením a rozhrnováním budou navážené materiály 

homogenizovány a hutněny a terén bude upravován do podoby navržené projektem sanace a 
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rekultivace. Dozer bude využíván pouze v případě dovozu většího množství odpadů. Při 

průměrném denním množství je využití samotného nakladače dostačující. 

Horní vrstva navážky o mocnosti cca 50 cm, bude tvořena převážně zeminou a kamením 

(odpad kat. č. 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a kat.  č. 20 02 02 

zemina a kameny). Tak bude vytvořena spodní rekultivační vrstva.  

Zahájení bude zahájeno po ukončení těžebních prací na ložisku, k souběhu s těžbou 

nedojde.  

Využití odpadů bude probíhat v rámci celé plochy pískovny Chudeřín I. Na části plochy 

pískovny byla provedena technická rekultivace, část ploch je již zavezena výklizovými materiály. 

Veškeré tyto plochy jsou zahrnuty do plochy záměru. Míra využití odpadů v rámci těchto ploch 

bude uzpůsobena potřebě vyrovnání terénu.    

Aktuální stav terénu v těžebně je zachycen na výkresu důlní mapy (příloha M3). 

Po náležitém vytvarování bude povrch zemního tělesa překryt rekultivační vrstvou (viz 

následující podkapitola). Odpad bude ukládán výhradně do terénní sníženiny po těžbě.  

V žádném místě sanovaného prostoru nebude vytvářen násep, který by vyžadoval specifické 

postupy. Rekultivovaný terén plynule naváže na okolní terén.  

Vybudování mokřadu 

Ve východní části bude ponechán prostor pro vybudování mokřadu (viz příloha M4).  

Západně orientovaný závěrný svah po dotěžení v místě budoucího mokřadu má sklon 

přibližně 33o. Svah bude dosypáním zeminami upraven na sklon 1:2,5 (cca 19o). Vysvahování 

bude provedeno k bázi těžebny, kde bude založen mokřad. Místy budou břehy upraveny i do 

sklonu mírnějšího, aby byla narušená pravidelná geometrie břehů. Terén v místě břehové linie 

bude upraven s cílem jeho tvarové diverzifikace, přechod z vody na souš bude plynulý, 

vytvořeny budou ostrůvky a výběžky v příbřežním pásmu.  

Převážnou plochu mokřadu budou tvořit mělčiny s proměnlivou hloubkou do cca 0,4 – 

0,5 m.  

Plochy mezi vodní hladinou a svahy budou ponechány s obnaženým substrátem (v blízkosti 

vodní hladiny nebudou využívány zeminy humusové vrstvy). 

Mokřad bude vytvořen odtěžením štěrkopísků (pomocí rypadla) na bázi těžebny tak, aby 

byla dosažena požadovaná hloubka a tvar. V ploše bude upraven terén tak, aby bylo dosaženo 

rozdílné hloubky vodního sloupce. Na některých místech bude terén vystupovat z vodní 

hladiny. Budou vytvořeny alespoň 2 samostatné tůně. Hloubka vody v tůních bude proměnlivá, 

v nejhlubší části max. 1,5 m. Sklon svahu pod vodní hladinou tůní (vytvořeného ve 

štěrkopíscích) bude taktéž 1:2,5. Úhel svahu by ani po rozplavení nebyl nižší.  
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Obrázek 3: Příčné profily prostoru mokřadu 
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Zákres mokřadu je schematický. Konečný tvar mokřadu – při zachování navržené výměry – 

může být odlišný. 

Způsob vybudování příjezdních a provozních komunikací 

Pískovna je doposud (05/2021) napojena provozní komunikací na areál úpravny a na 

veřejné komunikace. Provozní komunikace v lomu pro pojezd nákladních vozidel v průběhu 

sanace bude vyznačena dle potřeby. 

Sjezd z místní komunikace vedoucí do Chudeřína bude zachován i po ukončení 

rekultivačních prací a umožní přístup na dotčené pozemky.  

Postup biologické rekultivace 

Postup biologické rekultivace vychází z plánu sanace a rekultivace a jeho úpravy 

v souvislosti s tímto záměrem. 

Cílem biologické rekultivace je zejména navrácení pozemků do zemědělského půdního 

fondu. Kromě rekultivace na zemědělskou půdu bude na části pozemků provedena lesnická 

rekultivace. Půda na rekultivovaných pozemcích by měla umožnit zasakování srážkové vody 

a zároveň nezpůsobovat vyprahlost půdy. 
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Po hrubých terénních úpravách dojde k rozprostření skrývkových zemin před předseťovou 

úpravou a osetím travní směsí. Průměrná mocnost zúrodnitelných vrstev odpovídá poměrům 

před zahájením těžby a činí v ploše jednotlivých etap: 

- etapa 1.:  ornice 0,5 m, podorniční 0,0 m 

- etapa 2: ornice 0,4 m, podorničí 0,6 m 

Pozn.: Uvedené mocnosti vychází z údajů o mocnosti skrývek uvedených v rozhodnutích o 

odnětí pozemků ze ZPF (v případě etapy I je uvedena hodnota 0,52 m ornice). 

Ornice a podorniční bude na místo rozprostření převážena z deponií (valů) okolo těžebny. 

Intenzity dopravy při finální úpravě terénu nepřekročí uvažované intenzity dopravy 

v průběhu zasypávání.  

V případě lesnické rekultivace je možné na rekultivované ploše o výměře 0,67 ha rozprostřít 

ornici o mocnosti 0,2 m. Jedná se o jižní část budoucí plochy lesního porostu. V severní části 

ornice skryta nebyla a v současné době se zde také nachází protihlukový val (viz obrázek). 

Předpokladem a podmínkou pro snížení mocnosti ornice z 0,5 m na 0,2 m je splnění 

podmínky, že v místě založení biokoridoru budou k rekultivaci využity výhradně zeminy (odpad 

zemina a kamení). Vrstva zemin nahradí původně zamýšlenou vrstvu ornice (více o podmínkách 

růstu dřevin viz str. 74). Na plochu mokřadu nebude ornice navážena. 

Obrázek 4: Znázornění rozprostření ornice v místě navrženého lesního porostu 

 

bez navážky 

 ornice,  

původní terén 
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Případný přebytek ornice z ploch se sníženou vrstvou ornice v místě lesa (přibližně o 

objemu cca 2 000 m3) a z plochy mokřadu (přibližně o objemu 500 m3) bude rozprostřen na 

plochách zemědělské rekultivace (tento objem se ve výsledné mocnosti ornice takřka 

neprojeví).  

Příprava půdy před setím (smykování, vláčení, kypření, válení) je prováděna dle potřeby. 

Cílová kultura (druh pozemku) dle plánu sanace a rekultivace 

Dotčené pozemky jsou podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) zařazeny 

do IV. a V. třídy ochrany ZPF. 

Prostor 1. etapy bude v souladu se závazným stanoviskem k dočasnému odnětí půdy 

rekultivován zpět na ornou půdu.  

Prostor etapy 2. bude rekultivován převážně na ornou půdu, na části pozemků bude 

provedena lesnická rekultivace. Menší plocha bude ponechána pro založení mokřadu. 

Část pozemku v prostoru mokřadu bude ze zemědělského půdního fondu vyjmuta trvale. 

Tabulka 1: Přehled ploch rekultivace dle vydaných rozhodnutí 

Plocha Plocha Cílový stav rekultivace 

1. etapa těžby 13,3800 ha orná půda – zatravnění 

2. etapa těžby 5,1990 ha orná půda – zatravnění 

1,8410 ha les 

celkem 20,4200 ha  

 

Tabulka 2: Přehled ploch rekultivace – záměr 

Plocha Plocha Cílový stav rekultivace 

1. etapa těžby 13,3800 orná půda – zatravnění 

2. etapa těžby 

4,7990 orná půda – zatravnění 

0,3000 
trvalý travní porost (okolo mokřadu) na 

svahu, rozptýlená zeleň 

0,1000 mokřad/tůň 

1,8410 les 

celkem 20,4200   

 

V uvedeném přehledu ploch určených k zemědělské rekultivaci jsou zahrnuty i plochy 

ochranných protihlukových valů sídla Chudeřín spolu s plochou deponie ornice a ploch 

technologické dopravy.  

Popis zemědělské rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace a jeho úpravy 

Zemědělskou rekultivací se zatravněním bude řešena podstatná část vytěženého prostoru 

a vytvoří se tak návaznost na zemědělské plochy severní části území. Zatravnění je možné 

pouze za předpokladu údržby rekultivovaných ploch sečením. Brání se tím nadměrnému 

zaplevelení jednoletými (merlík) a vytrvalými (černobýl) plevely. 
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Tabulka 3: Druhová skladba travní směsi dle platného plánu sanace a rekultivace 

Výsevek: 40 kg / ha 

 

kostřava luční Preval 20% 

Festulolium Bečva, Felina 22% 

kostřava červená Tagera 25% 

jílek vytrvalý Bača 16% 

lipnice luční Lato 10% 

jetel luční Start, Vltavín 7% 

Již ve stávajícím plánu sanace a rekultivace je doporučeno použít luční směs trvalou 

do sušších podmínek. Uvedená luční směs je obohacena o travní druhy dobře reagující na nižší 

srážkové úhrny, takže i v sušších oblastech poskytne dostatečné množství píce. Při omezeném 

počtu sečí lze nechat jednotlivé druhy trav vysemenit a zabezpečit tak obnovu travního porostu 

bez vysokých nákladů. 

Standardně je v rámci rekultivací v širším území oznamovatelem využívána směs pastevní – 

polopozdní, pro sušší podmínky: 

 

kostřava luční (Festuca pratensis) 35% 

kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra)  15% 

jílek vytrvalý 4n (Lolium perenne 4n) 30% 

bojínek luční (Phleum pratense) 5% 

lipnice luční (Poa pratensis) 5% 

jetel luční 2n (Trifolium pratense) 10% 

Vzhledem k dlouhodobému skladování zemin na deponiích se mohou měnit vlastnosti 

zemin. Po rozhrnutí zemin bude proveden chemický rozbor zemin pro zjištění aktuálních 

vlastností půdy a optimalizaci návrhu rekultivace (osevních postupů, hnojení). Je 

předpokládáno, že s ohledem na charakter lokality může být skladba travní směsi upravena. 

V platném plánu sanace a rekultivace je podrobně popsán postup následné péče o trvalé 

travní porosty následovně: 

„1“. rok – sběr kamene včetně naložení a odvozu na skládku 

            - střední rekultivační orba 

            - diskování 2 x 

            - hnojení minerálními kombinovanými hnojivy NPK I 4 q/ha   

            - vláčení 2 x 

            - sběr kamene včetně odvozu na skládku 

            - setí travního osiva včetně krycí plodiny (jarní ječmen nebo oves) 

            - postřik herbicidy proti plevelům (Agritox) 

            - sečení krycí plodiny včetně odstranění hmoty 

            - sečení travního porostu (TP) včetně odstranění posečené hmoty 

„2“. rok – jarní vláčení 2 x 

            - jarní přihnojení minerálními hnojivy (NPK 2 q/ha, LAV 1 q/ha) 

            - sečení TP včetně odstranění posečené hmoty 3 x ročně 

            - vláčení a válení 2 x ročně 

            - herbicidní ošetření zatravněných ploch proti dvouděložným plevelům (Agritox) 

„3“. rok – jarní vláčení 2 x 

            - jarní přihnojení minerálními hnojivy (NPK 2 q/ha, LAV 1 q/ha) 

            - sečení TP včetně odstranění posečené hmoty 3 x ročně 

            - dále válení a vláčení podle potřeby 

            - herbicidní ošetření zatravněných ploch proti dvouděložným plevelům (Agritox) 
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Uvedené postupy mohou být přizpůsobeny na základě aktuálních vlastností půdy v době 

plánovaného provádění prací.  

Ukončení rekultivace je uvažováno ve lhůtě do 3 let po ukončení těžby v případě pronájmu 

pozemků. Zemědělské využívání – sečení travního porostu – se předpokládá již v prvním roce.  

Postup založení trvalých travních porostů na plochách v okolí mokřadu bude obdobný. 

Doporučeno je využít pestřejší směsi se zastoupením lučních květin. V okolí mokřadu budou 

ponechány vybrané dřeviny pro další růst (rekultivace s využitím přirozené obnovy). 

Popis lesnické rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace a jeho úpravy 

Po rozprostření snížené vrstvy ornice s mocností cca 20 cm bude pozemek připraven 

k výsadbě provedením následujících úprav: 

- úpravou pozemku vyrovnáním výškových rozdílů ± 10 cm, 

- sběrem kamení včetně naložení a odvozu, 

- orbou, diskováním (2x) a vláčením (2x), 

- opakovaným sběrem kamení včetně naložení a odvozu. 

Plošný rozsah lesnické rekultivace bude zachován. Plochy lesnické rekultivace v prostoru 

pískovny Chudeřín I. navazují na plochy nadregionálního biokoridoru teplomilných doubrav 

NRBK 42 vymezené v územním plánu obce Nové Sedlo.  

Sortiment lesnické rekultivace je dle platného plánu sanace a rekultivace zvolen podle 

nároků a vhodnosti prostředí pro dominantně zastoupené dřeviny dub letní a zimní, 

subdominantní dřevinou je habr obecný.  

Tabulka 4: Druhová skladba lesního pásu dle platného plánu sanace a rekultivace 

 

Stromy budou na ploše výsadby zastoupeny z 90 % a keře tvořící křovinné patro na okrajích 

lesních pozemků pouze z 10 %. 

Výsadba stromů by měla být s ohledem na velikost výpěstků 2,0 m x 1,5 m, u keřů 1 m x 1 

m. 

Prostor lesnické rekultivace nadregionálního biokoridoru NRBK 42 navrženého v ÚSES je 

situován celý v lokalitě Chudeřín I – 2. etapa. V současné době jsou původní dřevní porosty 

vysazeny na ploše 1 450 m2 v rámci realizace ochranných opatření obce Chudeřín. Jedná se 

o částečně zapojený ochranný lesní pás, který byl vysazen v termínu od února do června 2012. 

Výše uvedený rozsah ploch navržených k lesnické rekultivaci zahrnuje prostory ochranných 

protiprašných a protihlukových lesních pásů v okolí sídla Chudeřín.  
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Způsob následné péče 

Následná pěstební péče stromových porostů se plánuje na období pěti let po výsadbě. 

Předpokládaný postup technické a biologické lesnické rekultivace po jednotlivých letech: 

„0“. rok - terénní úpravy s případným zatravněním pastevní směsí ve výsevku cca 40 kg/ha, zatravnění 

se doporučuje proti nadměrnému zaplevelení rekultivovaných ploch a pro omezení eroze na sklonech 

upravených svazů pískovny, překrytých vrstvou ornice mocnosti podle druhu rekultivace (lesnická 0,2 m) 

„1“. rok – výsadba ve sponu při upřednostnění autochtonních dřevin 

             - okopávka 1 x ročně 

             - celoplošné vyžínání 2 x ročně 

             - ochrana proti okusu zvěří 

             - případné přihnojení kompostem (s využitím místních zdrojů odpadních materiálů) 

„2“. rok – dosadba 20 % vysazeného sortimentu 

             - okopávka 1 x ročně 

             - celoplošné vyžínání 2 x ročně 

             - ochrana proti okusu zvěří 

„3“. rok – dosadba 10 % vysazeného sortimentu 

             - okopávka 1 x ročně 

             - celoplošné vyžínání 2 x ročně 

             - ochrana proti okusu zvěří, pěstební péče podle stavu a potřeby porostu 

             - ve skupinách se vylepšuje vždy stejnou cílovou dřevinou 

             - pouze je-li úhyn větší než na ploše 5 x 5 m, lze použít jinou cílovou dřevinu 

             - třetí rok se doporučuje provést přihnojení sazenic 

             - vyžínání se provádí do doby, než dřeviny dostatečně výškově neodrostou 

             - okopávku je vhodné provádět pouze u cílových dřevin do doby, než odrostou útlaku  

             - ochranu proti okusu zvěře je nutné provádět v prvních letech soustavně 

             - repelenty se doporučuje aplikovat 1 x ročně, v mimořádných případech i 2 x ročně  

„4“. rok – případná dosadba 5 % vysazeného sortimentu 

             - okopávka 1 x ročně 

             - celoplošné vyžínání 2 x ročně 

             - ochrana proti okusu zvěří 

             - pěstební péče podle stavu a potřeby porostu 

             - zakmenění nesmí klesnout pod 0,9, při ztrátách přes 50 % je nutné provést obnovu  

             - vyžínání se provádí do doby, než dřeviny dostatečně výškově neodrostou 

             - ochranu proti okusu zvěře je nutné provádět v prvních letech soustavně 

             - repelenty se doporučuje aplikovat 1 x ročně, mimořádně i 2 x ročně 

„5“. rok – okopávka 1 x ročně 

             - celoplošné vyžínání 2 x ročně 

             - ochrana proti okusu zvěří 

             - pěstební péče podle stavu a potřeby porostu 

             - zakmenění nesmí klesnout pod 0,9, při ztrátách nad 50 % je nutné provést obnovu. 

Další ošetření: hnojení NPK, ošetřování buřiny (2 x ročně), okopávka 1 x do roka, příp. 

odborné řezy). Navrhuje se oplotit cílovou dřevinu proti škodám způsobeným okusem zvěře, 

sazenice pak pravidelně ošetřovat nátěrem, např. MORSUVIN nebo NIVUS. Důležitá je také 

zálivka sazenic v suchém období. 

Popis tvorby mokřadu 

Společenstva obnažených břehů budou ponechána samovolnému vývoji s tím, že bude 

redukován výskyt nežádoucích druhů rostlin (ve vztahu k okolním plochám orné půdy). 

Důvodem je zvýšení pestrosti biotopů po rekultivaci. Přitom se vychází z předpokladu osídlení 

specifickou faunou a flórou a související zvýšení biodiverzity území. Předpokládán je 
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morfologicky pestřejší terén s vytvořením různorodých mikrostanovištních podmínek (viz 

předchozí text). 

Předpokládá se, že tyto plochy mohou ve smyslu §11a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu sloužit k zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny, a že zde může vzniknout registrovaný významný krajinný prvek. 

Výskyt náletových dřevin na březích bude regulován sečením a prováděn výběr 

jedinců/skupin k dalšímu růstu. Tím bude dosaženo přirozenějšího vzhledu rekultivované 

plochy s věkových a druhovým rozrůzněním blízkým přirozené vegetaci. 

Management plochy mokřadu bude pravděpodobě následující: 

- likvidace nežádoucích druhů náletových dřevin, cílový podíl dřevin na březích je navržen 

max. 20% plochy, 

- udržování břehů extenzivním sečením 2 x ročně s odvozem posečené hmoty, 

- individuální výběr náletových dřevin nebo jejich skupin a jejich zachování. 

V litorálním pásmu vodní plochy je cílem rozvoj vodních makrofyt a na ně vázané 

zoocenózy.  

Při založení mokřadu je možné provést osev semeny rostliny vhodných pro zamokřené 

plochy.  

Úpravy vodního režimu, meliorační opatření 

V místě navrhované těžby nebyly provedeny investice do půdy (závlahová soustava, 

odvodnění). Těžba štěrkopísků i bílých písků probíhala nad hladinou podzemní vody.  

Přesná úroveň hladiny podzemní vody před zahájením těžby nebyla známa. V rámci 

doplňkového geologického průzkumu nebyla v žádném z vrtů (kopaných sond) hladina 

podzemní vody zastižena. 

V současné době se báze těžby (nejnižší místo) nachází na úrovni 272,1 m n.m. ve východní 

části těžebny.  

V rámci sanace a rekultivace nejsou navrhovány úpravy vodního režimu a meliorační 

opatření nad rámec výše popsaných postupů terénních úprav (s využitím odpadů) a následné 

biologické rekultivace (včetně tvorby mokřadu). 

Po odtěžení štěrkopísků a části mocnosti bílých písků nad hladinou podzemní vody by 

mohlo dojít k zamokření pozemků z těchto příčin (působících jednotlivě nebo společně): 

- zhutnění vrstev půdy při rekultivaci,  

- ojedinělé extrémní srážkové situace,  

- vytvoření nového reliéfu terénu s nerovnostmi a depresemi,  

- nevytvoření dostatečné drenážní vrstvy nad nepropustnou bází (výskyt čoček jílů) nebo 

hladinou podzemní vody. 

Hladina podzemní vody nebyla těžbou zastižena. Aktuálně se hladina podzemní vody 

v nejnižším místě těžebny nachází 0,5 m pod povrchem. 

Těžené terciérní písky na bázi ložiska mají průlinovou propustnost. 

V současné době se na lokalitě nevyskytují trvale ani krátkodobě zamokřená místa. 
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ  

Rekultivace území Chudeřín I. bude zahájena po dotěžení suroviny.  

Předpokládaný termín zahájení: 2023 - po povolení změny plánu sanace a rekultivace a 

povolení využití odpadů na povrchu terénu pro rekultivaci ložiska. 

Předpokládaný termín ukončení:  2031 (tj. cca 8 let od zahájení) 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Kraj: Ústecký kraj 

Obce: Nové Sedlo u Žatce 

Chbany 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH 

ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT.  

Navazujícím řízením je podle §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. „takové řízení, ve kterém 

se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení 

záměru posuzovaného podle tohoto zákona“. 

Výčet navazujících řízení: 

Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel rekultivace pískovny Chudeřín I.  

