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SEZNAM ZKRATEK 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

DSÚ  dotčené správní úřady, resp. úřad 

DÚR  dokumentace pro územní řízení 

DÚSC  dotčené územní samosprávné celky, resp. celek 

EIA  posuzování vlivů na životní prostředí 

KR  krajinný ráz 

MMUnL Magistrát města Ústí nad Labem 

MÚK  mimoúrovňová křižovatka 

NDOP  národní databáze ochrany přírody 

NRBK  nadregionální biokoridor 

O  ohrožený 

PDoKP  potenciálně dotčený krajinný prostor 

SO  silně ohrožený  

TTP  trvalý travní porost 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚPI  územně plánovací informace 

VKP  významné krajinné prvky 

VTP  vědeckotechnický park 

ZCHD  zvláště chráněné druhy, resp. druh 

ZOPK  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ŽP  životní prostředí 
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ÚVOD 

Tento posudek je zpracován dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve 

znění účinném od 01.01.2018 (dále jen zákon) na základě: 

 dokumentace vlivů záměru „D8 Žďárek – výrobní areál“ na životní prostředí, zpracované dle § 

8 zákona (dále jen dokumentace EIA) 

 vyjádření k dokumentaci EIA, která jsou vypořádána v kapitole V. posudku, a  

 veřejného projednání záměru dle § 17 zákona. 

 

Dokumentace EIA a vyjádření k ní byly zpracovateli posudku předány dne 28.02.2018. Veřejné 

projednání se konalo dne 13.03.2018. 