Správní orgán: Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní 

prostředí 

Příslušný podle: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení pro využití odpadů a s jeho provozním 

řádem  

Správní orgán: Krajský úřad Středočeského kraje  

Příslušný podle: Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 

Samostatnými rozhodnutími nejsou závazná stanoviska3, např.: 

- souhlas orgánu ochrany půdy s (dočasným, trvalým) odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu, 

- souhlasy podle zákona o ochraně přírody a krajiny, např.: 

o souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným 

činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, 

o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do registrovaného krajinného prvku 

nebo k ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 

o povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů v kategorii druhy ohrožené, 

silně ohrožené a kriticky ohrožené. 

 
3 Závazné stanovisko je podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, úkon učiněný správním 

orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (tj. v určité věci 

se jím nezakládají, nemění nebo neruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby ani se 

neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá) a jehož obsah je závazný pro 

výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

file:///C:/EnviParagraf6/doc6/2006_183/index.html
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II. ÚDAJE O VSTUPECH  

1. PŮDA 

Realizace záměru nevyžaduje zábor půdy. V rámci realizace záměru budou upraveny 

postupy sanace a rekultivace pozemků dotčených důlní činností. 

Dotčené pozemky budou v souladu se schválených plánem sanace a rekultivace navráceny 

do zemědělského půdního fondu, popř. rekultivovány na les (viz kapitola Základní údaje). 

Tabulka 5: Přehled pozemků dotčených záměrem 

Etapa 

těžby 
K.ú. 

Pozeme

k 

Výměra 

pozemk

u 

BPEJ/tř. 

ochrany 

Dotčená část pozemku, 

odnětí ze ZPF pro těžbu 

štěrkopísků 

Změna postupů 

rekultivace (záměr) 

1. Chudeří

n 
51/7 17,6777 

1.22.12/IV. 

1.22.13/V. 

13,3800  dočasně 13,3800  dočasně 

2. 1,9575 dočasně 1,9575 dočasně 

51/1 4,9873 
1.22.12/IV. 1,7345 dočasně 1,3345 dočasně 

1.22.13/V. 1,8400 trvale 2,2400 trvale 

51/6 0,0175 1.22.13/V. 
0,0075 dočasně 0,0075 dočasně 

0,0010 trvale 0,0010 trvale 

51/14 1,2480 
1.22.12/IV. 

1.22.13/V. 

0,3570 dočasně 0,3570 dočasně 

Chbany 200/13 1,5159 1.22.13/V. 1,1425 dočasně 1,1425 dočasně 

Celkem 18,5790 dočasně 18,1790 dočasně 

1,8410 trvale 2,2410 trvale 

20,4200 celkem 20,4200 celkem 

*dle platných rozhodnutí je dočasně odejmuta část pozemku 51/1 v následujícím rozsahu: 

- dočasné odnětí 1,7345 ha 

- trvalé odnětí  1,8400 ha  

V důsledku vymezení plochy pro mokřad a okolní trvalý travní porost na svahu 

s rozptýlenou zelení bude nezbytné navýšit plochu trvalého odnětí o 0,1 ha (odnětí výhradně 

v ploše mokřadu). Navazující pozemky trvalých travních porostů s rozptýlenou zelení (0,3 ha) 

mohou být ponechány jakou součást ZPF. 

Vlastníkem všech dotčených pozemků je společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2. VODA  

Voda bude v provozovně využívána jako doposud, a to pro zkrápění komunikací a deponií 

v případě zvýšené prašnosti. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek budou zkrápěny účelové dopravní cesty 

v zařízení (prostoru rekultivované pískovny). Pro zamezení prašnosti je v současné době 

využíván kropící vůz ŠKODA 706 RTH.  

Četnost zkrápění je závislá na potřebě zkrápění (tedy zejména na počasí).  

Pro zkrápění bude využívána užitková voda z Ohře. Voda se využívá v technologii úpravy 

štěrkopísku. Voda pro doplňování ztrát v okruhu mokré úpravy je odebírána z vodního toku 

Ohře v říčním km 102,5. Povolení k odběru povrchové vody z vodního toku vydal Městský úřad 
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Kadaň rozhodnutím č.j. ŽP-5218/07/vod/Ki ze dne 13.12.2007, jehož platnost byla prodloužena 

rozhodnutím MěÚ Kadaň č.j. MUKK/68856/2018 ze dne 7.11.2018 (s platností na 10 let): 

▪ místo odběru: HGR 612, kraj Ústecký, obec Chbany, katastrální území Soběsuky nad 

Ohří, na pozemku parc.č. 80/1, vodní tok Ohře, č.h.p. 1-13-02-121, ř.km 102,220, 

umístění jevu vůči břehu (č. 09) pravý břeh  

▪ rozsah: 

o Průměrný povolený odběr   7,93 l/s 

o Maximální povolený odběr    18 l/s 

o Maximální měsíční povolený odběr  25 tis. m3/měsíc 

o Roční povolený odběr    250 tis. m3/rok 

o Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 10 

Způsob měření množství vody je podle doby provozu a výkonu čerpadla (1100 l/min). 

Odběr bude realizován prostřednictvím stávajícího odběrného zařízení – čerpadla se sací hadicí. 

Odebíraná voda není upravována a její kvalita není sledována, neboť to z hlediska nároků na 

kvalitu vody pro technologii není potřebné. Odběr vody a vodní cyklus v mokré úpravně je 

možno provozovat celoročně. 

Spotřeba vody pro zkrápění je ve vztahu k celkovému odběru vody z Ohře zanedbatelná. 

Po ukončení těžby a provozu úpravny bude provedena rekultivace lokality. Voda bude 

využívána pro zálivky vysazených dřevin v rámci pěstební péče. Využita bude užitková voda 

z Ohře, která je odebírána pro potřeby úpravny. 

3. OSTATNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE  

K realizaci záměru nebudou využívány ostatní přírodní zdroje s výjimkou odpadů 

přijímaných do zařízení a dalších materiálů k zásypu. 

Přijímané odpady 

V rámci záměru budou pro terénní úpravy využity odpady (zasypávání dle nového zákona 

o odpadech). V zařízení bude nakládáno s odpady kategorie ostatní. V následující tabulce je 

uveden výčet všech odpadů, které bude možné využít pro úpravy terénu (specifikace dle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. - vyhláška o Katalogu odpadů. Tato vyhláška byla zrušena zákonem 

č. 541/2020 Sb. a nebyla dosud (stav k 30.5.2021) nahrazena. 

Tabulka 6: Přehled odpadů pro terénní úpravy v rámci sanace pískovny 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu Kategorie odpadu 

01 
ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A 

DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE 
 

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů O - ostatní 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O - ostatní 

01 04 09 Odpadní písek a jíl O - ostatní 

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod 

čísly 01 04 07 

O - ostatní 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 

07 

O - ostatní 

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ 

POTRAVIN 

 

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O - ostatní 
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Kód druhu odpadu Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu Kategorie odpadu 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ  

10 09 08* Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 

07 

O - ostatní 

10 10 08* 
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 

07 

O - ostatní 

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O - ostatní 

10 12 06* Vyřazené formy O - ostatní 

10 12 08 
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném 

zpracování) 

O - ostatní 

10 13 14** Odpadní beton a betonový kal O - ostatní 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 01 Beton O - ostatní 

17 01 02 Cihly O - ostatní 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O - ostatní 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobku neuvedené pod číslem 17 01 06 

O - ostatní 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O – ostatní 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O – ostatní 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O - ostatní 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY  

20 02 02 Zemina a kameny O - ostatní 

* 10 09 08, 10 10 08 a 10 12 06 - jedná se o jemný sypký písek, ve kterém se mohou vyskytovat zbytky 

forem (kusy slepeného písku, snadno se drolící) do velikosti max. 0,5 m  

** 10 13 14 - jedná se o zbytky z výroby betonu. Odpad je buď pevný (kusy betonu) nebo vyschlý 

cementový kal z výplachu míchaček a autodomíchávačů (jemnozrnná kusovitá hmota snadno 

rozpadavá na drobnější kusy, nejde o prach ani o nezhydratovaný cement).   

Druhová skladba odpadů bude upřesněna v rámci návrhu provozního řádu ve vazbě na 

připravovanou vyhlášku, kterou se stanoví katalog odpadů, a stanovena v rámci řízení 

o povolení provozu zařízení.  

Stavební a demoliční odpady přijímány pouze ve formě recyklátu (frakčně upraveného 

stavebního a demoličního odpadu). 

Z hlediska množství je na základě dosavadního provozu předpokládáno, že v sortimentu 

přijímaných odpadů budou jednoznačně převažovat odpady druhu 17 05 04 Zemina a kamení.  

Z dosavadního provozu zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu „Rekultivace 

Pískovny Soběsuky III a Roztyly- západ“ a „Rekultivace pískovny Břežany“ vyplývá, že zemina 

a kamení představují v průměru více než 70% hmotnosti využitých odpadů. Konkrétně za roky 

2013 – 2016 činil průměrný podíl uvedeného odpadu z celkového využitého množství 74 %. 

Podrobnější specifikace využitých odpadů v letech 2017 – 2020 uvádí následující tabulka. Podíl 

zemin a kamení byl 79% a pohybuje se v rozmezí 64% až 94%. 
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Tabulka 7: Vstupy do zařízení Soběsuky III a Břežany v letech 2017 - 2020  

Kód druhu 

odpadu 

  

Název druhu odpadu dle 

Katalogu odpadu 

  

2017 2018 2018 2018 2019 2020 

Soběsuky III 
Soběsuky 

III 
Břežany Sob+Bř Břežany Břežany 

01 01 02 
Odpady z těžby nerudných 

nerostů             

01 04 08 

Odpadní štěrk a kamenivo 

neuvedené pod číslem 01 04 

07             

01 04 09 Odpadní písek a jíl             

01 04 12 

Hlušina a další odpady z 

praní a čištění nerostů 

neuvedené pod čísly 01 04 

07             

01 04 13 

Odpady z řezání a broušení 

kamene neuvedené pod 

číslem 01 04 07             

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy             

10 09 08 

Licí formy a jádra použitá k 

odlévání neuvedená pod 

číslem 10 09 07             

10 10 08* 

Licí formy a jádra použitá k 

odlévání neuvedená pod 

číslem 10 10 07             

10 12 01 
Odpadní keramické hmoty 

před tepelným zpracováním             

10 12 06 Vyřazené formy             

10 12 08 

Odpadní keramické zboží, 

cihly, tašky a staviva (po 

tepelném zpracování)        9 626,09  2 718,92  1 608,96              493,06            354,68  

10 13 14 
Odpadní beton a betonový 

kal             

17 01 01 Beton        4 052,10  796,12  1 931,33           3 765,14         2 290,42  

17 01 02 Cihly                0,52            

17 01 03 Tašky a keramické výrobky             

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobku 

neuvedené pod číslem 17 01 

06        8 676,44  4 076,70  2 857,79           4 841,81         4 237,99  

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03      40 347,40  13 554,83  38 162,51       51 717,34       35 783,70       99 786,46  

17 05 06 

Vytěžená jalová hornina a 

hlušina neuvedená pod 

číslem 17 05 05     

                     

56,78              814,68    

17 08 02 

Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01             

20 02 02 Zemina a kameny             

  Celkem      62 702,55  21 146,57  44 617,37       65 763,94       45 698,39     106 669,55  

 

Podíl zemin a kamení 2017 

0,64      

                       

2018 

0,79  

2019 

0,78  

2020 

0,94  
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Přijímané využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné 

významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla ke vzniku a uvolňování 

látek škodlivých pro životní prostředí.   

Zařízení bude provozováno v souladu s odsouhlaseným provozním řádem, s jehož zněním 

bude obsluha prokazatelně seznámena. Schválení provozního řádu bude předmětem 

navazujícího řízení.  

Do zařízení budou přijímány výhradně odpady uvedené v provozním řádu. Předpokládané 

požadavky na kvalitu přijímaných odpadů jsou uvedeny v kapitole D.IV. 

Další materiály 

V rámci biologické rekultivace mohou být využity sedimenty4 za podmínky, že nemají 

některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské 

unie o nebezpečných vlastnostech odpadů 

V zařízení mohou být využívány i certifikované výrobky určené k obdobnému využití 

a splňující požadavky na kvalitu materiálů určených k zasypávání. 

4. ENERGETICKÉ ZDROJE  

Elektrická energie 

Elektrická energie je využita pro pohon úpravárenské linky, pasového dopravníku. Dále je 

nezbytný odběr pro osvětlení úpravny a administrativní zázemí. Vlastní sanační a rekultivační 

práce nevyžadují dodávku elektrické energie. 

Nafta a maziva 

Nafta bude využita k pohonu nakladače a dozeru. Předpokládaná spotřeba: 

- kolový nakladač 

o MTH za rok: do 300 MTH 

o obvyklá doba využití za den: 2 - 3 hod 

o max. uvažovaná doba využití za den: 4 hod 

o průměrná doba využití za pracovní den: 1,2 hod (250 pracovních dní) 

o četnost nasazení na lokalitě za rok: cca 100 x 

o spotřeba nafty za 1 MTH: 19 l 

o spotřeba nafty za rok 300*19 = 5 700 l 

 
4 Sedimentem je „materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch, rybníků a koryt vodních toků 

vzniklý převážně usazováním erodovaných půdních částic, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako 

říční materiál podle vodního zákona“ 

Pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na pozemcích 

tvořících zemědělský půdní fond v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hnojivech a zákonem 

o ochraně zemědělského půdního fondu, nemusí být pozemky tvořící zemědělský půdní fond, na 

kterých budou využity, zařízením určeným pro nakládání s odpady; jejich původce a osoba, která je na 

pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, nevedou pro tyto sedimenty průběžnou evidenci 

podle § 94 a nepodávají hlášení podle § 95. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle zákona o 

hnojivech a podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon o odpadech, § 70 

Sedimenty). 
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- dozer 

uvažován 1 den týdnu max. 8 hod  

o MTH za rok: max. 100 

o spotřeba nafty za 1 MTH: 21 l 

o roční spotřeba 100* 21 = 2100 l 

Odhadovaná celková roční spotřeba nafty je 7 800 l. 

Denní max. spotřeba nafty odpovídá práci buldozeru po dobu 8 hod, tj. 168 l. 

Tankování bude probíhat v areálu v Roztylech. 

Oleje a mazací tuky budou kontrolovány v rámci servisních prohlídek a doplňovány dle 

potřeby. Veškeré manipulace s těmito látkami budou prováděny na zajištěném místě, 

stanoveném havarijním plánem. U mobilních strojů budou prováděny tyto práce v areálu 

v Roztylech. Při výměně a doplňování těchto hmot u stacionárních strojů na místě budou 

použity ochranné prostředky proti možným náhodným úkapům. Údržbu může provádět jen 

osoba k tomu proškolená a určena provozovatelem pro tuto činnost. Tento druh odpadů bude 

předáván výhradně osobám oprávněným dle zákona o odpadech (k dalšímu využití nebo 

zneškodnění). 

5. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST  

V současné době je dotčené území tvořeno těžbou odkrytými plochami s písčitými, 

štěrkopískovým a hlinitým substrátem. Záměr v rámci svých vstupů nevyužívá takové zdroje, 

které by snižovaly dochovanou biologickou rozmanitost. Záměr není umístěn v území se 

zvýšenou biodiverzitou. 

Se záměrem je spojen zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, pro něž vznikly 

v rámci provozu pískovny dočasná stanoviště. 

Vliv záměru na tato stanoviště se v porovnání se schválenými postupy sanace a rekultivace 

neliší, neboť území mělo být rekultivováno na ornou půdu a les. V rámci dokumentace vlivů na 

životní prostředí je předložena tvorba náhradního stanoviště zejména pro obojživelníky v rámci 

navrženého mokřadu.  

Přílohou dokumentace je „biologické hodnocení“5, které hodnotí míru zásahu do populací 

rostlin a živočichů. 

Vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany přírody a krajiny je popsáno v kapitole D. 

a v příloze dokumentace.  

Záměrem nedojde k narušení opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. 

propojující prvky a plochy zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování 

a zasakování nebo využívání srážkové vody, aj.), příp. dalších opatření k podpoře biodiverzity. 

V důsledku realizace záměru bude založena část nadregionálního biokoridoru. 

 

5 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 67 zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb. 
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6. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Pro dopravní obsluhu zařízení budou využity veřejné komunikace. Záměrem bude 

generována doprava nákladními automobily.  

Tabulka 8: Počty jízd vyvolané dopravy na hodnocených úsecích, RPDI 

Komunikace 

č./označení 

úseku ŘSD* 

Pracovní 

označení části 

hodnocené 

komunikace v RS 

a AS** 

Popis 
Podíl ze 

směru 
Vozidel Počet jízd 

III/22512 

III/2253 A 

od Chomutova a 

zpět 20% 4,00 8 

II/225, úsek 4-

2530 B od Kadaně a zpět 50% 9,00 18 

II/225, úsek 4-

2529 C od Žatce a zpět 30% 6,00 12 

 VÍCENÁSOBNĚ 

POJÍŽDĚNÉ 

ÚSEKY 

(SPOLEČNÉ)         

III/2253 

D 

příjezd na váhu od 

Žatce a Kadaně a 

průjezd na místo 

ukládky+průjezd na 

ukládku (po zvážení) 

od Chomutova   100% 17,00 34 

II/225, úsek 4-

2529 

E 

průjezd na ukládku 

a zpět od Kadaně a 

Chomutova+průjezd 

na váhu a zpět k 

ukládce od Žatce 100% 17,00 34 

* označení komunikací a úseků dle mapy dopravní sítě ŘSD, dostupné na 

http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

**pracovní označení části hodnocené komunikace v rozptylové (RS) a akustické studii (AS) 

Tabulka 9: Počty jízd vyvolané dopravy na hodnocených úsecích, DENNÍ MAXIMA 

Komunikace 

č./označení 

úseku ŘSD* 

Pracovní 

označení části 

hodnocené 

komunikace 

v RS a AS** 

Popis 
Podíl ze 

směru 
Vozidel Počet jízd 

III/22512 

III/2253 

A od Chomutova a zpět 20% 17,00 34 

II/225, úsek 4-

2530 

B od Kadaně a zpět 50% 42,00 84 

II/225, úsek 4-

2529 

C od Žatce a zpět 30% 25,00 50 

 VÍCENÁSOBNĚ 

POJÍŽDĚNÉ 
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Komunikace 

č./označení 

úseku ŘSD* 

Pracovní 

označení části 

hodnocené 

komunikace 

v RS a AS** 

Popis 
Podíl ze 

směru 
Vozidel Počet jízd 

ÚSEKY 

(SPOLEČNÉ) 

III/2253 D příjezd na váhu od 

Žatce a Kadaně a 

průjezd na místo 

ukládky+průjezd na 

ukládku (po zvážení) 

od Chomutova 

100% 84,00 168 

II/225, úsek 4-

2529 

E 

průjezd na ukládku a 

zpět od Kadaně a 

Chomutova+průjezd 

na váhu a zpět k 

ukládce od Žatce 100% 84,00 168 

Obrázek 5: Mapa hodnocených úseků veřejných komunikací a pracovní označení části komunikace 

 

 

Ostatní doprava na veřejných komunikacích  

Nákladní doprava z těžeben oznamovatele se dlouhodobě podílí na celkových intenzitách 

dopravy. Intenzity generované dopravy se významně nemění.  

V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí „Těžba na lokalitě Čínov“ 

(Bělohlávek 2016) byl v termínu od 15. do 20.6.2015 proveden dopravně inženýrský průzkum. 

Byly zjištěny intenzity dopravy za 24 hodin ve dnech 16.6., 17.6. a 18.6.2015 (út., st., čt.). Tyto 

hodnoty byly dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích II. vydání 

III/2253 

III/2
2
5
3
 

II/225, úsek 4-2530 II/225, úsek 4-2529 
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přepočteny a z těchto třech hodnot byla vypočtena průměrná celoroční hodnota RPDI. Podíl 

denní a noční dobyl byl stanoven z průměru 3 měřicích dnů. 

Tabulka 10: Intenzity dopravy na silnici č. 22512 v roce 2015 (RPDI) 

Směr   OA NA+NS 

Chomutov 

komunikace 

III/22512 

den 1504 332 

noc 113 15 

celkem 1617 347 

Chbany 

komunikace 

III/2253 

den 587 197 

noc 44 9 

celkem 632 206 

Nový dopravní průzkum nebyl v průběhu zpracování studie proveden z důvodu 

významných změn v dopravě v důsledku epidemiologických opatření. Zároveň je odůvodněné 

předpokládat, že intenzity dopravy zjištěné v roce 2015 budou spíše odpovídat intenzitám 

dopravy zjištěných ŘSD na sčítaných úsecích v roce 2016. Tento postup byl předběžně 

konzultován a odsouhlasen orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS Ústeckého kraje). 

Sčítání dopravy ostatních sledovaných úsecích komunikací je prováděno v rámci 

celostátního sčítání dopravy ŘSD. 

Pro výpočet intenzit dopravy byly použity dostupné platné metodiky dopravního průzkumu 

a predikce intenzit (TP189 a TP225 v platných zněních, Věstník MZ ČR, částka 11, ročník 2017 - 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Manuál 2018). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené intenzity dopravy v současné době (rok 

2021) a v hodnoceném roce 2023 s provozem záměru a bez záměru. V akustické studii jsou 

navíc uvedeny intenzity dopravy v roce 2000 (pro posouzení staré hlukové zátěže). 

Tabulka 11: RPDI - komunikace III/22512, Nechranická přehrada (od Chomutova a zpět) – úsek A 

Rok, varianta 
denní 

doba 

Kategorie vozidel 
Celkem 

 

OA NA NS  

Výpočtový scénář 1 LIN = aktuální 

stav území v roce 2021 

den 1611 352 1963  

noc 121 16 137  

Výpočtový scénář 2 LIN = 

výhledový stav bez hodnoceného 

záměru v roce 2023 

den 1742 377 2119  

noc 131 17 148  

Výpočtový scénář 3 LIN = 

výhledový stav s hodnoceným 

záměrem v roce 2023 

den 1742 385 2127  

noc 131 17 148  

Tabulka 12: RPDI - komunikace II/225, úsek dle ŘSD 4-2530, (od Kadaně a zpět) – úsek B 

Rok, varianta 
denní 

doba 

Kategorie vozidel 
Celkem 

 

OA NA NS  

Výpočtový scénář 1 LIN = aktuální 

stav území v roce 2021 

den 1380 202 18 1600  

noc 102 20 2 124  

den 1393 204 18 1615  
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Výpočtový scénář 2 LIN = 

výhledový stav bez hodnoceného 

záměru v roce 2023 

noc 103 20 2 125  

Výpočtový scénář 3 LIN = 

výhledový stav s hodnoceným 

záměrem v roce 2023 

den 1393 204 36 1633  

noc 103 20 2 125  

Tabulka 13: RPDI - komunikace II/225, úsek dle ŘSD 4-2528, od Žatce a zpět – úsek C  

Rok, varianta 
denní 

doba 

Kategorie vozidel 
Celkem 

 

OA NA NS  

Výpočtový scénář 1 LIN = aktuální 

stav území v roce 2021 

den 1819 227 68 2114  

noc 135 23 8 166  

Výpočtový scénář 2 LIN = 

výhledový stav bez hodnoceného 

záměru v roce 2023 

den 1836 229 69 2134  

noc 137 23 8 168  

Výpočtový scénář 3 LIN = 

výhledový stav s hodnoceným 

záměrem v roce 2023 

Den 1836 229 81 2146  

noc 137 23 8 168  

Tabulka 14: RPDI - komunikace III/2253, Chbany (od Žatce Roztyl na Chbany a zpět) – úsek D 

Rok, varianta 
denní 

doba 

Kategorie vozidel 
Celkem 

 

OA NA NS  

Výpočtový scénář 1 LIN = aktuální 

stav území v roce 2021 

den 629 209 838  

noc 47 10 57  

Výpočtový scénář 2 LIN = 

výhledový stav bez hodnoceného 

záměru v roce 2023 

den 681 224 905  

noc 51 11 62  

Výpočtový scénář 3 LIN = 

výhledový stav s hodnoceným 

záměrem v roce 2023 

Den 681 258 939  

noc 51 11 62  

Tabulka 15: RPDI - komunikace II/225, úsek dle ŘSD 4-2528, průjezd obcí Chbany – úsek E 

Rok, varianta 
denní 

doba 

Kategorie vozidel 
Celkem 

 

OA NA NS  

Výpočtový scénář 1 LIN = aktuální 

stav území v roce 2021 

den 1819 227 68 2114  

noc 135 23 8 166  

Výpočtový scénář 2 LIN = 

výhledový stav bez hodnoceného 

záměru v roce 2023 

den 1836 229 69 2134  

noc 137 23 8 168  

Výpočtový scénář 3 LIN = 

výhledový stav s hodnoceným 

záměrem v roce 2023 

Den 1836 229 103 2168  

noc 137 23 8 168  
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III.ÚDAJE O VÝSTUPECH  

1. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY, PŮDY A PŮDNÍHO PODLOŽÍ  

Emise skleníkových plynů 

V rámci dokumentace nejsou emise skleníkových plynů vyčísleny. V rámci provozu bude 

využito standardní mechanizace pro zemní práce – dozer, nakladač, nákladní automobily. 

Všechna zařízení musí splňovat technické podmínky stanovené pro jejich provoz příslušnými 

právními předpisy. Provozní efektivita navržených pracovních postupů a využití mechanizace je 

ověřena dlouhodobým provozem obdobných zařízení na lokalitě Soběsuky III a Břežany. 

Emise látek znečišťujících ovzduší 

Množství a druh emisí do ovzduší bude odpovídat dosavadnímu způsobu využití území. 

Z hlediska emisí znečišťujících látek se jedná o obdobné zdroje jako při těžbě suroviny. 

Podrobné údaje ohledně zdrojů znečišťování ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii 

(Kočová 2021), jež je přílohou dokumentace.  

V rozptylové studii byly hodnoceny následující znečišťující látky: benzen, benzo(a)pyren, 

oxidy dusíku (imisní příspěvky NO2) a prach (imisní příspěvky částic PM10 a PM2.5). 

Liniovými zdroji emisí budou vnitroareálové a příjezdové komunikace pro dovoz materiálů 

určených k rekultivaci. V rámci liniových zdrojů byla uvažována také resuspenze prachu 

vznikající pohybem nákladních vozidel na předmětných komunikacích.  

Plošnými zdroji prachu budou plochy, na kterých bude prováděna manipulace se sypkým 

materiálem. V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování pohonných hmot 

v motorech obslužné mechanizace a nákladních vozidlech. 

Emisní parametry plošných zdrojů jsou uvedeny na str. 11 - 13 rozptylové studie.  

Emisní parametry liniových zdrojů jsou uvedeny na str. 13 - 15 rozptylové studie.  

Znečištění vody 

Viz následující kapitole B.III.2 Odpadní vody. 

Znečištění půdy a půdního podloží 

Za běžných provozních podmínek nebude zasypávání a další činnosti v rámci rekultivace 

zdrojem znečištění půdy a půdního podloží. Doposud nebyl zaznamenán žádný havarijní stav 

ve vztahu k vodám nebo půdě. 

2. ODPADNÍ VODY 

Splaškové vody  

Odpadní vody vznikají pouze v provozu administrativní budovy v Roztylech, kde jsou jímány 

a pravidelně vyváženy. Objem odpadních vod odpovídá spotřebě vody, dle záznamů činí cca 

200 m3/rok. Odpadní vody z buněk v prostoru expedice (váhy) jsou taktéž jímány. 

Dále je v areálu úpravny umístěna buňka se suchým WC. Likvidaci zajišťuje dodavatelská 

firma. 

V místě rekultivace nebude ke vzniku odpadních vod docházet. 
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Technologické odpadní vody 

Odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, při realizaci záměru vznikat nebudou.  

Při zkrápění cest v rámci snižování prašnosti odpadní vody nevznikají. 

Důlní vody6 

Až do doby ukončení rekultivace budou v prostoru těžebny vznikat důlní vody, původem 

výhradně ze srážkových vod, které spadnou do prostoru těžebny.  

Těžba se uskutečňuje nad hladinou podzemní vody, srážkové vody zasakují do ponechané 

drenážní vrstvy štěrkopísku a písku při bázi těžebny. V průběhu rekultivace nevznikne potřeba 

tyto vody jímat a nakládat s nimi. 

3. ODPADY  

Způsob nakládání s odpady se oproti stávajícímu způsobu nezmění. 

V souvislosti s předkládaným záměrem budou vznikat hlavně odpady z provozu a údržby 

strojů, zařízení a administrativy – vše společné pro realizované těžební záměry oznamovatele 

v širším území.  

Proces vzniku jednotlivých odpadů vyplývá z jejich původu. Jedná se zejména o odpady 

vznikající při opravách a provozní údržbě strojů a zařízení používaných při těžbě a následné 

úpravě štěrkopísků. V areálu v Roztylech jsou prováděny pouze údržba a opravy menšího 

rozsahu. Výměny provozních náplní a opravy nebudou v prostoru těžby prováděny. 

V provozovně Roztyly je obvykle nakládáno (odpady jsou shromažďovány) s těmito druhy 

nebezpečných odpadů: 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje 

13 05 10  Kaly z lapáků nečistot (N)     

13 08 99 Odpady jinak blíže neurčené – odpadní oleje blíže nespecifikované 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

16 01 07 Olejové filtry     

16 01 13 Brzdová kapalina 

 
6 Dle horního zákona (č.44/1988 Sb. v pozdějších zněních) § 40 jsou: „důlními vodami všechny 

podzemní, povrchové i srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů 

bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo toku nebo prostým 

vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými vodami nebo 

podzemními vodami“. 
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16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 

16 01 14 (N)   

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

16 06 01 Olověné akumulátory 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

 

Dále je v provozovně obvykle nakládáno s odpady kategorie ostatní: 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a odpadní laky 08 01 11 

08 01 99  Odpady jinak blíže neurčené – odpady z výroby, zpracování, distribuce, 

používání a odstraňování barev a laků 

08 04 10 Jiná odpaní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 08 04 09 

15 01 02 Plastové obaly  

15 01 03 Dřevěné obaly  

15 01 04 Kovové obaly 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 

pod číslem 15 02 02 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené – vyřazená vozidla z různých druhů dopravy včetně 

stavebních strojů, odpady z demontáže těchto strojů a jejich údržby 

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod 16 06 03) 

Pozn.: specifikace uvedena dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. - vyhláška o Katalogu odpadů. Tato 

vyhláška byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. a nebyla dosud (stav k 30.5.2021) nahrazena 

Odpady vznikající při využití odpadů 

V případě, že dojde k nechtěnému přijetí nebezpečných odpadů do zařízení (jako součást 

dodávky s tím, že nebezpečné odpady nebudou dodavatelem deklarovány a budou skryty 

v ostatním odpadu jako nežádoucí příměs) a nebude možné odpad vrátit dodavateli, budou 

nebezpečné odpady vytříděny a shromážděny ve vodohospodářsky zabezpečeném 

kontejneru/kontejnerech (typ vana), které budou umístěny v rámci provozovny.  

Jedná se např. o tyto odpady: 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku obsahující 

nebezpečné látky 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Pozn.: specifikace uvedena dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. - vyhláška o Katalogu odpadů. Tato 

vyhláška byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. a nebyla dosud (stav k 30.5.2021) nahrazena 
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4. OSTATNÍ EMISE A REZIDUA  

S výjimkou níže popsaných hlukových emisí není vznik jiných emisí předpokládán. 

Hlukové emise 

Akustická zátěž vyvolaná záměru je předmětem hodnocení v rámci akustické studie. V této 

studii je hodnoceno splnění hlukových hygienických limitů pro dva typy zdrojů (v návaznosti 

na limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.:) stacionární a liniové. 

Stacionární zdroje hluku 

Jako stacionární zdroje hluku se uplatní:  

• provoz mechanizace pro rozhrnování navezeného materiálu: 

o čelní kolový nakladač, doba provozu 4 hod/den (v den nasazení, nikoli každý 

pracovní den), hladina akustického výkonu Lwa 107 dB 

o pásový buldozer, doba provozu 4 – 8 hod/den (v den nasazení, nikoli každý 

pracovní den), hladina akustického výkonu Lwa 111 dB 

• nákladní automobilová doprava pro navážení inertních odpadů – až 168 pohybů 

v prostoru pískovny za den (pro max. denní kapacitu zařízení). 

Žádný ze stacionárních zdrojů souvisejících s provozem hodnoceného záměru není zdrojem 

hluku s tónovým charakterem. Provoz nebude realizován v noční době. 

V akustické studii jsou posouzeny samostatnými výpočty odlišné situace, které nastanou 

postupně v průběhu sanace a rekultivace a které se liší v umístění působení stacionárních 

zdrojů hluku (např. způsobu nasazení mechanizace) v prostoru pískovny Chudeřín I. Jedná se 

o výpočtové scénáře 1 – 6 STA. Popis scénářů je zařazen na str. 14 – 21 akustické studie. 

Liniové zdroje hluku 

Celkové roční průměrné denní intenzity dopravy na dotčených veřejných komunikacích se 

podstatně nezmění, neboť v době provozu tohoto záměru nebude již probíhat využití odpadů 

(zasypávání) na lokalitě Břežany. Doprava související s ukládkou v lokalitě Břežany bude 

přesměrována do lokality Chudeřín I. 

V rámci bezpečnosti výpočtu však bylo přikročeno k řešení pomocí celkového příspěvku 

RPDI, bez uvažování přesměrování stávající dopravy z lokality Břežany. Vstupní údaje pro 

akustický model – výpočet hluku z dopravy – je zařazen na str. 32 dokumentace. 

Zdroje záření 

V rámci záměru nebudou provozovány zdroje záření, jež by mohly ovlivnit lidské zdraví.  

Zápach 

Záměr nebude zdrojem zápachu. 

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Realizace záměru je spojena s terénními úpravami. Namísto původně plánované deprese 

v těžební jámě po těžbě štěrkopísků (obdobné rekultivované ploše těžebny Chudeřín II) dojde 

k úpravě terénu na původní niveletu. Snížený terén po těžbě bude ponechán pouze v místě 

mokřadu. 
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Bilance materiálů potřebných k terénním úpravám jsou uvedeny v části popisující kapacitu 

záměru (kapitola B.I.2).   
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 

CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

(např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části 

území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, 

územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky 

významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, 

kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru 

únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 

ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000  - EVROPSKY VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ, PTAČÍ OBLASTI  

Lokalita Chudeřín leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Nejbližší lokalitou je ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice (ve vzdálenosti cca 2,2 km 

severozápadním směrem). Dále se v širším okolí nalézají evropsky významné lokality Běšický 

chochol (při severním břehu nádrže), Želinský meandr (v okolí přítoku Ohře do Nechranické 

nádrže) a Stroupeč. Charakteristika zmiňovaných evropsky významných lokalit zde, s ohledem 

na nulový vliv záměru na předměty ochrany, není uváděna.  

Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice byla vyhlášena nařízením vlády (Sbírka zákonů 

č. 530/2004) ze dne 29. září 2004. Předmětem ochrany je husa polní (Anser fabalis) a vodní 

ptáci vyskytující se na zimovišti v počtu vyšším než 20 000 exemplářů.  
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Obrázek 6: Mapa evropsky významných lokalit v širším okolí oblasti těžby 

 

Poznámka: oblast těžby – území zahrnující ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven 

a štěrkoven Roztyly dle záměru z roku 2008 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY  

V blízkosti záměru se nenachází žádná zvláště chráněná území (ZCHÚ), která vymezuje 

zákon č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny. Realizaci záměru nebudou přímo dotčeny 

národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky ani přírodní památky.  

Na následující mapce jsou vyznačeny vzdálenosti zvláště chráněných území (zjištěno na 

veřejně dostupném portále Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Digitální registr ÚSOP na 

adrese: drusop.nature.cz) od širší obladsti těžby. 
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Obrázek 7: Zvláště chráněná území v okolí širší oblasti těžby 

 

Poznámka: oblast těžby – území zahrnující ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven 

a štěrkoven Roztyly dle záměru z roku 2008 

Vysvětlivky: 

PP Stroupeč   3,1 km východně od oblasti těžby 

PP Běšický chochol  3,9 km severozápadně od oblasti těžby 

PP Želinský meandr  4,8 km severozápadně od oblasti těžby 

PP Střezovská rokle  5,2 km severně od oblasti těžby 

S ohledem na vzdálenost a nulové vlivy záměru na zvláště chráněná území, všechny 

kategorie přírodní památka, nejsou jednotlivá území podrobněji popisována. 

V blízkosti lokality nejsou vyhlášeny přírodní parky. Nejbližším přírodním parkem je Džbán, 

nachází se mezi Žatcem, Louny, Slaným a Rakovníkem.  

ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY  

Územní systém ekologické stability je vymezen územním plánem obce Nové Sedlo a 

územním plánem obce Chbany. Průběh nadregionálního SES je v územních plánech zpřesněn. 

  

5,2 km 
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Obrázek 8: Hlavní výkres - územní plán Chbany, výřez 
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Obrázek 9: Výkres dopravy a koncepce krajiny - územní plán Nové Sedlo, výřez 

  

Legenda: 

   

Zdroj: Územní plán Nové Sedlo, U-24 s.r.o. (2011) 

Jak je patrné ze zařazených výkresu, po obvodu dotčeného území jsou vymezeny prvky 

územního systému ekologické stability lokální úrovně a nadregionální úrovně: 

• NRBK42 – nadregionální biokoridor „Unhošť – Stroupeč“ – dle územního plánu 

„v současné době bez porostu, bude vysazeno v rámci rekultivace pískovny“, 

• LC3_a - lokální biocentrum „V pískovně“, vložené do nadregionálního biokoridoru.                  

Níže jsou popsány jednotlivé úrovně ÚSES v širším území. 

  



Dokumentace vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. 

46 

 

Obrázek 10: Mapa ÚSES v širším okolí v oblasti těžby 

 

Poznámka: oblast těžby – území zahrnující ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven 

a štěrkoven Roztyly dle záměru z roku 2008 

Nadregionální úroveň ÚSES  

Osa nadregionálního biokoridoru NRBK K 42, větev společenstev teplomilných doubrav, 

vstupuje do širšího území oblasti těžby na severozápadě u Vikletic. Po svém průchodu 

vloženým regionálním biocentrem NRBK dále prochází přibližně středem území ve směru 

generelně od severu k jihu, kde se ve své trase dotýká (prochází podél) odkalovacích ploch a 

přes východní okraj lokality Chudeřín I. V zájmovém území je biokoridor převážně nefunkční, 

navržený k založení. V současné době se zde nacházejí převážně agrikultury a doprovodné 

porosty podél polních cest a komunikací nižší třídy.  

Nadregionální biokoridor NRBK42 prochází přes okraj lokality. Aktuálně je v dotčeném 

úseku biokoridor nefunkční. V rámci plánu sanace a rekultivace je navrženo založení 

biokoridoru v dotčeném úseku. 

Vložená biocentra lokálních parametrů jsou popsána níže. 

Regionální úroveň ÚSES 

Tato hierarchická úroveň ÚSES přímo nekoliduje s plochami těžby v zájmovém území. Na 

severu je v rámci nadregionálního biokoridoru NRBK 42 vloženo regionální biocentrum RBC 

1686 Soběsuky. Toto biocentrum těsně sousedí s plochou těžby Soběsuky IV.  



Dokumentace vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. 

47 

 

 

Zdroj: Územní plán Chbany, AGORA STUDIO, 2020 

Vysvětlivky: DH dubohabřiny, VO bylinná, vodní a pobřežní vegetace, rákosiny a porosty vysokých 

ostřic, LO mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, SE polní kulticenózy. 

Na jihu dotčené území sousedí (přes silnici) s regionálním biocentrem RBC 1685 Chbany. 

Biocentrum zahrnuje stávající lesní porost.  

 

Zdroj: Územní plán Chbany, AGORA STUDIO, 2020 

Vysvětlivky: AD acidofilní březové, borové a jedlové doubravy, DH dubohabřiny, KU lesní kulticenózy, 

akátiny a paseková vegetace.  

Místní územní systémy ekologické stability 

V širším území jsou do nadregionálního biokoridoru NRBK 42 vložena následující lokální 

biocentra:  

• LBC 558 U polního mlatu 

• LBC 587 U Roztyl I 

• LBC 586 U Roztyl III 

Pozn.: Tato biocentra byla vymezená v rámci územního plánu Chbany (AGORA 

STUDIO, 2020) 

• LC3_a V pískovně 

Pozn.:  Biocentrum vymezené v rámci územního plánu Nové Sedlo (U-24, s.r.o., 2011)  

Lokální biocentrum LC3_a V pískovně zasahuje okrajově do lokality Chudeřín I. V rámci 

územního plánu Nové Sedlo (U-24, s.r.o., 2011) došlo k upřesnění vloženého lokálního 

biocentra LC3_a do nadregionálního biokoridoru NRBK 42 v souladu s platnou ÚP VÚC 

Severočeské hnědouhelné pánve. V územním plánu je lokální biocentrum LC3_a nepřesně 

popsáno jako „plochy stávající těžby – bez vegetace“. Na obrázku níže je znázorněna hranice 

těžby nad hlavním výkresem územního plánu obce Nové Sedlo. Z mapy je zřejmé, že lokální 

biocentrum leží převážnou částí vně pískovny. 

Na severovýchodě širšího území je v rámci územního plánu Nové Sedlo (U-24, s.r.o., 2011) 

vymezen lokální SES. Sestává z lokálních biocenter LC4 a LC5, která jsou mezi sebou a 

s ostatními prvky v systému propojena lokálními biokoridory LK2 a LK4. 
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Obrázek 11: Hlavní výkres - územní plán Nové Sedlo, výřez, se zákresem hranice těžby Chudeřín I. 

 

KRAJINA  

Záměr bude realizován v prostoru dotčeném těžební činností. Vlivy těžebního záměru na 

krajinu byly předmětem vyhodnocení vlivů těžby štěrkopísku na životní prostředí. 

„Záměr se nachází v mírně zvlněné, zemědělsky obhospodařované krajině. Jedná se o 

typicky člověkem přetvořenou krajinu mezi menšími lokálně významnými sídly. Krajinný ráz je 

zde determinován polohou lokality na okraji území sídel ve vazbě na plochy průmyslových 

staveb a areálů, nedaleké plochy bydlení a dopravní plochy. Krajina se vyznačuje velmi nízkým 

podílem až absencí lesní i mimolesní zeleně, která je představována pouze porosty 

doprovázejícími komunikace a vodní toky. 

Lidská činnost se v krajině projevuje značným odlesněním, zorněním ploch a vytvářením 

sítě sídel a komunikací. Dominantou blízkého okolí je vodní nádrž Nechranice, která vytváří v 

krajině významnou antropogenní bariéru. 
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Severně a severovýchodně od plochy ZÚ se nachází další plochy hornické činnosti. 

Z hlediska lokace se jedná o jámové lomy nedaleko Břežan či Soběsuk. Východně od řešené 

plochy se nachází zemědělsky zrekultivované plochy bývalého lomu. Území se nachází pouze 

cca 6 km od Žatce, tj. v hlavní oblasti osídlení.“ (Bureš 2020). 

Stav krajinného rázu byl zhodnocen v rámci krajinného prostoru potenciálně 

(předpokládaně) dotčeného realizací záměru těžby štěrkopísku.  

Dotčený krajinný prostor (DoKP) pro celou oblast těžby je vymezen následně:  

- ze severovýchodu je ohraničen strmými terasami levého břehu Ohře; hranice vede nad 

osadami Vičice, Stranná, Přívlaky, Stroupeč a Záhoří  

- ze západu je ohraničen Nechranickou hrází, obci Vikletice a silnici vedoucí z Vikletic do 

Libědic  

- z jihu je ohraničen hřebenem Přeskackých vrchů, dále pak jejích východními svahy a obci 

Libočany.  

DoKP byl rozdělen do těchto míst krajinného rázu (MKR), která lze vnímat jako vizuálně 

odlišné prostory krajinné scény a která se od sebe liší jednotlivými znaky převážně přírodních 

a kulturně-historických charakteristik KR:  

1. MKR tok a údolí Ohře  

2. MKR Nechranická hráz a Vikletice  

3. MKR zemědělská (polní) krajina  

4. MKR Přeskacké vrchy 

Lokalita Chudeřín I leží v místě krajinného rázu „zemědělská (polní) krajina“. 

Významné krajinné prvky 

V zájmovém území předkládaného záměru nejsou registrovány žádné VKP, dle § 6 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přímo v lokalitách těžby se nenacházejí ani ty VKP, 

které vymezuje výše uvedený zákon v § 3 – např. lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 

údolní nivy.  

V bližším okolí širšího území těžby je více7 registrovaných VKP, které však nebudou přímo 

dotčeny předkládaným záměrem.  

 

7 Ve svahu nad obcí Břežany se nachází VKP Břežanská stráň. Je zajímavý specifickou xerofilní vegetaci. 

Na obnažených jílových místech se vytváří společenstva rostlin subhalofilních. Nacházejí se zde zvláště 

chráněné a vzácné druhy rostlin: koniklec luční český, vzácné taxony subhalofilní, jetel žíhaný a jetel 

otupený.  

Na jižním okraji obce Čiňov je vymezen VKP Pískový pahorek Čiňov, který je refugiem (útočištěm) zvláště 

chráněných druhů rostlin.  

Východním směrem nad obcí Nové Sedlo je vymezen VKP Zlatník jako botanicky cenná lokalita s 

xerotermní vegetací. 

Dalšími registrovanými VKP v širším území jsou:  

VKP Svahy Přívlaky – rozsáhlý členěný výslunný svah s různými expozicemi (vyprahlé „boule“, kulovité 

tvary, obnažené písky, rokle s porosty dřevin atp.). Vyskytuje se zde unikátní květena (např. koniklec luční 
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, RESP. KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A POPIS 

JEHO SLOŽEK NEBO CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT 

ZÁMĚREM OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA OVZDUŠÍ  

Není předpokládáno významné (negativní) ovlivnění složek životního prostředí. Popsán je 

stav složek životního prostředí, které mohou být záměrem ovlivněny. 

STAV KVALITY OVZDUŠÍ  

Imisní pozadí není nikde v území posuzovaném v rozptylové studii pravidelně 

monitorováno. Měření imisních koncentrací přímo v posuzované lokalitě se neprovádí. 

V rozptylové studii jsou uvedeny výsledky monitoringu na nejbližších monitorovacích stanicích 

kvality ovzduší v rámci okresu Chomutov. 

Stávající úroveň znečištění je vyhodnocena dle aktuálních map úrovní znečištění 

konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého 

pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP 

ČR prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách.  

Tabulka uvádí průměrné hodnoty imisních koncentrací vybraných znečišťujících látek 

v oblasti posuzovaných výpočtových bodů (viz obrázek č. 5 a tabulka č. 11 rozptylové studie – 

jedná se o území vymezené ze severozápadu okrajem nádrže Nechranice, na jihu obcí Chbany 

a na západě pokrývající sídlo Chudeřín). 

Tabulka 16: Imisní koncentrace za roky 2015 – 2019 

Výpočtové body 

č. 

benzen BaP NO2 PM10 PM2.5 

rok [µg/m3] 
rok 

[ng/m3] 
rok [µg/m3] rok [µg/m3] 

36 MV 

[µg/m3] 

rok 

[µg/m3] 

1 a 2 0,8 0,5 11,1 19,2 34,7 14,0 

3, 4, 5, 6 a 10 0,8 0,8 11,0 22,3 40,4 16,6 

7, 8 0,8 0,5 11,1 19,3 35,0 14,1 

9 0,8 0,5 10,9 19,2 34,8 14,0 

11 0,8 0,5 10,6 18,9 34,2 13,8 

Zdroj: Český hydrometeorologický úřad 

V posuzovaném území nebyly překročeny imisní limity průměrných ročních koncentrací 

znečišťujících látek dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. V řešeném území 

nebyl překročen ani imisní limit 36.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace PM10. 

 

český – exkluzivní populace, kozinec bezlodyžný, kozinec dánský, divizna brunátná, modravec tenkokvětý, 

bělozářka liliovitá a další).  

V místní části Přívlak – ve Stroupečku „U zámečku“ je skupina památných stromů 11 dubů letních a 1 jilm 

habrolistý o stáří asi 500 let, obvody kmenů od 250 do 930 cm.  

VKP Slepé rameno Ohře – vyskytuje se zde kriticky ohrožený živočich – ropucha krátkonohá  

VKP Záhoří – lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 
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Na základě uvedených dat je možné konstatovat, že v území nedochází k překračování 

imisních limitů, přičemž v území probíhá jak stávající těžba štěrkopísků, tak využití odpadů na 

lokalitě Břežany). 

STÁVAJÍCÍ HLUKOVÉ POMĚRY V  SÍDLE CHUDEŘÍN  

Měření ekvivalentních hladin akustického tlaku z hlukového pozadí u obytné zástavby 

z provozu stacionárních zdrojů hluku v lokalitě Chudeřín proběhlo dne 4.10. 2012 (Zdravotní 

ústav se sídlem v Ústí nad Labem). Těžba v době měření probíhala v severní části pískovny, na 

hranici těžebny byl již vybudován protihlukový val (o výšce 4 m). Měřící místo bylo zvoleno 

v chráněném venkovním prostoru rodinného domu č.p. 19 ve vzdálenosti od hranice těžby 150 

m (jedná se o nejbližší objekt pro bydlení).  Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro 

dobu denní ve výši 48,8 dB splňuje hlukový hygienický limit pro hluk z provozu stacionárních 

zdrojů hluku 50 dB. 

V rámci rekultivace bude provoz mechanizace méně intenzivní než v průběhu těžby. 

HLUK Z PROVOZU NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH  

Liniovými zdroji jsou veřejné komunikace využívané pro přepravu výrobků zákazníky 

pískovny. 

Současný stav hlučnosti podél dotčených (vybraných) úseků veřejných komunikací je 

charakterizován údaji Výpočtovým scénářem 1 LIN rok 2021 - viz str. 38 akustické studie. Limitní 

hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou v chráněném venkovním prostoru staveb 

v denní době v sídle Chbany a Nechranice splněny. 

VODY  

Srážkové poměry 

Širší okolí patří k území s nízkými průměrnými srážkami, které ročně dosahují kolem 450 

mm. Nejbližší srážkoměrnou stanicí jsou Podbořany (316 m n.m.), kde spadne ročně v průměru 

458 mm, z toho ve vegetačním období (duben – září) 304 mm.  

Dlouhodobý srážkový normál za období 1961 – 1990 ze stanice ČHMÚ Žatec je 445,8 mm. 

Hydrogeologické poměry  

Území náleží do hydrogeologického rajónu 2132 - Mostecká pánev (jižní část). Dlouhodobý 

specifický odtok podzemní vody činí 0,5-1 l/s//km2 [3]. Z vodohospodářského hlediska spadá 

zájmové území do dílčího povodí Ohře č. 1-13-02-122. 

Zájmovým územím neprotékají žádné povrchové toky. Těžené ložisko je uloženo nad 

současnou erozní bází. Prostor ložiska (před zahájením těžby) byl dotován atmosférickými 

srážkami, přirozeně bylo odvodňováno po spádu nepropustného podloží. Jílovité partie byly 

v rámci těžby vytěženy jako výklizy a uloženy v těžebním prostoru.  

Komunikace mezi štěrkopískovou zvodní a zvodněmi hlubšího oběhu podzemních vod, 

nebyla nikde prokázána.  

V zájmovém území jsou vyvinuté mělké i hlubší zvodněné systémy. Spodní systém je vázaný 

na sedimenty terciéru, svrchní mělký systém je vázaný na svrchní část terciéru a kvartéru. 
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Hlubší terciérní polohy jsou nepříliš bohaté z hlediska výskytu významnějších 

soustředěných akumulací podzemních vod. Horniny jsou zpravidla omezeně průlinově 

propustné. Nadložní kvartérní sedimenty jsou průlinově dobře propustné, ale zvodněné jsou 

pouze lokálně, zpravidla jen na bázi. Koroš a kol. (2012) uvažuje koeficient filtrace skrývek 

v průměrných hodnotách 2,2 m/den = 2,55.10-5 m/s.  

Horčičko [3] specifikuje hydrogeologické poměry na lokalitě následovně: 

„Připovrchový hydrogeologický kolektor podzemních vod v posuzované oblasti tvoří 

kvartérní terasové sedimenty. Jsou to převážně štěrkopísky a písky, místy s polohami jílů. 

Terasový kolektor je sycen výhradně srážkami se sklonem hladiny podzemní vody ke korytu 

místní erozní báze, jenž tvoří Břežanský potok, resp. Ohře. Hladina podzemní vody se 

v terasovém kolektoru pohybuje v hloubkách cca 4 m pod terénem, tzn. kopíruje ve zvodnělé 

mocnosti do 1 m bázi kvartémích sedimentů tvořenou terciárními jílovitými písky nadložního 

souvrství. Hladina podzemní vody v území s terciárními sedimenty se pohybuje v hloubkách 

okolo 8 m pod terénem. Tzn. v části Chudeřína s terasou je hladina podzemní vody výše než 

v části obce bez terasových sedimentů. Středem obce prochází mělce zařízlé erozní koryto, na 

jehož svazích se odvodňuje terasový kolektor (zdroj vody pro obecní rybník).  

[…] Svrchní část terciémích sedimentů na lokalitě tvoří téměř nepropustné jílovité písky, 

které funguji jako hydrogeologický izolátor zabraňující průsaku vod z kvartémích kolektorů do 

hloubky. Komunikace mezi terasovou zvodní a zvodněmi hlubšího oběhu podzemních vod, 

nebyla nikde prokázána.“ 

Evidence stavu povrchových a podzemních vod 

Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je uloženo 

zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 

č. 20/2004 Sb., a zákona č. 150/2010 Sb. 

Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je stanoven vyhláškou 

č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod 

a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné 

správy. 

V zájmovém území se nenachází žádné hodnocené povrchové vody stojaté. Severozápadně 

od Chudeřína se nachází Nádrž Nechranice na toku Ohře. Ekologický stav/potenciál je „střední 

potenciál“, chemický stav „dobrý“. S ohledem na polohu vůči záměru nemůže být tento 

povrchový útvar záměrem ovlivněn. 

Chemický a ekologický stav útvaru povrchových vod „Ohře od hráze nádrže Nechranice po 

Liboc“, ležícího severně od zájmového území, je ve smyslu rámcové směrnice o vodách 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) hodnocen následovně: ekologický 

stav/potenciál „střední stav“, chemický stav „dobrý“ (období hodnocení stavů je 2010–2012). 

Kvantitativní a chemický stav útvaru podzemních vod „Mostecká pánev – jižní část“ je ve 

smyslu rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 
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dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) hodnocen 

následovně: kvantitativní stav „dobrý“, chemický stav „nedosažení dobrého stavu“.8 

Monitoring vod 

Od roku 1997 probíhá v oblasti Roztyl a Chban systematické režimní měření hladiny vod na 

více objektech (např. rybník Chbany, požární nádrž Chbany, strouha Chbany, rybník Roztyly, 

horní nádrž Roztyly, dolní nádrž Roztyly a hladina v pískovně.  

Pro zajištění dlouhodobého režimního měření kvantitativních parametrů podzemních vod 

je tato síť postupně rozšiřována o další objekty pro sledování podzemních vod relevantní vždy 

pro konkrétní lokalitu těžby. 

Ve vztahu k těžbě na lokalitě Chudeřín I a Chudeřín II je prováděn monitoring rybníku, 

obecní studny a studny ve statku v Chudeříně. 

 Ve shodě s predikcí, učiněnou v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí, nebyl 

zaznamenán negativní vliv těžby štěrkopísků na hladinu spodní vody. 

PŮDY 

Půdy na dotčených pozemcích byly zařazeny do následujících bonitovaných půdně-

ekologických jednotek 1.22.12 a 1.22.13. 

Dotčené půdy leží shodně v prvním klimatickém regionu, který je rozšířen v této nejsušší 

oblasti Čech.  

Tabulka 17: Charakteristika klimatického regionu 

Číselný 

kód 

regionů 

Symbol 

regionů 

Charakteristika 

regionů 

Suma 

teplot nad 

10 °C 

Průměrná 

roční 

teplota °C 

Průměrný 

roční úhrn 

srážek v 

mm 

Pravděpodobnost 

suchých 

vegetačních 

období (%) 

Vláhová 

jistota 

1 T 1 teplý, suchý 2600 - 

2800 

8 - 9 < 500 40 - 60 0 - 2 

Zdroj: Vyhláška č. 227/2018 Sb. Vyhl. o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a 

postupu pro jejich vedení a aktualizaci 

Charakteristika dotčených hlavních půdních jednotek dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek 

a postup pro jejich vedení a aktualizaci: 

22 - Půdy jako předcházející HPJ 21 (půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, 

kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných 

substrátech, pozn. zpracovatele) na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo 

písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

23 - Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na 

zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží 

jílů.  

 

8 Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM. Mapa vodní hospodářství a ochrana vod. 

Dostupné na https://heis.vuv.cz/ 
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Jedná se o skupinu půdních typů v mapových podkladech Geoportálu SOWAC – GIS 

označovaných jednotně jako regozemě.  

Podle informace o sklonitosti a expozici (4. číslice kódu BPEJ) se v ploše ložiska Chudeřín I. 

nacházely půdy s kategorií sklonitosti 2 (mírný svah či mírný sklon) s všesměrnou expozicí. 

Na základě kódu BPEJ (4. číslice kódu BPEJ) jsou půdy v celé dotčené ploše popisovány jako 

hluboké, bezskeletovité až slabě skeletovité.  

Tento popis neodpovídá skutečnému stavu, neboť průměrná mocnost skrývkového 

horizontu činila 0,5 cm.  

PŘÍRODNÍCH ZDROJE, BIOLOGICKÁ ROZMANITOST  

Nerostné suroviny – štěrkopísek – budou na již lokalitě v době realizace záměru vytěženy. 

Aktuální stav lokality z hlediska biologické rozmanitosti je popsán v přílohách dokumentace 

S3 (Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, Bureš 2020) a S4 

(Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru, Janda 2018).  

Průzkumům v roce 2020 předcházely botanické a zoologické průzkumy se zaměřením na 

stav vegetace a fauny, výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých a na výskyt obratlovců, 

provedené v roce 2018 (Janda). Kompletní seznam druhů nalezených v roce 2018 je uveden 

v příloze S4. Výsledky Jandy jsou zahrnuty v Hodnocení vlivů závažného zásahu. Z něj jsou ve 

zkráceném rozsahu převzaty níže uvedené informace o výskytu fauny a flóry na ploše dotčené 

záměrem. 

Z pohledu biotopů se jedná o antropogenně silně ovlivněné plochy se sporadickou 

vegetací. Blízké okolí je obklopeno intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou (orná 

půda), která je součástí větší využívané agrocenózy. Jižně od plochy zájmového území se 

nachází lesní porost. STG porostu je 2B4. 

Stručné shrnutí výsledků botanického průzkumu 

V zájmovém území se vyskytuje převážně zcela běžná flóra a vegetace charakteristická pro 

obdobná stanoviště ovlivňovaná lidskou činností. Těžba zásadním způsobem ovlivňuje 

druhové složení bylinné vegetace, které je charakteristické pro polní kultury včetně lemů, kde 

nedochází k používání herbicidů. Botanickým průzkumem byla zjištěna přítomnost 111 taxonů 

cévnatých rostlin. Nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené 

v Červeném seznamu ČR.  

Stručné shrnutí výsledků zoologického průzkumu 

Během terénních průzkumů byly nalezeny dva druhy plazů: 

- ještěrka obecná (Lacerta agilis) – silně ohrožený druh. Nejvíce byli jedinci pozorováni ve 

východních partiích na okrajích stávající lomové jámy.  

- užovka obojková (Natrix natrix) – ohrožený druh. Byl pozorován pouze jeden dospělý 

jedinec ve východní části plochy ZÚ. 

Během terénních průzkumů byly nalezeny tři druhy obojživelníků: 

- ropucha obecná (Bufo bufo) – ohrožený druh, 

- ropucha zelená (Bufotes viridis) – silně ohrožený druh, 

- skokan skřehotavý (Rana ridibunda) - kriticky ohrožený druh.  
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Ve všech případech se jednalo o nalezení menších populací v technologických tůních a 

jejich blízkém okolí. Výše uvedené druhy se zde prokazatelně rozmnožují a v blízkém okolí 

i zimují. 

Vzhledem k charakteru zájmového území a značné uniformitě biotopu byli během 

průzkumu zjištěni a sledováni pouze ptáci, kteří představují relativně běžnější skupinu 

vyskytujících se ptačích druhů. Identifikováno bylo celkem 20 druhů ptáků. Plocha je avifaunou 

spíše navštěvována jako případný zdroj potravy. Zájmové území je, co se týče druhového 

složení, částečně ovlivněno sousedními plochami. Množství druhů je vázáno právě na tyto 

okolní vzdálené biotopy a zájmové území navštěvují pouze sporadicky např. formou přeletů či 

občasné potravní vazby apod. 

Jedinou výjimkou je druh vázaný na těžební stěny, které suplují přirozené biotopy. Jedná se 

o břehuli říční (Riparia riparia). Silná populace tohoto druhu byla na lokalitě prokázána již 

v minulosti. Na místních pískovnách hnízdí minimálně po dobu 10 let. Velikost populace 

v průběhu let kolísá. V roce 2020 byla populace odhadována v řádu vyšších desítek jedinců. 

Kromě zvláště chráněné břehule říční byl zjištěn výskyt (přeletující) vlaštovky obecné 

(Hirundo rustica) – ohrožený druh. 

Přímo na zájmovém území bylo zjištěno celkem 5 druhů savců, lze předpokládat výskyt 

několika dalších běžných druhů (kuny lesní či ježka západního). 

Celkem bylo při entomologickém průzkumu nalezeno 26 druhů brouků. Na ploše 

zkoumaného území byly zjištěny tři druhy chráněných brouků – Cicindela sylvicola (ohrožený 

druh), Brachinus crepitans (ohrožený druh) a Tropinota hirta (silně ohrožený druh). Kromě 

brouků bylo nalezeno 31 běžných druhů entomofaouny, z toho dva druhy jsou v kategorii 

ochrany řazeny jako ohrožený (Bombus terrestris – čmelák zemní) a silně ohrožený druh 

(Papilio machaon – otakárek fenyklový). 

BILANCE VODY V KRAJINĚ, OHROŽENÍ SUCHEM   

Podle Atlasu hydrologických poměrů (https://shiny.fzp.czu.cz/KVHEM/atlas/) jsou roční 

srážky v dotčeném území 460 mm. Bilance vody v krajině (vláhová bilance) je záporná (dle 

atlasu -240 mm).  

Podle mapy regionalizace území ČR podle míry ohrožení suchem 

(https://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1da7a37afa3b47b391ee568

e08ea6cab) se jedná o území ohrožené. 

OBYVATELSTVO 

Nejbližší vzdálenosti plochy záměru od chráněných venkovních prostorů staveb (z hlediska 

možného ovlivnění hlukem) se oproti využití území pro těžbu nezmění. Vlivem realizace záměru 

nedojde k žádné změně v zátěži obyvatel oproti současnému stavu. 

Informace o vývoji počtu obyvatel v dotčených obcích poskytuje tabulka. 

Tabulka 18: Počet obyvatel v roce 2010 a v roce 2020 

Obec 
Počet obyvatel 

2010* 2020** 

Chbany  612 637 

Nové Sedlo 562 571 
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Zdroj:  * Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2010.  Dostupné online na 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112010-dubp0ul6zy [cit. 2020-08-17] 

** Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2020. Dostupné online na 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019 [cit. 2020-08-17] 

Stávající sídelní struktura je v širším zájmovém území založena převážně na rozptýlených 

menších sídelních útvarech, ke kterým náleží i Chbany a Nové Sedlo.  

Hustota zalidnění dle portálu geoportal.cenia.cz je pro obec území Chbany 23 obyvatel/km2 

a pro obec Nové Sedlo 26 obyvatel/km2 což je o řád méně než celostátní průměr (133 

obyvatel/km2). Zájmové území není územím hustě zalidněným. 

 

Nejbližšími trvale obydlenými domy jsou vůči ploše záměru v Chudeříně č.p.19 a č.p. 20, 

oba ležící od hrany zásypu severovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 110 m. Obytná 

zástavba ve Chbanech leží více než 500 m od hranice zásypu v jihozápadním směru. 

HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A 

ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ 

Záměrem bude využívána plocha po těžbě štěrkopísku. Nemovitý majetek (např. fyzické 

předměty, materiál apod.) není na dotčených pozemcích přítomen. 

Dotčeny budou zemědělské pozemky (dočasně nebo trvale odejmuté ze ZPF) v majetku 

oznamovatele. 

Kulturní památky se v místě realizace záměru – na ploše těžby - nenachází. 

V průběhu skrývkových prací byl prováděn záchranný archeologický dohled. Ve vytěžené 

pískovně je přítomnost archeologických památek vyloučena. 
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3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  

DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ A 

PŘEDPOKLAD JEHO PRAVDĚPODOBNÉHO VÝVOJE V PŘÍPADĚ 

NEPROVEDENÍ ZÁMĚRU, JE-LI MOŽNÉ JEJ NA ZÁKLADĚ 

DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A 

VĚDECKÝCH POZNATKŮ POSOUDIT  

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí je provedeno v souvislosti 

s plněním/neplněním mezních (limitních) hodnot, popř. cílových limitních hodnot (např. 

cílových imisních hodnot) pro jednotlivé složky životního prostředí a ochranu veřejného zdraví: 

Kvalita ovzduší 

V území jsou plněny imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel. Další informace o stávajícím 

imisním pozadí v dotčeném území jsou uvedeny výše v textu. Rizika pro zdraví obyvatel 

spojená se stávající úrovní znečištění ovzduší v území jsou nízká. V případě nerealizace záměru 

a provedení rekultivace dle platného plánu rekultivace by došlo k zanedbatelným změnám 

v kvalitě ovzduší. Tyto změny – předpokládané teoretické poklesy imisních koncentrací 

hodnocených znečišťujících látek – odpovídají vypočteným příspěvkům záměru.  

Podstatné změny v kvalitě ovzduší v obcích by pravděpodobně souvisely s vlivy využití 

domácích topenišť (zejm. ve vztahu ke koncentracím benzo(a)pyrenu) a s umístěním 

významných plošných nebo bodových zdrojů znečišťování ovzduší v řešeném území nebo 

v území, jež řešené území (prostřednictvím dálkových přenosů) ovlivňuje.   

Hlukové zatížení 

Realizace záměru významně nezmění stávající hlukovou zátěž území. Bez jeho realizace by 

však těžební prostor Chudeřín I nebyl nadále zdrojem hluku a zároveň by teoreticky došlo 

k mírnému poklesu „hluku“ (přesněji ekvivalentních hladin akustického tlaku) podél veřejných 

komunikací.  V případě realizace záměru by zátěž podél veřejných komunikací byla beze změny 

(zařízení v Chudeříně I má nahradit v současnosti provozované zařízení Břežany).  

Kvalita vod 

Kvalita povrchových ani podzemních vod nebude za standardního provozního stavu 

záměrem ovlivněna.  

Staré ekologické zátěže 

Na lokalitě se nenachází staré ekologické zátěže. V Systému evidence kontaminovaných 

míst SEKM je v blízkosti záměru evidována lokalita „Závod Soběsuky – chov prasat“ (aktualizace 

SEMK: 15.11.2019, stav rozpracováno).  

Ochrana přírody a krajiny 

Záměrem bude dotčen biotop rostlin a živočichů vč. druhů zvláště chráněných. Biotop vznikl 

v souvislosti se těžbou štěrkopísků. V případě nerealizace záměru by byla provedena 

zemědělská a lesní rekultivace. Stávající biotopy by nebyly zachovány ani nahrazeny. 

V souvislosti s realizací záměru je předpokládán vznik nového přírodě blízkého biotopu 

mokřadu a navazujících ploch zeleně (trvalý travní porost s rozptýlenou zelení).  
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

I. CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

VLIVŮ ZÁMĚRU  

úplný název kapitoly: Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných 

přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 

dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z 

výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), 

použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru 

s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území 

chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem 

na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu 

životního prostředí 

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

Vlivy na zdraví obyvatel souvisí s provozem zdrojů znečišťování ovzduší a s provozem 

zdrojů hluku. Další faktory, ovlivňující zdraví obyvatel (např. vibrace), nebudou ve významné 

míře přítomny. Současný stav životního prostředí v území v okolí těžebny Chudeřín I. a dalších 

exploatovaných ložisek je těžbou štěrkopísků již ovlivňován. 

Záměr není spojen s negativními vlivy na veřejné zdraví. Expozice obyvatel faktorům 

ovlivňujícím zdraví se s realizací záměru oproti současnému stavu nezmění. Za účelem predikce 

vlivů na obyvatelstvo byla pořízena hluková studie (Hejna 2021 – příloha S1) a rozptylová studie 

(Kočová 2021 – příloha S2). Těžební činnost na lokalitě, která doposud probíhá, a která je 

doposud určující ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví, bude ukončena. Zároveň provoz zařízení 

pro nakládání s odpady nahradí provozovnu Břežany. Celkově tedy nedojde ke zvýšení zátěže 

v důsledku změn v objemech manipulovaných a přepravovaných materiálů. 

Vlivy na kvalitu ovzduší  

V rozptylové studii je uvažován a vyhodnocen příspěvek záměru ke stávající úrovni 

znečištění ovzduší na lokalitě v plné výši. Stávající úroveň je popisována jako varianta nulová. 

Tento přístup je na straně bezpečnosti. Fakticky se jedná o pokračování činnosti nakládání 

s odpady, která je v širším okolí již provozována (dříve lokalita Soběsuky, v současnosti lokalita 

Břežany, obě leží v území posuzovaném výpočtovým imisním modelem). Emise látek 

znečišťujících ovzduší vzrostou pouze v rozsahu, který odpovídá rozdílu konkrétní budoucí 

kapacity zařízení a dosavadních ročních kapacit provozovaných zařízení. K tomu doplňuji, že 

v předchozích letech byl roční objem odpadů cca poloviční, v loňském roce odpovídal přibližně 

nyní navrhované roční kapacitě zařízení. Část vyčíslených příspěvků je v této míře tedy již 

zahrnuta v pozaďových imisních koncentracích v předmětné lokalitě.  
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Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP  

Imisní limit: 1 ng/m3 (1 000 pg/m3) 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,0015 ng/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu od 0 do 0,0004 ng/m3.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzo(a)pyrenu pohybují od 0,00002 do 0,00052 ng/m3.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci BaP v rozmezí hodnot 0,5 - 0,8 ng/m3 (pozaďová imisní koncentrace převzatá 

z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).   

Celková roční imisní koncentrace BaP se v posuzovaných výpočtových bodech pohybuje od 

0,50002 do 0,80052 ng/m3.  

Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude 

překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu  

Imisní limit: 5 µg/m3 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,001 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,0005 µg/m3. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

benzenu pohybují mezi hodnotami 0,00001 až 0,00075 µg/m3.  

V zájmové oblasti lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci benzenu 

okolo hodnoty 0,8 µg/m3 (pozaďová imisní koncentrace převzatá z aktuálních map úrovní 

znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).  

Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzenu pohybuje od 

0,80001 do 10,80075µg/m3.  

Roční imisní limit pro benzen není v posuzované lokalitě v současné době překročen  

a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru. 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 
 

Imisní limit: 40 µg/m3 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,015 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,015 µg/m3. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

NO2 pohybují od 0,0003 až 0,0199 µg/m3.  
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V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci NO2 v rozmezí hodnot 10,6 – 11,1 µg/m3 (pozaďová imisní koncentrace převzatá 

z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).  

Celková roční imisní koncentrace NO2 se v posuzovaných výpočtových bodech pohybuje 

od 10,6003 do 11,1199 µg/m3. 

Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude 

překračován ani po realizaci předkládaného záměru.  

Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 

Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok) 

Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 8 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních 

hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 5 µg/m3. 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních 

koncentrací NO2 pohybují mezi hodnotami 0,28 až 5,31 µg/m3. 

Na základě vypočtených hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací 

NO2 a dostupných informací o imisním pozadí, lze předpokládat, že hodinový imisní limit pro 

NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani po 

realizaci předkládaného záměru. 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM10  

Imisní limit: 40 µg/m3 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,12 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací částic PM10 od 0 do 0,1 µg/m3.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

částic PM10 pohybují od 0,015 do 0,165 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací částic PM10 je nutno poznamenat, 

že do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné 

části podílí na vypočtených hodnotách.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci PM10 v rozmezí hodnot 18,9 - 22,3 µg/m3 (pozaďová imisní koncentrace převzatá 

z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).  

Celková roční imisní koncentrace PM10 se v posuzovaných výpočtových bodech pohybuje 

od 18,915 do 22,465 µg/m3.  

Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude 

překračován ani po realizaci předkládaného záměru.  

Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím částic PM10  

Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok) 
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Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních bodů 

byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 5 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k max. denním imisním 

koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 3 µg/m3.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k maximálním denním imisním 

koncentracím PM10 pohybují od 0,95 do 5,07 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do 

výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části 

podílí na vypočtených hodnotách.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu  

24-hod. imisní koncentrace PM10 v rozmezí hodnot 34,2 – 40,4 µg/m3 (pozaďová imisní 

koncentrace převzatá z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).  

Hodnoty pozaďových 36.nejvyšších 24-hodinových imisních koncentrací PM10 nelze přičíst 

k hodnotám příspěvků maximálních denních imisních koncentrací PM10 vypočtených 

v rozptylové studii.  

Denní imisní limit pro PM10 není v posuzované oblasti v současné době překročen a na 

základě vypočtených hodnot příspěvků maximálních denních imisních koncentrací PM10, lze 

předpokládat, že nebude překračován ani po realizaci předkládaného záměru. 

Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím částic PM2.5  

Imisní limit: 25 µg/m3 

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací částic PM2.5 v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty  

0,05 µg/m3.  

V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných 

ročních imisních koncentrací částic PM2.5 od 0 do 0,03 µg/m3.  

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

částic PM2.5 pohybují od 0,0037 až 0,0417 µg/m3.  

K vypočteným hodnotám příspěvků imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že do 

výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části 

podílí na vypočtených hodnotách.  

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci PM2.5 v rozmezí hodnot 13,8 - 16,6 µg/m3 (pozaďová imisní koncentrace převzatá 

z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km).  

Celková roční imisní koncentrace PM2.5 se v posuzovaných výpočtových bodech pohybuje 

v rozmezí hodnot od 13,804 do 16,642 µg/m3.  

Roční imisní limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude 

překračován ani po realizaci předkládaného záměru. 
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V rozptylové studii je proveden součet hodnot koncentrací znečišťujících látek - příspěvků 

záměru s hodnotami pozaďovými (stávající úroveň znečištění). Reálné hodnoty příspěvků 

imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek vypočtené v rozptylové studii však 

budou odpovídat reálným změnám v území. Jestliže zařízení Chudeřín I nahradí zařízení 

v Břežanech, pak nárůst koncentrací znečišťujících bude nižší, než jsou modelové příspěvky.  

Z hodnocení vyplývá, že záměr nevyvolá významné změny v kvalitě ovzduší a není spojen 

s negativním vlivem (změnou) na veřejné zdraví oproti stávající situaci.  

Vlivy na hlukovou situaci 

V akustické studii byl posouzen vliv provozu zdrojů hluku při zasypávání a terénních 

úpravách – představovány provozem buď nakladače nebo buldozeru a nákladních aut 

přivážejících odpady (převážně zeminu) a vyvolané dopravy na veřejných komunikacích. 

Stávající těžební práce na lokalitě jsou odstíněny vybudovaným protihlukovým valem. 

V roce 2012 bylo Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem provedeno měření hluku 

v Chudeříně u č.p. 19 (č. protokolu 7934/2012). Měření potvrdilo předpoklad splnění hlukového 

hygienického limitu. Hluk z provozu těžby štěrkopísku, tj. z provozu nakladače a pasového 

dopravníku, činil 48,8 dB (LAeq, 8 h). Těžba probíhala v severní části plochy 1. etapy. Po započtení 

(resp. odečtení hodnoty) nejistoty měření ve výši 1,8 dB se jedná o výslednou (prokázanou) 

hodnotu 47 dB, přičemž limitní hodnota pro hluk ze stacionárního zdroje pro denní dobu je 50 

dB. 

V akustické studii jsou posouzeny samostatnými výpočty následující stavy pro liniové (LIN) 

a stacionární (STA) zdroje hluku: 

A) liniové zdroje hluku 

➢ výpočtový scénář 0 LIN = stav území v roce 2000 

➢ výpočtový scénář 1 LIN = aktuální stav území v roce 2021 

➢ výpočtový scénář 2 LIN = výhledový stav bez hodnoceného záměru roce 2023 

➢ výpočtový scénář 3 LIN = výhledový stav s hodnoceným záměrem v roce 2023 

B) stacionární zdroje hluku 

➢ výpočtové scénáře 1 – 6 STA = výhledový stav s hodnoceným záměrem v různých 

pozicích vůči obcím Chudeřín a Chbany. 

Ve výpočtových scénářích 1 – 6 STA jsou rozlišeny situace, které nastanou postupně v 

průběhu sanace a rekultivace a které se liší v působení stacionárních zdrojů hluku (např. 

způsobu nasazení mechanizace) v prostoru pískovny Chudeřín I. 

Popis výpočtových scénářů a hodnocené polohy zdrojů hluku v rekultivované pískovně jsou 

uvedeny na str. 14 až 21 akustické studie. 

Výsledky výpočtu pro stacionární zdroje hluku a jednotlivé výpočtové scénáře jsou uvedeny 

na str. 31 – 36 akustické studie. Maximální výsledná hladina hluku ze stacionárních zdrojů z 

provozu hodnoceného záměru včetně zbytkového hluku vychází pro jednotlivé výpočtové 

scénáře následovně (v závorce uveden referenční bod, u něhož byla hodnota vypočtena): 

o pro Výpočtový scénář 1 STA v denní době do 46,5 (RB 103), 

o pro Výpočtový scénář 2 STA v denní době do 48,7 (RB 103), 

o pro Výpočtový scénář 3 STA v denní době do 45,0 (RB 103), 

o pro Výpočtový scénář 4 STA v denní době do 48,1 (RB 103), 
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o pro Výpočtový scénář 5 STA v denní době do 44,2 (RB 109), 

o pro Výpočtový scénář 6 STA v denní době do 46,1 (RB 109). 

Nejvyšší hodnoty byly vypočteny u nejblíže ležících chráněných prostor staveb. Ve vztahu 

k severovýchodnímu a východnímu okraji pískovny to je referenční bod RB 103, ve vztahu 

k západnímu okraji pískovny referenční bod RB 109. 

Souhrnné hladiny akustického tlaku stacionárních zdrojů z provozu hodnoceného záměru 

včetně zbytkového hluku v řešené lokalitě jsou pro všechny řešené výpočtové scénáře 1 STA až 

6 STA podlimitní v denní době. Na základě hlukového posouzení je předpokládána nejvyšší 

ekvivalentní hladina akustického tlaku 48,7 dB v RB 103 (čp. 19, Chudeřín) v denní době. Limitní 

hodnota ve výši 50 dB bude ve všech chráněných venkovních prostorech staveb v okolí splněna. 

Vypočtená hodnota odpovídá maximální denní kapacitě zařízení ve výši 1 500 t. Průměrná 

denní kapacita je 440 t, což představuje 3,5x nižší počet vozidel pohybujících se v pískovně.   

Negativní vlivy spojené s provozem zdrojů hluku v pískovně při rekultivačních pracích 

nejsou předpokládány. 

Vliv vyvolané dopravy (liniové zdroje) 

S ukončením těžby na lokalitě Chudeřín I. dojde k poklesu počtu nákladních automobilů na 

veřejných komunikacích v souvislosti s realizací těžebny právě na této lokalitě. Jelikož je však 

s předstihem připravována těžba na dalších lokalitách, prakticky ke změně stávajícího zatížení 

nákladní dopravou nedojde. Těžba štěrkopísku na lokalitě Chudeřín I. bude nahrazena těžbou na 

dalších ložiscích (aktuálně Soběsuky IV.). Zároveň však vlivem realizace záměru nedojde ke 

zvýšení intenzit dopravy v důsledku přepravy odpadů, neboť mezitím bude ukončeno využití 

odpadů na lokalitě Břežany. V širším území tak bude zachován jak objem těžených štěrkopísků, 

tak materiálů (vč. inertních odpadů), které budou využívány k sanacím některých ložisek. 

Vyhodnocena byla změna ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době podél 

přepravních tras v sídlech Chbany a Nechranice.  

Zároveň byl výpočtem zjišťován stav hlučnosti v roce 2000 (vyhodnocení staré hlukové 

zátěže). Od roku 2000 nedošlo do současnosti ke zhoršení hlukové situace podél hodnocených 

veřejných komunikací. Na základě modelového řešení je možné usuzovat, že došlo k poklesu 

emisních charakteristik komunikací. Hlavním faktorem poklesu hlukové zátěže mezi r. 2000 

a současným stavem je obměna vozidlového parku v ČR. Ve výpočtovém programu Hluk+, 

verze profi 13 jsou použity v souladu s tímto manuálem odpovídající hodnoty LAeqREF pro rok 

2000 zohledňující emisní parametry vozidlového parku v roce 2000. V současné době i ve 

výpočtovém roce budou hlukové limity pro hluk9 z provozu na silnicích II. a III. třídy 

v hodnocených sídlech splněny. Z tohoto důvodu není nezbytné využívat korekci limitní 

hodnoty pro starou hlukovou zátěž (v bodech 7, 8 a 9) byl v roce 2000 limit překročen). 

V žádném z výpočtových scénářů pro liniové zdroje hluku není indikováno překročení 

hygienických limitů hluku z hluku na silnicích II. a III. třídy v denní době (záměr bude v provozu 

pouze v denní době).  

 
9 Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Konečné 

stanovení hodnot hygienických limitů hluku (včetně zohlednění staré hlukové zátěže) náleží místně 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 
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Příspěvek záměru vyplývající z porovnání výpočtových scénářů 2 LIN (hluk z dopravy bez 

provozu záměru) a 3 LIN (hluk z dopravy s provozem záměru) ve výpočtovém roce 2023 se 

pohybuje v rozmezí v rozmezí 0,0 až 0,4 dB. Provoz dopravy generované záměrem teoreticky 

zvýší hlukovou zátěž na dotčených komunikacích II. a III. třídy. o uvedené rozmezí. Ve smyslu 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se jedná o nehodnotitelnou změnu10. Prakticky bude navýšení 

např. oproti roku 2021, resp. 2023 bez záměru, nulové, neboť v tomto roce se množství odpadů 

zavezených do vytěžené pískovny Břežany přiblížilo maximální roční kapacitě navrhované 

záměrem, přičemž jsou v současnosti využívány stejné dopravní trasy.  

Prahové úrovně hladin hluku, které uvádí WHO ve směrnici pro Evropu (WHO 200911) se 

týkají nočního hluku12. Na hlukové zátěži v noční době se záměr nebude podílet.  

Samotný záměr nezvýší stávající hlukovou zátěž území z dopravy. V důsledku realizace 

záměru nedojde ke změně zdravotních rizik souvisejících s hlukem pro obyvatele. Kvantifikace 

počtu ovlivněných osob v současném a výhledovém stavu proto nebyla v rámci zpracování 

dokumentace provedena, neboť se jedná o faktor, který není možné realizací záměru ovlivnit 

ani řídit.   

Charakterizace zdravotních rizik, která jsou dávána do souvislosti se zvýšenou hlukovou 

zátěží, se mezivariantně neliší, tzn. že je shodná pro nulovou i projektovou variantu. Vliv záměru 

není z hlediska vzniku zdravotních rizik nad rámec současného působení významný. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

(např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru 

vůči změně klimatu) 

Záměr není spojen s vlivy na klimatické podmínky. 

Vlivy na klima 

Navržený záměr řeší změnu postupů rekultivace, konečný způsob využití území zůstává 

víceméně zachován. Příspěvek či podíl realizace záměru k celkovému stavu klimatu v dotčeném 

území je nevýznamný a realizací záměru se nezmění. Využita bude standardní mechanizace pro 

provádění zemních prací. 

Vlastní záměr není zranitelný vůči změně klimatu. Nevyužívá zdroje podzemní ani 

povrchové vody, není umístěn v záplavovém území, ani není ovlivnitelný extrémními výkyvy 

počasí.  

 
10 § 20 odst. 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v 

chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních 

prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich 

rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
11 WHO (2009): Night noise guidelines for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 

2009. 
12 Na základě vztahů mezi expozicí nočnímu hluku a zdravotními efekty WHO doporučuje k ochraně 

veřejného zdraví směrnou hodnotu hladiny nočního hluku NNG (Night noise quideline) Lnight,outside =  40 

dB.  Úroveň expozice nočnímu hluku Lnight,outside =  40 dB může být považována za zdravotně založenou 

mezní hodnotu k ochraně zdraví veřejnosti včetně nejvíce citlivých skupin (děti, chronicky nemocní, 

starší osoby,...). Dále WHO uvádí také hodnotu prozatímního cíle IT (Interim target) Lnight,outside =  55 dB, 

který je doporučený v situacích, kdy dosažení úrovně NNG není uskutečnitelné. Prozatímní cíl (IT) by 

mohl být považován za jakýsi uskutečnitelný, střední cíl.  
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Vlivy na kvalitu ovzduší 

Vlivy na kvalitu ovzduší jsou podrobně popsány v předchozí kapitole a dále v příloze 

dokumentace v rozptylové studii. 

Využívání odpadů k rekultivaci je činnost v širším území dlouhodobě prováděná. Hodnoty 

příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek vypočtené v rozptylové studii jsou do 

značné míry již součástí stávající úrovně znečištění v lokalitě a představují modelový podíl 

provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší na současné imisní situaci v zájmovém 

území. 

Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že záměru je ve vztahu k vlivům na 

ovzduší realizovatelný za předpokladu dodržování opatření k omezování prašnosti. 

3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY 

Vlivy na hlukovou situaci jsou podrobně popsány v kapitole 1. Vlivy na obyvatelstvo a dále 

v příloze v hlukové studii. 

Souhrnné ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku splňují 

limitní hodnoty pro stacionární zdroje hluku v době denní. 

Vlivem provozu liniových zdrojů hluku hodnoceného záměru nedojde k navýšení hluku 

u chráněných venkovních prostor staveb pro bydlení podél veřejných komunikací. Příspěvek 

záměru (rozdíl mezi variantou projektovou a nulovou) rozdíl není z hlediska nařízení vlády 

272/2011 Sb. hodnotitelný. 

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Změny vodního režimu 

Podložní terciérní horniny mají slabou průlinovou propustnost. Vlastní ložisko budují 

štěrkopísky s dobrou průlinovou propustností. Parametry propustnosti však nebyly ověřovány, 

neboť celé ložisko se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody.  

Nadložní hlíny v území jsou středně průlinově propustné, omezují vsak srážkových vod do 

podzemí. Koeficient filtrace se pohybuje v řádu 10-5 až 10-6 m/s, při vyšším obsahu jílovité frakce 

může propustnost klesnout i na řád 10-7 m/s. V podložních písčitých polohách jsou 

propustnosti zpravidla o 1-2 řády vyšší. 

Dosavadní těžba štěrkopísků negativně neovlivňuje režim podzemních vod. Báze těžebny 

se nachází min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody. Nejnižší místo těžebny se v současnosti 

nachází na úrovni 272,1 m n.m.  

Po rekultivaci ložiska dojde k obnově původních vodních poměrů na lokalitě, provedením 

terénních úprav nedojde ke změnám úrovně hladin podzemní vody.  Propustnost ukládaných 

zemin (skrývek) bude vysoká, vlivem rekultivace nedojde ke stagnování vody a jejímu 

zadržování na povrchu terénu. 

V prostoru těžby se nenacházejí žádné jímací objekty podzemní vody.  

Rekultivace nezmění úrovně hladin podzemní vody. Vliv na vydatnost jímacích objektů 

v Chudeříně bude nulový. 
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V roce 2012 provedl Horčička13 dokumentaci jímacích objektů v Chudeříně. Záměr hladin 

vody a popis byl proveden u dvou studní na k.ú., Chudeřín: 

- studna na pozemku parc.č. 143/1 u rybníka (č. 2 na obrázku níže):  

o hloubka objektu:  4,3 m, 

o ustálená hl. podz. vody: 1,6 m pod terénem (záměr 10.1.2012) 

o vystrojení:   betonové skruže o průměru 1 m, 

o technologie provedení:  kopaná studna, 

o zdrojový hydrogeologický kolektor: terasové štěrkopísky 

o využití: veřejně přístupná umožňující veřejný odběr vody bez záznamů o 

využívání. Ve vzdálenosti cca 10 m od studny je obecní rybník. 

 

- studna na pozemku parc.č. st. ½ u domu č.p. 17 (č. 3 na obrázku níže):  

o hloubka objektu:  12 m, 

o ustálená hl. podz. vody: 8,2 m pod terénem (záměr 10.1.2012) 

o vystrojení:   betonové skruže o průměru 1 m, 

o technologie provedení:  kopaná studna, 

o zdrojový hydrogeologický kolektor: jílovité písky nadložního souvrství 

(miocén) 

o využití: k individuálnímu zásobování užitkovou vodou. Odběr podzemní 

vody je realizován celoročně. V okolí studny do 50 m nejsou evidovány 

žádné jiné jímací zdroje podzemní vody. 

Obrázek 12: Situace jímacích objektů a míst monitoringu úrovní hladin 

 

 
13 Horčička L. (2012): Popis hydrogeologických poměrů a dokumentace vybraných jímacích objektů 

v Chudeříně (část obce Nové Sedlo). Geologické služby Chomutov, s.r.o. Chomutov 
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Při předpokládané infiltrační ploše cca 1500 m2 u studny u statku a 1000 m2 u studny u 

rybníka (Horčička 2012), nebylo při projednávání záměru těžby štěrkopísku předpokládáno 

negativní ovlivnění. Tento předpoklad je ověřován průběžným monitoringem hladin. První 

měření proběhlo 21.10.2012, měření probíhá doposud. 

Těžba – dle výsledků monitoringu na dvou studnách - negativně neovlivnila sledovanou 

zvodeň (nacházející se pod bází těžby) ani povrchové vody v rybníce v Chudeříně. 

Kolísání hladin je spojené zejména s množstvím srážek v daném období. 
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Tabulka 19: Výsledky měření hladin vody v Chudeříně 
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Sídlo Chudeřín je napojeno na vodovod. Není zde vybudována kanalizační síť. 

Změny jakosti podzemní vody 

Za předpokladu dodržování provozního řádu zařízení, zejm. kvalitativních charakteristik 

využívaných odpadů, není předpoklad ovlivnění jakosti podzemních vod v území. Využívány 

budou tzv. inertní odpady, u kterých není předpoklad negativního vlivu na kvalitu vod. 

Postup monitoringu vlivů na vody je popsán v kapitole Opatření ve vztahu k ochraně vod. 

Součástí monitoringu bude monitoring kvality povrchové vody v nově vytvořeném mokřadu. 

 



Dokumentace vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. 

70 

 

Vliv na stav vodních útvarů povrchových a podzemních vod z hlediska Rámcové směrnice o 

vodách14 

Vlivem realizace záměru nedojde k významnému ovlivnění kvalitativních ani kvantitativních 

parametrů vodních útvarů povrchových a podzemních vod a tím ani jejich chemického, resp. 

kvantitativního stavu a ekologického stavu/potenciálu dle rámcové směrnice o vodách.  

V zájmovém území se nenachází žádné hodnocené povrchové vody stojaté. Severozápadně 

od Chudeřína se nachází Nádrž Nechranice na toku Ohře. Ekologický stav/potenciál je „střední 

potenciál“, chemický stav „dobrý“. S ohledem na polohu vůči záměru nemůže být tento 

povrchový útvar záměrem ovlivněn. 

Chemický a ekologický stav útvaru povrchových vod „Ohře od hráze nádrže Nechranice po 

Liboc“, ležícího severně od zájmového území, je ve smyslu rámcové směrnice o vodách 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) hodnocen následovně: ekologický 

stav/potenciál „střední stav“, chemický stav „dobrý“ (období hodnocení stavů je 2010–2012). 

Kvantitativní a chemický stav útvaru podzemních vod „Mostecká pánev – jižní část“ je ve 

smyslu rámcové směrnice o vodách (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 

dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) hodnocen 

následovně: kvantitativní stav „dobrý“, chemický stav „nedosažení dobrého stavu“. 

V důsledku realizace záměru nedojde ke zhoršení dílčích ukazatelů nebo biologických 

složek dle přílohy 5 rámcové směrnice o vodách 2000/60/E. 

5. VLIVY NA PŮDU 

Záměr není spojen s negativními vlivy na půdy v porovnání se schválenými rekultivačními 

cíli. Cílem rekultivačních prací v rámci záměru je většinové navrácení pozemků dotčených 

těžbou do zemědělského půdního fondu. Část pozemků bude trvale vyjmuta ze zemědělského 

půdního fondu za účelem založení lesního porostu v rámci nadregionálního biokoridoru a dále 

za účelem vytvoření mokřadu ve východní části dotčeného území. Trvalé odnětí se může (dle 

požadavků orgány ochrany ZPF) dotýkat i navazujících ploch trvalých travních porostů na svahu 

s roztroušenou zelení (výměra 0,3 ha). 

Pro následnou biologickou rekultivaci na plochách zemědělské rekultivace je stěžejní 

úprava terénu na povrchu zásypu. Po hrubých terénních úpravách dojde k rozprostření 

skrývkových zemin před předseťovou úpravou a osetím travní směsí. Průměrná mocnost 

zúrodnitelných vrstev bude odpovídat poměrům před zahájením těžby. 

Vhodné je využití druhové luční směsi snášející sušší podmínky. 

Na základě provedení chemického rozboru zemin po jejich rozhrnutí na lokalitě, a to za 

účelem zjištění aktuálních vlastností půdy bude provedena případná úprava osevních postupů 

a aplikace živin. 

 

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky 
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Vlivem realizace záměru dojde ke zvýšení výměry ploch trvalého záboru ZPF o 0,1 ha (1 000 

m2) na k.ú. Chudeřín. Vzhledem k celkové výměře ZPF na území obce Nové Sedlo 1 872,56 ha, 

z toho 1496,74 ha orná půda15 je uvedená změna zanedbatelná.   

Zároveň dojde ke změně druhu pozemku v rozsahu trvalých travních porostů v okolí 

mokřadu. Namísto orné půdy se zatravněním je cílovým stavem trvalý travní porost na ploše 

0,3 ha. Plocha trvalých porostů zanedbatelně vzroste ze stávajících 175 ha. 

Zemědělské pozemky na území obce Chbany nebudou změnou rekultivace z hlediska 

plošné výměry pozemků dotčeny. Celková výměra zemědělských pozemků na území obce 

(1 845,22 ha, z toho 1592,47 ha orná půda) se nezmění.  

Záměr by mohl negativně ovlivnit kvalitu vrchní vrstvy zemědělské půdy v případě, že by 

nebyl dodržen postup ukládání odpadů. Vrchní rekultivační vrstvu musí tvořit převážně zeminy 

s nižším podílem kamení. Využití ostatních stavebních odpadů na uzavírací vrstvu o mocnosti 

cca 0,5 m je nevhodné (na tuto vrstvu bude rozprostřena ornice). 

V případě převažujícího podílu zemin ve skladbě odpadů (jako doposud) je možné 

předpokládat normální růst druhů trav v používaných travních směsích. 

6. VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE  

Realizací záměru nebude ovlivněno horninové prostředí. Nedojde k negativnímu ovlivnění 

přírodních zdrojů. 

7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST (FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY)  

Záměrem bude využit prostor vytěžené pískovny.  

Kompletní hodnocení vlivů na předměty ochrany přírody a krajiny je zahrnuto v příloze S3 

dokumentace (Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, Bureš 

2020). Popis předpokládaných vlivů je převzat z této zprávy. Text je upraven a zkrácen, popř. 

doplněn. 

Vliv na vegetaci 

Záměr v předloženém rozsahu počítá s odstraněním stávající flóry na převážné části plochy 

zájmového území. Aktivní těžený lom se sporadickou vegetací má z pohledu ochrany přírody 

nízký koeficient ekologické stability a je ochranářsky neatraktivní. Na ploše ZÚ nebyly zjištěny 

žádné zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin, pouze druhy běžné. 

Z hlediska zásahu v rámci populací nedojde ani na této úrovni k zásadnímu ovlivnění. 

Po ukončení prací bude plocha ZÚ zrekultivována. Rekultivace budou realizovány v rámci 

agrocyklu, kdy zemědělská rekultivace bude realizována během tří vegetačních období 

a lesnická rekultivace během pěti. 

Na základě zjištěných údajů o druhové diverzitě včetně podílu vzácných či zvláště 

chráněných druhů lze hodnocený zásah (z hlediska vlivů na flóru) považovat za zanedbatelný. 

Vliv na obojživelníky a plazy 

 
15 Údaje o zastoupení pozemků na území dotčených obcí jsou převzaty z Městské a obecní statistiky, 

dostupné na  https://vdb.czso.cz/mos/.  
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Na ploše zájmového území se pravidelně vyskytují zástupci obojživelníků, kteří se zde 

rozmnožují a částečně i zimují. Plazi se vyskytují pouze ojediněle a sporadicky. Negativní vliv 

plánovaného zásahu v prvotní fázi (fáze sanace) je tedy zřejmý. Vliv na obojživelníky a plazy 

bude spočívat v přímé destrukci biotopů a v případném přímém střetu s technikou. 

Na celé ploše zájmového území se nachází několik malých vodních ploch, které poskytují 

omezený prostor pro obojživelníky. Nicméně s ohledem na lokaci a výskyt vhodných vodních 

ploch v blízkém okolí zde nedochází k izolaci populací obojživelníků a v dlouhodobějším 

horizontu nehrozí degenerace vlivem inbreedingu. 

Sanace a rekultivace vytěženého prostoru ve vhodném termínu, spojená s vybudováním 

drobné vodní plochy (v posudku uvedeno dále „či několika periodicky se zaplavujících kaluží“, 

do návrhu opatření zařazeno vybudování mokřadu s tůněmi) v kombinaci s vybudováním 

nových vhodných stanovišť pro plazy v malé části plochy zájmového území eliminuje negativní 

působení zásahu na obojživelníky a plazy. V návrhu opatření je zahrnuto vybudování 2 – 3 

kamenných pásů. 

Vliv na ptáky 

V dotčeném území a blízkém okolí bylo zjištěno pouze několik málo hnízdních párů 

ochranářsky nevýznamných druhů ptáků. V rámci terénních šetření byly zjištěny dva zvláště 

chráněné druhy. Vazba na plochu záměru však byla pouze minimální (v malé míře trofická) až 

téměř nulová. V případě Hirundo rustica šlo převážně o přelety, tedy vliv je minimální. 

Jiná situace je v případě Riparia riparia. Tento druh se na lokalitě pravidelně rozmnožuje již 

řadu let. Vliv plánovaného zásahu nepřímo spočívá v úplné destrukci hnízdních stanovišť. 

Nicméně ukončení těžby a s tím spojené pravidelné vytváření nových stěn, které tento druh 

potřebuje pro hnízdění, je zásadní negativní vliv, kvůli kterému populace břehulí na lokalitě 

přestane hnízdit. Břehule vyžadují každým rokem (nejméně však jednou za 3 roky) vytvoření 

čerstvé kolmé stěny bez nor. Z tohoto důvodu je nutné kategoricky odmítnout dodnes se 

objevující tendence ochrany hnízdišť břehulí formou jejich konzervace. Tento způsob ochrany 

je vyjma říčních biotopů naprosto nevhodný a vede v horizontu několika let k opuštění lokality. 

Z tohoto důvodu nelze zamýšlený zásah považovat za negativní. 

Při realizaci záměru lze negativní ovlivnění převážně vyloučit. Přímou likvidací stávající 

vegetace budou narušena místa pro potencionální hnízdění a vazba na zdroj potravy, nicméně 

okolní krajina nabízí spoustu jiných příležitostí, takže jejich populace nebudou ovlivněny. 

Vzhledem k mobilitě ptactva se nepředpokládá přímé usmrcování během realizace záměru. 

V rámci návrhu opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy budou 

navrženy opatření eliminující negativní působení formou úpravy termínu sanačních prací. 

Vliv na savce 

S ohledem na výsledky terénních šetření lze konstatovat, že vliv na savce bude 

zanedbatelný. 

Vliv na hmyz 

S odstraněním vegetačního krytu dojde dočasně k snížení diverzity. Tento vliv bude pouze 

dočasný. Při realizaci záměru lze negativní ovlivnění populací entomofauny převážně vyloučit.  
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Vlivy v průběhu realizace 

Dočasná environmentální zátěž lokality je spojená s terénními pracemi při rekultivaci. 

Fakticky půjde o pohyb vozidel a těžebních strojů v ploše lomu.  

V důsledku narušení půdních horizontů a přemisťování zemin s diasporami a regeneračními 

orgány některých ruderálních a invazivních taxonů při terénních úpravách může dojít k jejich 

šíření na obnažené plochy terénních úprav.  

Vliv po ukončení zásahu 

Po ukončení sanace a rekultivačních cyklů biologické rekultivace bude plocha z velké části 

ZÚ navrácena na zpět do ZPF. Z pohledu výskytu zvláště chráněných druhů intenzivně 

obhospodařované plochy ZPF neposkytují vhodné podmínky pro výskyt těchto druhů. Míra 

vlivu je tedy přímo úměrná způsobů následného obhospodařování těchto ploch. 

Odlišná situace nastane na plochách určených k založení biokoridoru a ploše mokřadu 

s navazujícím prostorem trvalých travních porostů s roztroušenou zelení. Na těchto částech 

rekultivovaného území je předpokládán rozvoj různorodých biotopů ve vztahu ke vlhkostnímu 

gradientu a cílovému stavu (les vs. bezlesí).  

Vliv na ÚSES 

Plocha ZÚ je ve střetu s ÚSES na nadregionální (NRBK K 42) a lokální úrovni (LC3_A). V obou 

případech se jedná o okrajovou část a plochu ochranného pásma (viz obr. č. 5 přílohy S3). 

U NRBKK42 Stroupeč–Unhošť se jedná o teplomilnou doubravu. Do biokoridoru je u 

Chudeřína vloženo (0,4 + 0,5 km) vložené LBC3_A. Vymezení osy biokoridoru je v souladu s 

nadřazenou dokumentací prostorově (v rámci koridoru ZÚR) i funkčně (minimální prostorové 

parametry; typ stanovišť; maximální délkové úseky NRBK 700 m – vložené LBC). 

Zvolený způsob rekultivace počítá se lesnickou rekultivací v ploše střetu s NRBK. Druhové 

složení dřevní vegetace je částečně složeno z druhů teplomilných doubrav v kombinaci 

s pionýrskými druhy. V případě LBC je navrhovaným způsobem zemědělská rekultivace. 

S ohledem na současné využití krajiny ZÚ, které je tvořeno činným lomem se sporadickou 

vegetací, podpoří zvolený způsob rekultivace biodiverzitu a zvýšení funkčnosti jednotlivých 

prvků ÚSES.  

Oproti platnému plánu sanace a rekultivace bude část biokoridoru vysázena na závěrném 

svahu nad mokřadem. Vliv zásahu na ÚSES bude v porovnání zanedbatelný. 

 

Kumulativní působení záměru ve vztahu k činným lomům (z hlediska vlivů na předměty 

ochrany přírody) v blízkém okolí je zanedbatelné. Míra kumulativního působení záměru bude 

ve vztahu k vyskytujícím se druhům velmi nízká. 

Poznámka: Jako příloha S4 je zařazena zpráva biologického průzkumu, která též (v roce 2018, 

tedy před vypracováním „autorizovaného“ hodnocení) popisovala a hodnotila vlivy záměru. Tato 

zpráva je zohledněna v příloze S3, z níž je více v textu (s úpravami) citováno. Ve zprávě jsou 

uvedeny další komentáře k nalezeným zvláště chráněným druhům.  

Vlivy využití odpadních zemin na růst kořenového systému 

V rámci zjišťovacího řízení byl vysloven požadavek na vyhodnocení navrženého snížení 

vrstvy ornice (z 0,5 m 0,2 m) na ploše lesnické rekultivace ve vztahu k založení a udržení lesních 



Dokumentace vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. 

74 

 

porostů (humus, živiny, vláha) a dále požadavek posouzení růstu kořenového systému lesních 

dřevin a zásobování vodou v prostředí inertních odpadů. 

K prvému požadavku:  

Snížení vrstvy ornice je přípustné z toho důvodu, že namísto ornice rozprostřené na vrstvě 

štěrkopísku budou dřeviny kořenit ve vrstvě zemin. V místě založení biokoridoru budou 

k rekultivaci využity výhradně zeminy (odpad zemina a kamení). Vrstva zemin nahradí původně 

zamýšlenou vrstvu ornice. Navíc větší část lesního porostu bude zakládána na okrajích lomu 

s původním profilem (cca 1,2 ha). V této části ornice skryta nebyla a v současné době se zde 

také nachází protihlukový val (viz obrázek 4). 

Z důvodu zajištění vhodných růstových podmínek je možné stanovit podmínku, aby zeminy 

byly převážně hlinité, nikoli písčité nebo jílovité. Zároveň by neměly v daném prostoru být 

využity hlušiny. To se týká poměrně malé plochy (max. 7 000 m2) v místech kde dochází 

k průniku lesní rekultivace a zasypávání – viz obrázek 4 dokumentace. 

 V případě využití středně těžkých hlinitých zemin s podílem skeletu (kamení) méně než 

50% (tzn. půdy bezskeletovité až středně skeletovité) bude růst dřevin v prostoru biokoridoru 

bezproblémový. Jelikož se bude jednat o inertní odpady – zeminy, nepovažuji zvláštní 

posouzení růstu kořenového systému lesních dřevin a zásobování vodou za nezbytné. Růst 

dřevin ve středně těžkých nikoli silně skeletovitých půdách, hlubokých (s místě větší mocnosti 

zásypu) až středně hlubokých (hloubka do cca 60 cm na svazích nad mokřadem) je 

bezproblémový. V hlinitém substrátu bude voda zadržována lépe, než tomu bylo v původních 

lehkých písčitých půdách.   

Vlivy záměru na rostliny a živočichy nacházející se v lomu se neliší od vlivů spojených se 

schváleným rekultivačním postupem. Ten je spojen taktéž s likvidací dočasných biotopů 

vzniklých v průběhu exploatace lokality. Postup dle platného plánu rekultivace by taktéž 

vyžadoval urovnání terénu a následné překrytí zúrodnitelnými zeminami. Určitým přínosem 

záměru proto může být nově navržený mokřad a navazující okolí s roztroušenou zelení.  

8. VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE  

Těžba na lokalitě Chudeřín I. je realizována v zahloubení. Původní plán sanace počítal 

s ponecháním deprese vzniklé těžbou.  

Vizuální uplatnění rekultivovaného lomu v krajině bude odpovídat výchozímu stavu před 

těžbou. 

Realizace záměru není spojena se zásahem do přírodní charakteristiky, kulturně-historické 

charakteristiky a vizuální charakteristiky území (prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. 

harmonie v území).  

Dotčené území bude z velké části navráceno původnímumu – zemědělskému – využití.  

Ve východní části bude na ploše 2. etapy těžby provedena lesnická rekultivace, čímž bude 

založen dotčený úsek nadregionálního biokoridoru NRBK 42. Část vytěženého prostoru 

zůstane nezasypána a bude zde vytvořen mokřad. Část území s mokřadem a blízkým okolím 

bude možné považovat za nový přírodní prvek v krajině s jistou estetickou hodnotou. 
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Vliv na krajinný ráz 

Vliv těžební činnosti se obvykle projevuje zásahem do měřítka krajiny, dotčeného 

krajinného prostoru, estetických hodnot krajiny a zejména do krajinné scény. 

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují 

bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, 

sluchové, čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor.  

Z povahy hodnoceného záměru vyplývá jako hlavní kritérium pro vymezení dotčeného 

krajinného prostoru vizuální dosah. Zájmové území se nachází v rovinatém terénu. Ve fázi 

realizace záměru se budou nejvíce uplatňovat vlivy spojené se změnou reliéfu v území a vlivy 

spojené se změnou kultury pozemků. Zásadním aspektem posouzení záměru je dlouhý časový 

úsek, po který bude vliv na krajinný ráz území přetrvávat. Vzhledem k jeho krátkodobosti 

s cílem zasazení území dotčeného hornickou činnosti nazpět do okolní krajiny se jedná o vliv 

zanedbatelný. 

Realizace záměru s sebou nepřinese trvalou zásadní změnu krajinné matrice, nebudou 

narušeny přirozené osy a dominanty krajiny. 

Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění působení ohraničujících horizontů v krajině. 

Na základě výše uvedeného a s ohledem na absenci jedinečných a marginálnímu 

zastoupení význačných znaků krajinného rázu ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru, je 

možné uvažovaný záměr z hlediska dopadů na krajinný ráz považovat za minimální. 

9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ 

ARCHITEKTONICKÝCH A ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ  

Záměr je situován v exploatovaném území. Není spojen s negativními vlivy na hmotný 

majetek. Charakter záměru je z hlediska z hlediska vlivů na okolí obdobný jako u probíhající 

těžby štěrkopísků. 

Záměr negativně neovlivní kulturní památky. 
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II. CHARAKTERISTIKA RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH NEHODÁCH, 

KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A 

PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ Z NICH 

PLYNOUCÍCH 

Přijímané využívané odpady jsou takové povahy, že při normálních klimatických 

podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by 

vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. 

Záměr je spojen s rizikem znečištění podzemních a povrchových vod pouze v případě 

příjmu většího množství nežádoucích druhů odpadů. Předpokládané druhy odpadů jsou 

specifikovány výše v textu. Výhradní využití uvedených odpadů nepředstavuje ohrožení jakosti 

povrchových a podzemních vod. K zabránění přijetí nežádoucích druhů odpadů slouží kontrolní 

postupy příjmu odpadů dle právních požadavků a provozního řádu.  

Ve vztahu k ochraně životního prostředí jsou dále potenciálně významné úniky provozních 

kapalin (např. hydraulických olejů). Únikům je předcházeno udržováním technického zařízení 

v dobrém technickém stavu.  

Z látek nebezpečných vodám budou v lomu využívány zejména pohonné hmoty. V tomto 

případě se v souladu s ustanoveními §2 vyhlášky 450/2005 Sb. (o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků) nejedná o nakládání se závadnými 

látkami ve větším rozsahu ani o zacházení spojené se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody. 

Dalšími závadnými látkami, využívanými v zařízení, budou oleje (motorové, hydraulické, 

převodové), které jsou náplněmi v mechanizačních prostředcích. Z hlediska klasifikace se jedná 

o nebezpečné závadné látky. Na provozovně (v lomu Chudeřín I) nebudou skladovány. Údržba 

mechanismů bude prováděna v areálu v Roztylech. Nakládání se závadnými látkami v lomu 

není ve smyslu §2 odst. c) vyhlášky 450/2005 Sb. spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 

povrchové nebo podzemní vody (s látkami není nakládáno v ochranných pásmech vodních 

zdrojů I. a II. stupně, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 

minerálních vod, v záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich 

blízkosti nebo v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace 

pro veřejnou potřebu nebo do povrchových vod).  

Obecný postup při úniku látek závadných vodám spočívá v jejich zachycení (do doby 

utěsnění místa úniku, zachycení např. hydrofobními rohožemi), zacelení místa úniku (je-li to 

možné, např. v případě úniku oleje k hydraulické hadice), ohraničení úniku (pro zabránění šíření 

jsou položeny např. rohože nebo místo ohraničeno sypkým sorbentem, likvidace uniklé látky 

(zasypání sypkým sorbentem nebo položení hydrofobní rohože na únik kapaliny a její nasátí), 

likvidace použitých sorbentů (jako nebezpečného odpadu). 

Součástí vybavení zařízení bude havarijní sada pro likvidaci případných úniků ropných látek.  
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III. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU PODLE ČÁSTI 

D BODŮ I A II Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A 

VÝZNAMNOSTI VČETNĚ JEJICH VZÁJEMNÉHO PŮSOBENÍ, SE 

ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH 

VLIVŮ 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ  

Komplexní charakteristika vlivů záměru je provedena pomocí jednotlivých charakteristik 

vlivu, kterými jsou jeho velikost, pravděpodobnost, doba trvání, frekvence (četnost výskytu), 

vratnost. Na základě vyhodnocení či klasifikace dílčích kritérií významnosti vlivů je odvozena 

výsledná významnost vlivů na životní prostředí (pro dílčí oblasti působení, např. vlivy na půdy, 

na vody apod.). K hodnocení jsou využity verbální výroky, použité škály k jednotlivých kritérií 

významnosti jsou popsány v kapitole D.5.    

Vlivy, které jsou z hlediska jejich velikosti charakterizovány jako nepříznivé, jsou vlivy, 

u nichž je možné potenciální překročení limitních hodnot formulovaných jednotlivými právními 

požadavky (např. hlukových limitů u hluku z provozu stacionárních zdrojů). Požadavky právních 

předpisů jsou specifikovány v předchozích kapitolách v rámci popisu jednotlivých vlivů. 

Pravděpodobnost výskytu uvedených vlivů je vysoká, jedná se o vlivy dobře 

předpověditelné na základě zkušeností (analogie) s obdobnými záměry provozovanými 

oznamovatelem – v minulosti se jednalo o ukládku na lokalitě Soběsuky III, aktuálně o provoz 

na lokalitě Břežany. Jde převážně o vlivy dlouhodobé, tj. po dobu realizace záměru (řádově 

trvající roky), spojené s fyzickou změnou lokality – přemístění velkých objemů hmot a změna 

terénu. Identifikované vlivy nabývají vzhledem k zasaženému území a populaci tohoto rozsahu: 

Vlivy na veřejné zdraví: V hlukové studii byl zkoumán vliv na akustickou situaci v okolí 

lomu Chudeřín I v průběhu rekultivace s využitím odpadů pro zasypávání. Dosah vlivů hluku 

z provozu stacionárních zdrojů je dán celkovým akustickým výkonem zdrojů – se vzdáleností 

dochází k útlumu hluku, nepříznivě se provoz zdrojů hluku bude projevovat do vzdálenosti 

řádově nižších desítek metrů od lokality. V daném případě budou limitní hodnoty u nejbližší 

chráněné obytné zástavby v Chudeříně i ve Chbanech splněny.   

Vlivy spojené s dopravní obslužností se dotýkají území podél přepravních tras – dotčených 

veřejných komunikací. Tyto vlivy se oproti výchozímu, dlouhodobě ustálenému stavu v území 

nezmění. Na základě modelového hodnocení je předpokládána teoretická změna – navýšení 

ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní době v chráněných venkovních prostorech 

staveb podél komunikací do 0,4 dB. Toto „zvýšení“ odpovídá absolutnímu nárůstu intenzit 

dopravy. S ohledem na skutečnost, že využití odpadů již probíhá na lokalitě Břežany, 

k významné změně výchozí situace reálně nedojde.   

Velikost území zasaženého změnami v koncentracích znečišťujících látek znečišťujících je 

spojena s pohybem vzdušných mas a množstvím emitovaných látek. Emise znečišťujících látek 

jsou však relativně nízké a změna imisní situace v okolí zařízení pro nakládání s odpady je 

z praktického hlediska velmi nízká.  

Za předpokladu splnění zadaných vstupních parametrů o dopravě a provozu stacionárních 

zdrojů hluku nedojde k významnému zhoršení akustické situace. Záměr není spojen 

s negativními vlivy hluku na zdraví obyvatel. Obdobné konstatování platí pro vlivy v souvislosti 
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se změnami v kvalitě ovzduší v důsledku provozu strojů na lokalitě, pojezdu nákladních 

automobilů v prostoru lomu a dopravy na veřejných komunikacích. 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA ZDRAVÍ OBYVATEL 

Velikost:  pozitivní 

           zanedbatelný nebo nulový 

     negativní 

Frekvence:   výjimečně 

    občasně 

    běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost:  vratný* 

    Nevratný 

Doba trvání:   trvalý 

    dlouhodobý 

    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Po dobu realizace záměru v blízkosti Chudeřína bude zachován protihlukový val.  

➢ Buldozer bude v blízkosti Chudeřína využíván po dobu max. 4 hod v denní době.  

➢ Ve vztahu k ochraně zdraví před prachovými částicemi budou realizována opatření 

ke snižování jejich emisí. 

* vratnost vlivu je možné posuzovat z hlediska působení zdravotních faktorů, zároveň je možné některé 

vlivy na zdraví považovat za nevratné, to však není případ projednávaného záměru 

Vliv na kvalitu ovzduší 

Stěžejní je potenciální vliv na kvalitu ovzduší v souvislosti s emisemi prachových částic.  

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA KVALITU OVZDUŠÍ 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:  trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Realizace opatření v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší (budou 

 realizována opatření ke snižování emisí prachových částic). 

 

Vlivy na akustickou situaci 

Záměr se bude, jako doposud, podílet na celkové dopravní a s tím související akustické, 

situaci v území. V průběhu realizace záměru nebudou překračovány hlukové hygienické limity 

pro hluk z provozu strojů (stacionární zdroje). 
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Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA AKUSTICKOU SITUACI 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně  

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:  trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Záměr nebude provozován v noční době. Další opatření jsou uvedena u hodnocení 

vlivů na veřejné zdraví. 

 

Vliv na vody 

Se záměrem nejsou spojeny negativní vlivy na podzemní a povrchové vody. Vlivem záměru 

nedojde ke změně kvality povrchových ani podzemních vod. Záměr nebude využívat vodu 

v dotčené lokalitě. 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA VODY 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká 

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:  trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Opatření k ochraně vod jsou preventivní opatření při nakládání s látkami 

nebezpečnými vodám. 

 

Vlivy na půdu 

Oproti variantě nulové, jež je představována rekultivaci na zemědělskou půdu a les, 

zahrnuje záměr vybudování mokřadu a založení navazujících ploch s rozptýlenou zelení. Dojde 

k zanedbatelnému zvýšení plochy trvalého odnětí pozemků ze ZPF. 

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA PŮDU 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

Vratnost: vratný 

   nevratný 
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    vysoká  

Doba trvání:    trvalý 

    dlouhodobý 

    krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Zásadním opatřením je sanace a rekultivace území postiženého těžební činností při 

dodržení navržených postupů biologické rekultivace.  

 

Vlivy na faunu a flóru 

Záměrem budou dotčeny antropogenní biotopy lomu. Na dotčených plochách byl 

biologickým průzkumem potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (žádného zvláště 

chráněného druhu rostlin). Podle biologického hodnocení nebude žádný druh, resp. jeho 

populace v území, realizací záměru významně negativně ovlivněna. Po ukončení záměru 

vzroste biotopová pestrost území oproti původně plánované rekultivaci na zemědělskou půdu 

a les. Je předpokládáno vytvoření podmínek pro výskyt populací zvláště chráněných druhů 

(např. obojživelníků, plazů) a nárůst biologické rozmanitosti území.  

Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA FAUNU A FLÓRU 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká 

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:  trvalý (vliv rekultivace)  

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný (po 

 ukončení) 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný (při 

 provádění – zásah do biotopů, podmíněn 

 výjimkou ze zákazů dle z. o ochraně přírody 

 a krajiny) 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ V průběhu rekultivace budou vybudovány biotopy – mokřad a jeho okolí vhodné pro 

výskyt nalezených zvláště chráněných druhů živočichů obojživelníků a plazů.   

➢ Pro zásah do biotopu dotčených zvláště chráněných druhů živočichů bude zažádáno 

o výjimku ze zákazů dle ust. § 56, zák. č. 114/1992 Sb. 

Vlivy na krajinu 

Záměr není spojen s potenciálními negativními vlivy na krajinný ráz. Záměrem nebudou 

významně negativně dotčeny cenné charakteristiky a hodnoty ochrany krajinného rázu. 

Realizace záměru s sebou nepřinese trvalou zásadní změnu krajinné matrice, nebudou 

narušeny přirozené osy a dominanty krajiny.  
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Vyhodnocení významnosti potenciálního vlivu VLIVY NA KRAJINU 

Velikost: pozitivní 

   zanedbatelný nebo nulový 

   negativní 

Frekvence:  výjimečně 

   občasně 

   běžně 

Pravděpodobnost:  velmi malá  

    malá  

    vysoká  

Vratnost: vratný 

   nevratný 

Doba trvání:  trvalý 

   dlouhodobý 

   krátkodobý 

Výsledná významnost vlivu: 

 potenciálně pozitivní vliv významný 

 potenciálně pozitivní vliv nevýznamný 

 nulový vliv 

 potenciálně negativní vliv nevýznamný 

 potenciálně negativní vliv významný 

Opatření podmiňující uvedené hodnocení: 

➢ Bude provedeno zahlazení důlních škod v souladu s návrhem plánu sanace 

a rekultivace.  

 

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 

STÁTNÍ HRANICE 

Záměr nevyvolá vlivy přesahující státní hranice. Tyto jsou s ohledem na lokalizaci záměru a 

rozsah vlivů vyloučeny. 

IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK 

NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ  

úplný název kapitoly: Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, 

vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 

popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 

možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují 

k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné 

situace podle kapitoly II a reakcí na ně 

V průběhu posuzování vlivů záměru na životní prostředí byly identifikovány potenciální 

vlivy. Vlivy jsou hodnoceny dle skutečného rizika vzniku, územního rozsahu, trvání a vážnosti 

(nebezpečnosti) dopadu. Též byly vzaty v úvahu kumulativní vlivy potenciálních vlivů záměru 

ve spojení s reálně připravovanými záměry v zájmovém území. 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ – VLIVY ZMĚN V  KVALITĚ 

OVZDUŠÍ 

Nejedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 2012/2012 Sb. 

Významné vlivy v kvalitě ovzduší nenastanou. Změny imisních koncentrací znečišťujících látek 

v hodnoceném území jsou zanedbatelné. 

V rámci realizace záměru budou přijata tato opatření:  

➢ zkrápění vnitroareálových komunikací a manipulačních ploch,  

➢ omezení rychlosti pohybu vozidel a mechanismů v areálu.  
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Opatření k monitorování vlivů 

Nejsou stanovena. 

Předpokládaný účinek opatření 

Zkrápění a nižší pojezdová rychlost vozidel snižují vznik sekundární prašnosti.  

OPATŘENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ LIDSKÉHO ZDRAVÍ - VLIVY NA AKUSTICKOU 

SITUACI 

S ohledem na předpokládané splnění limitních hodnot pro hluk z provozu stacionárních 

zdrojů hluku z provozu uvedených v nařízení vlády č. 272/2001 Sb., nejsou navrhována opatření 

ke snižování hluku. To nevylučuje uplatnění požadavků na výrobky (např. nařízení vlády č. 

9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku). 
➢ Práce v lomu budou probíhat výhradně v denní době. 

➢ Při rozhrnování buldozerem v SV části lokality v blízkosti obce Chudeřín bude provozní 

doba buldozeru v rámci pracovního dne max. 4 hodiny. 

➢ Val při východním okraji pískovny bude ponechán po celou dobu provádění prací v 

blízkosti Chudeřína (do vzdálenosti polohy strojů cca 150 m od valu). Poté může být 

rozhrnut a deponované zeminy využity k rekultivaci. 

Opatření k monitorování vlivů 

Opatření k monitorování vlivů nejsou navržena.  

Provozní doba strojů a činnosti budou zapisovány do provozního deníku.  

Předpokládaný účinek opatření 

Vyhodnocení splnění hlukových hygienických limitů je provedeno pro předpokládanou 

dobu provozu. Omezení prací na denní dobu vychází z organizace práce oznamovatele.  

Při práci buldozeru po dobu delší než 4 hod (v rámci 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích 

hodin) by mohla být překročena limitní hodnota pro hluku z provozu zařízení. To však platí 

pouze pro souběžný pohyb nákladních automobilů v těžebně při maximálním využití denní 

kapacity ukládky. 

Stávající val snižuje hlukovou zátěž v zastavěném území. 

OPATŘENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ VOD 

Opatření ve vztahu k vodním zdrojům  

Záměr není spojen s negativním vlivem na vody.  

Nakládání s látkami nebezpečnými vodám 

➢ Nakládání s látkami nebezpečnými vodám se bude řídit havarijním plánem.   

➢ Do zařízení budou přijímány výhradně specifikované druhy odpadů v požadované 

kvalitě. 

Opatření k monitorování vlivů 

➢ Kontrola technického stavu strojového vybavení probíhá v rámci zákonem stanovených 

technických kontrol a dále v rámci běžné údržby strojového vybavení. 

➢ Kontrola kvality přijímaných odpadů dle požadavků právních předpisů. 
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➢ Prováděn bude monitoring kvality vody v tůni v rámci plochy mokřadu. Monitoring 

vlivu provozu zařízení na jakost vod bude prováděn 1x ročně (odběr směsného vzorku) 

v rozsahu:  

PARAMETR NÁZEV 

Teplota Stanovení teploty vzorku při odběru 

pH pH 

O2 Rozpuštěný kyslík 

BSK-5 Biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK-Cr Chemická spotřeba kyslíku - dichromanem 

RL-105 Rozpuštěné látky sušené 

RL-550 Rozpuštěné látky žíhané 

NL-105 Nerozpuštěné látky sušené 

Pcelk. Fosfor celkový 

Ncelk. Dusík celkový 

N-NO3 Dusičnanový dusík iontovou chromatografií 

N-NO2 Dusitanový dusík iontovou chromatografií 

N-NH4 Amoniakální dusík 

Cl Chloridy iontovou chromatografií 

SO4 Sírany iontovou chromatografií 

As Arzen 

Cu Měď 

Cd Kadmium 

Pb Olovo 

Zn Zinek 

Sb Antimon 

TOC voda Celkový organický uhlík - voda 

C10-C40 (voda) Uhlovodíky C10 – C40 - vody 

PAU suma Polycyklické aromatické uhlovovodíky 

AOX Organicky vázané halogeny - 

adsorbovatelné 

fenoly  

Předpokládaný účinek opatření 

Opatření k monitoringu vlivů mají za cíl ověřit reálný dopad záměru.  

Výsledky monitoringu vody budou sloužit k ověření předpokladu provozu bez negativního 

vlivu na kvalitu vod.  

OPATŘENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY  

Ve vztahu k ochraně krajiny budou přijata tato opatření: 

➢ Ve vztahu k ochraně krajiny bude provedena rekultivace území postiženého těžbou 

podle návrhu rekultivace (viz opatření ve vztahu k ochraně přírody) se založením 

lesního porostu v rámci nadregionálního biokoridoru. 

Ve vztahu k ochraně přírody budou přijata následující opatření: 
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➢ Na základě udělené výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 

druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. mohou být realizovány záchranné transfery 

vybraných druhů do jejichž biotopu bude zasahováno.   

➢ Dodržen bude postup terénních úprav – sanace a biologické rekultivace popsaný na 

str. 14 – 24 této dokumentace.  

o Stěžejním opatřením je vybudování plochy mokřadu a navazujících trvalých 

travních porostů s rozvolněnou zelení.  

o Část plochy navazující na mokřad (v rámci ploch trvalých travních porostů 

na svahu) bude rekultivována metodou řízené sukcese. Výskyt náletových 

dřevin na březích a v ploše trvalých travních porostů na svahu bude 

regulován sečením a prováděn výběr jedinců/skupin k dalšímu růstu. Tím 

bude dosaženo přirozenějšího vzhledu rekultivované plochy s věkových a 

druhovým rozrůzněním blízkým přirozené vegetaci. Management plochy 

mokřadu bude následující: 

▪ likvidace nežádoucích druhů náletových dřevin, cílový podíl dřevin 

na březích je navržen max. 20% plochy, 

▪ udržování břehů extenzivním sečením 2 x ročně s odvozem 

posečené hmoty, 

▪ individuální výběr náletových dřevin nebo jejich skupin a jejich 

zachování. 

Konkrétní způsob managementu obnovovaných ploch (např. četnost sečení, 

probírka náletových dřevin) bude dohodnut v navazujících řízeních a 

stanoven v rámci závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

➢ V průběhu realizace záměru bude trvale zajištěna přítomnost vodní plochy pro 

v lomu se běžně vyskytující druhy (zejm. obojživelníky). To znamená založení 

mokřadu s vybudováním tůní před zásahem do stávajících biotopů – technologické 

tůně.  

➢ V části trvalých travních porostů na svazích nad mokřadem budou vytvořeny 

kamenné pásy, které poskytnout vhodné úkrytové podmínky pro plazy. Počet pásů 

2 – 3, každý o délce cca 10 m. Pro tvorbu pásů je možné využít kamení přivezené do 

zařízení. 

➢ Pokud se ještě v době realizace záměru bude v rámci pískovny nacházet hnízdní 

stěna břehulí, pak platí následující podmínky: 

o odstup mechanizace a provádění terénních úprav od hnízdní stěny bude 

alespoň 15 metrů, hnízdní stěna nebude v období 1. 4.–15. 9. každého roku 

nijak upravována, 

o po opuštění hnízdní stěny může být dotčený prostor upraven dle plánu 

rekultivace.  

Opatření k monitorování vlivů 

➢ Po dobu hornické činnosti bude zajištěn kvalifikovaný biologický dozor. Cílem 

biologického dozoru bude zabránit zbytečnému zraňování, usmrcování či 

nadměrnému rušení živočichů zejména v plochách plánovaných postupů těžby, 

jakož i v prostorech vytěžených, zakládaných postupující vnitřní výsypkou lomu.   

Tato osoba zajistí potřebné úpravy harmonogramu prací, kontrol a jejich provádění, 

stanovení a realizaci vhodných opatření.  
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➢ V ploše lomu i jeho bezprostředního okolí ovlivněného těžbou bude trvale prováděn 

monitoring výskytu invazních a nebezpečných expanzivních druhů. V případě 

potřeby bude zajištěna jejich likvidace. 

Předpokládaný účinek opatření 

Vybudování mokřadu a navazujícího biotopu má za cíl poskytnout náhradní stanoviště pro 

druhy vyskytující se v prostoru lomu.  

Založení biokoridoru má význam pro funkčnost systému ekologické stability v území. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

➢ Provoz zařízení pro využití odpadů se bude řídit provozním řádem, který podléhá 

schválení Krajského úřadu Ústeckého kraje (v rámci řízení o udělení souhlasu 

s provozem zařízení k nakládání s odpady).   

➢ Základní povinnosti provozovatele zařízení vyplývají z § 17 zákona č. 541/2020 Sb. 

zákon o odpadech (uváděny relevantní povinnosti, zkráceno): 

- provozovat zařízení v souladu s povolením podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech, 

- při převzetí odpadu zaznamenat údaje o odpadu, 

- odpad zvážit a provést jeho vizuální kontrolu, 

- ověřit zařazení odpadu podle druhu a kategorie (s výjimkou převzetí od 

nepodnikající fyzické osoby), 

- zařadit odpad podle druhu a kategorie v případě převzetí od nepodnikající fyzické 

osoby, 

- v případě, že není k převzetí daného druhu nebo kategorie odpadu oprávněn, 

odmítnout převzetí odpadu do zařízení, 

- vydat osobě, od které odpad do zařízení převzal, potvrzení o množství, druhu a 

kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla zařízení, 

- vyžádat od původce odpadu základní popisu odpadu; v případě první z 

opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení 

kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 

dodávek předávat informace; na základě dohody s původcem odpadu může 

zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je 

odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však 

odpovídá původce odpadu, 

- oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému krajskému úřadu a krajské 

hygienické stanici nepříznivé vlivy nakládání s odpadem na zdraví lidí nebo životní 

prostředí, které jsou v rozporu s vlivy popsanými v provozním řádu zařízení nebo 

vlivy, které překračují limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na 

ochranu životního prostředí a zdraví lidí, a oznámit opatření přijatá k zamezení 

těchto nepříznivých vlivů, 

- vést provozní deník. 
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Předpokládaný účinek opatření 

Výše uvedené podmínky/opatření mají za cíl zajistit nakládání s odpady tak, aby 

nedocházelo ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí. Při jejich dodržení je riziko 

znečištění vod a půd a související důsledky nízké. 

V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A 

HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

K vyhodnocení významnosti vlivů byla využita následující škála: 

Velikost vlivu - velikost vlivu je hodnocena na základě porovnání s příslušnými limitními 

hodnotami danými právními požadavky. Zvoleno bylo jednoduché třístupňové hodnocení: 

1. pozitivní – zlepšuje současný, resp. předpokládaný výchozí stav 

2. neutrální – nedochází ke změně současného, resp. předpokládaného výchozího 

stavu 

3. negativní - signalizuje možné překročení limitních hodnot, potenciální nesoulad 

právními požadavky. Dojde ke zhoršení současného, resp. předpokládaného 

výchozího stavu 

Pravděpodobnost - očekávatelnosti výskytu jevu. Událost, která nemůže nastat, má 

pravděpodobnost 0 (0%), a naopak jistá událost má pravděpodobnost 1 (100%). Pro účely 

klasifikace vlivů použita stupnice (krajní poloha 0% je vyloučena) 

1. velmi malá (výskyt vlivu není očekáván, např. havarijní stav) 

2. malá 

3. vysoká 

Trvání - doba, po kterou je předpokládán výskyt vlivu v závislosti na trvání podnětu, např. 

činnosti, stavby nebo technologie, která je příčinou vzniku vlivu. Pozn.: Není rozlišováno, 

zda-li je vliv bezprostřední nebo nastává s určitým časovým odstupem od podnětu. Škála: 

1. vliv trvalý 

2. vliv dlouhodobý  

3. vliv krátkodobý 

Frekvence – z hlediska četnosti a opakovatelnosti výskytu vlivu zde rozlišujeme: 

1. vliv s ojedinělým výskytem (např. havarijní událost) 

2. vliv s občasným výskytem (např. zvýšený odtok povrchových vod při intenzivní 

srážce) 

3. vliv s běžným výskytem četný (např. vlivy na akustickou situaci v souvislosti s 

dopravou) 

Vratnost – vliv může mít trvalé působení i poté, co přestal působit podnět daný vliv vyvolávající. 

Vliv, který je přímo spjatý s podnětem, jež ho vyvolává (např. akustické působení při 

demoličních pracích) je dočasný. 

Významnost - míra závažnosti účinku (vlivu). Škála: 

1. potenciálně pozitivní vliv významný 
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2. potenciálně pozitivní vliv 

3. zanedbatelný až nulový vliv, 

4. potenciálně negativní vliv 

5. potenciálně negativní vliv významný 

Opatření - aktivita (čin) prováděná za účelem snížení až zamezení nepříznivého vlivu na životní 

prostředí 

Vyhodnocení významnosti je provedeno na základě expertního úsudku. Podkladem pro 

vyhodnocení velikosti dílčích vlivů byly použity různé postupy.  

Charakteristika dílčích metod prognózování a výchozích předpokladů je podrobně popsána 

v příslušných kapitolách jednotlivých studií (příloh dokumentace). Stručný popis použitých 

metod: 

Hodnocení vlivů na akustickou situaci 

Postup pro výpočet hluku z pozemní dopravy je od roku 1977 založen na výpočtu hodnot 

LAeq v referenční vzdálenosti od dopravní cesty a následném použití korekcí vztahujících se 

k poloze výpočtového místa. 

Používány jsou Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy vydané v roce 1991, 

které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hodnot hluku z dopravy silniční, 

železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a odstavných plochách pro 

osobní dopravu. Na zmíněné výpočtové postupy navazuje samostatná příloha, v níž jsou 

uvedeny zásady a postupy při navrhování protihlukových ochranných opatření. 

Od roku 1996 jsou pak pro oblast výpočtu hluku ze silniční dopravy používány novelizované 

postupy. Poslední novela metodiky byla provedena v roce 2018 jako publikace ŘSD, pod 

názvem Výpočet hluku z automobilové dopravy Aktualizace metodiky Manuál 2018. Výpočet 

hluku liniových zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti a je 

prováděn výpočtovým programem HLUK+ verze 13.52profi13. Výpočet hluku stacionárních 

zdrojů hluku je založen také na poklesu akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti a je 

prováděn výpočtovým programem iNoise 2020.Pro. Výpočtový program iNoise 2020 vychází z 

normy ISO 9613. 

Hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší 

Metodika výpočtu je zařazena na str. 5 - 6 rozptylové studie. 

Pro výpočet příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit výpočtový model 

SYMOS´97- Systém modelování stacionárních zdrojů.  

Postup stanovení emisí jednotlivých znečišťujících látek z dílčích činností je zařazen na str. 

11 až 15 rozptylové studie. 

Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných 

bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který vzhledem ke 

svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, což se může 

projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních koncentrací. 

Hodnocení vlivu na faunu a flóru 

Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a výskytu 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
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předpisů a druhů Červeného seznamu ČR. Inventarizační průzkumy byly provedeny na území 

vymezeném k realizaci záměru.  

Metodika provádění průzkumů jednotlivých hodnocených taxonomických skupin je 

popsána v rámci dílčích kapitol v příloze dokumentace S3 „Hodnocení vlivu závažného zásahu 

na zájmy ochrany přírody a krajiny“ a v příloze S4 Biologické průzkumy a posouzení lokality 

záměru“.  

Pro vyhodnocení významnosti vlivů byly využity znalosti o území. Dále byly využity 

informace o vlivech těžební činnosti v území, které jsou popsány zejména v těchto pracích: 

• Koroš, I. a kol. (2012): Hydropedologické posouzení rekultivace pískovny Chudeřín 

II.  

• Rous, J. (2007): Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území 

severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly.  Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona 

č. 100/2001 Sb. vlivů záměru na životní prostředí. 

• Bělohlávek, J. (2016): Těžba štěrkopísku Číňov. Dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.  

VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH 

NEDOSTATKŮ NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ 

SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH 

NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH  

Nejsou známy technické nedostatky, které by byly spojeny s přípravou a realizací záměru. 

V oblasti probíhá využívání odpadů pro rekultivaci dlouhodobě (lokality Soběsuky III 

a Břežany).  

Odhad doby zahájení záměru vychází z možných zákonných lhůt jednotlivých řízení bez 

zvažování případných komplikací při projednávání záměru (jedná se tedy o optimistický 

předpoklad). 

Každá z použitých metod předpovědi vlivů má svá specifická omezení.  

Závěry akustické studie, obdobně jako závěry vyplývající z modelu znečištění ovzduší, jsou 

platné pro popsanou technickou specifikaci a způsob provádění záměru.  

V případě vlivů hluku, mohou změny týkající se umístění stacionárních zdrojů (horizontální 

nebo vertikální změna polohy) a jejich akustických charakteristik, zásadně ovlivnit validitu 

vypočtených hodnot. Standardní nejistota výsledků akustického modelování je ± 2,0 dB. 

Nejistoty spojené s modelem znečištění ovzduší jsou popsány na str. 35 rozptylové studie. 

Zásadní vliv na prostorové rozložení koncentrací znečišťujících látek má směr větru.  

Nejistoty jsou spojeny i s tvorbou jednotlivých map imisního pozadí (tj. stávající úrovně 

znečištění ovzduší). Výsledky jsou závislé zejména na hustotě sítě měřicích stanic 

a rovnoměrnosti pokrytí území ČR, dále na nejistotách jednotlivých měření, vstupů do 

modelů, modelových výpočtů a použitém způsobu konstrukce plošných map. Podrobnosti je 

možné nalézt na tomto odkazu (datum přístupu 23.3.2021): 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/19groc/gr19cz/Obsah_CZ.html 

Zjištění učiněná v rámci biologických průzkumů jednotlivých taxonů nevylučují přítomnost 

dalších druhů v hodnoceném území. S ohledem na dlouhodobé sledování širšího území 
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a charakter lokality je pravděpodobnost výskytu jiných zvláště chráněných druhů a druhů jinak 

význačných, které by mohly být záměrem negativně ovlivněny, malá. 

Dílčí závěr 

S hodnocením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí nejsou spojeny takové 

nedostatky ve znalostech a neurčitosti, jež by významně zpochybňovaly vyslovené závěry. 

Prognózní vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí bylo provedeno na základě 

znalosti stávajících podmínek a odhadu vývoje stavu životního prostředí. Kromě využití modelů 

(akustická studie, rozptylová studie, biologické hodnocení) byl použit i expertní odhad 

vycházející z analogií s obdobnými záměry a ze zkušenosti autorského kolektivu podílejícího se 

na zpracování dokumentace. Při vyhodnocení významnosti vlivů na životní prostředí tedy 

vystupuje v dokumentaci neformální metoda posudku znalce (zpracovatelů dílčích studií 

a zpracovatele dokumentace). Zpracovatelé dokumentace předkládají svůj názor na 

pravděpodobný vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Tento názor je odůvodněn 

verbálně s odkazem na záznamy pozorování (např. u přírodovědného průzkumu) nebo 

výpočtové modely (příklad hlukové studie, rozptylová studie).  

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŽENY) 

Záměr není řešen variantně. Záměr je předkládán v jedné variantě, kterou je provedení 

rekultivace území postiženého těžbou s využitím odpadů - zasypávání.  

Oznamovatel vyjadřuje svůj zájem na schválení jedné hlavní varianty, která spočívá 

v provedení záměru. 

Při porovnání s vlivy současného využití území i se stavem předpokládaným v případě 

nerealizace záměru - je zřejmé, že vlivy na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a na veřejné zdraví 

se významným způsobem oproti současnému stavu nezmění. Vlivy na půdy a biodiverzitu se 

taktéž významně neliší.  

Se záměrem jsou samozřejmě spojena rizika související s nakládáním s odpady, jež 

v případě postupu dle schváleného plánu rekultivace nejsou přítomna (s odpady by nebylo 

nakládáno).  

Varianta navržená oznamovatelem je doporučena k realizaci. 
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ČÁST F. ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace hodnotí vlivy záměru „Sanace a rekultivace vytěžených prostor 

pískovny Chudeřín I.“ na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Záměr spočívá ve změně rekultivačních postupů a využití odpadů k zasypání deprese 

vzniklé po těžbě s výjimkou prostoru budoucího mokřadu (nově navržen) a navazujících ploch.  

Z hlediska použité mechanizace v pískovně se jedná o běžné terénní úpravy s využitím 

kolového nakladače a buldozeru.  

Se záměrem je spojeno více potenciálních negativních vlivů na životní prostředí. Stěžejní 

vlivy souvisejí s využíváním inertních odpadů v případě nestandardních podmínek. Za 

nestandardní podmínky je možné považovat situace, kdy by do nařízení pro nakládání 

s odpady byly nechtěně přijaty odpady nesplňující požadavky na kvalitu (nezávadnost odpadů). 

Podstatné vlivy – pozitivní – jsou předpokládány ve spojení s návrhem na vybudování 

mokřadu s tůněmi obklopeného travnatými plochami s roztroušenou zelení. Výsadba 

biokoridoru – zalesnění – při východní hranici území tímto opatřením nebude dotčena. 

Záměr vyžaduje nad rámec schválených postupů trvalé odnětí pozemků ZPF pro mokřad 

(0,1 ha).  

Záměrem bude (shodně s postupy schválenými pro probíhající těžbu) ovlivněn biotop/y 

v místě se vyskytujících rostlin a živočichů. Na lokalitě se vyskytuje více druhů zvláště 

chráněných živočichů. Populace žádného z těchto druhů nebude významně negativně 

ovlivněna.  

Rozsah vlivů na veřejné zdraví na je z hlediska požadavků právních předpisů hodnocen jako 

přijatelný. Rekultivace s využitím odpadů není spojena s překročením hlukových hygienických 

limitů z provozu stacionárních zdrojů hluku (tj. zdrojů situovaných v lomu a vnitrozávodové 

dopravy) u nejbližší zástavby. Záměr není spojen se snížením kvality ovzduší v hodnocené 

oblasti. Vlivy hluku z provozu vyvolané dopravy na veřejných komunikacích jsou málo 

významné a z hlediska nařízení vlády o ochraně zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku 

jsou nehodnotitelné.  

S ohledem na nevariantní řešení není možné stanovit pořadí variant.  

Celkovou významnost vlivů je možné hodnotit pouze po zvážení účinků navržených 

opatření a monitoringu vlivů. Po zahrnutí účinků navržených opatření (viz kapitola D.4) je záměr 

z hlediska z hlediska únosnosti prostředí hodnocen jako přijatelný. Na základě provedeného 

hodnocení je možné konstatovat, že záměr může být realizován v projektovaném rozsahu 

a parametrech. 
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Těžba štěrkopísku na lokalitě Chudeřín I. byl povolena obvodním báňským úřadem v první 

etapě v červenci 2012, ve druhé etapě v lednu 2015. Výměra těžebny včetně ochranného 

lesního pásu, protihlukových valů a deponie ornice je 20,4 ha.  

Platný plán sanace a rekultivace vycházel z předpokladu těžby štěrkopísků o mocnosti cca 

6 m. V průběhu těžby byly odkryty tzv. bílé písky, které jsou taktéž předmětem využití. Jejich 

mocnost je však vyšší, než bylo očekáváno. Z tohoto důvodu došlo k většímu zahloubení 

těžebny. Záměrem provozovatele pískovny, společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny 

s.r.o., je k rekultivaci pískovny a obnově terénu využít stavební a demoliční odpady, popř. další 

druhy inertních odpadů. Jejich výčet je uveden v tabulce 6 dokumentace. Kromě odpadů by 

mohly být využity i další materiály, které nejsou odpadem (např. sedimenty z vodních nádrží 

a koryt vodních toků nebo zásypové materiály, které jsou certifikovány jako výrobky).   

Navrženo je do vytěžené pískovny ukládat uvedené materiály v průměrné mocnosti 5,5 až 

6,5 m (údaje pro dvě hlavní zásypová tělesa). Roční množství materiálů by bylo max. 110 tis. 

tun. Celkově by mohlo být k terénním úpravám využito 450 000 m3 materiálů. 

Změnou rekultivačního postupu by nedošlo k zásadní změně cílového stavu po rekultivaci. 

Tím by nadále bylo založení trvalých travních porostů na pozemcích, které jsou oficiálně vedeny 

v katastru nemovitostí jako orná půda (před zahájením těžby patřily všechny pozemky do 

nejnižších tříd ochrany zemědělského půdního fondu). Ve východní části pískovny by byl 

založen lesní porost, který by tvořil biokoridor územního systému ekologické stability. Nad 

rámec schválených rekultivačních postupů je navrženo vybudování mokřadu s tůněmi ve 

východní části pískovny (na dně vytěžené pískovny). Terén by byl k mokřadu vyspádován, 

plocha by byla zatravněna s tím, že by byly ponechány vybrané náletové dřeviny. 

V předkládané dokumentaci jsou popsány možné nepříznivé vlivy na životní prostředí. Ty 

nabývají menšího rozsahu než v průběhu vlastní těžby. To je dáno zejména menším objemem 

materiálu, které s kterým bude během roku manipulováno v porovnání s objemem ročně 

vytěžených štěrkopísků (cca 3x více, tedy cca 300 tis. tun/rok).  

Příjezd do pískovny v průběhu rekultivace bude po odbočení ze silnice II/225 z místní 

komunikace vedoucí k Chudeřínu.  

Předpokládáno je, že nedojde ke změně zatížení prachovými částicemi ani jinými látkami 

znečišťujícími ovzduší. S ohledem na menší intenzitu provozu bude činnost znamenat nižší 

hlukovou zátěž okolí než během těžby. 

 Hlediska vlivů na přírodu a krajinu není změna rekultivace podstatná. Při již schváleném 

postupu by stávající prostředí pískovny bylo urovnáno a překryto ornicí. Záměr přináší určitou 

kompenzaci negativních vlivů v podobě již popisovaného mokřadu a navazující zeleně. 

Základní opatření (podmínky provozu) ve vztahu k ochraně životního prostředí jsou 

popsána v kapitole D.IV.  

Za předpokladu dodržování běžných požadavků na provoz, nebude mít záměr negativní 

vliv na životní prostředí. 

Zásadním aspektem provozu je využívání odpadů. Zákon o odpadech umožňuje využít 

pouze odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a u nichž není předpokládáno, že by 



Dokumentace vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. 

92 

 

ovlivnily kvalitu prostředí a povrchové nebo podzemní vody. Provoz rekultivace se bude řídit 

řídil provozním řádem, který schvaluje Krajský úřad Ústeckého kraje. Činnost dozoruje více 

orgánů státní správy vč. Česká inspekce životního prostředí. 
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ČÁST H. PŘÍLOHY 
SOUČÁSTÍ SVAZKU DOKUMENTACE 

Dokladová část 

D1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) 

 D1a Vyjádření městského úřadu Žatec  

 D1b Vyjádření městského úřadu Kadaň 

D2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny 

 

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 

Mapové přílohy 

M1 Mapa širších vztahů 

M2 Mapa katastrální 

M3  Základní důlní mapa 

M4  Stav po rekultivaci 

M5 Stav po rekultivaci – detail mokřadu 

 

Odborné studie 

S1 Akustická studie 

S2 Rozptylová studie 

S3 Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny    

S4 Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru 
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POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY 
36. MV 36. nejvyšší průměrná denní koncentrace v roce 

BaP benzo(a)pyren 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

č.j. číslo jednací 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

dB  decibel, jednotka  

DoKP dotčený krajinný prostor 

EIA  Environmental Impact Assessment, posuzování vlivů na životní prostředí 

HPJ hlavní půdní jednotka 

KN  katastr nemovitostí 

KÚ krajský úřad 

LBK lokální biokoridor 

max. maximálně, maximální 

MěÚ  Městský úřad 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NA nákladní automobily 

NO2 oxid dusičitý 

OBÚ obvodní báňský úřad 

ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností 

PHM pohonné hmoty 

PM10, PM2,5 suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 (prašný aerosol) 

RBC regionální biocentrum 

RPDI   roční průměrné denní intenzity dopravy 

SEKM systém evidence kontaminovaných míst 

tis. tisíce 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚP územní plán 

ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 

VKP významný krajinný prvek 

WHO Světová zdravotnická organizace 

zák. zákon 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR zásady územního rozvoje 

ŽP životní prostředí 
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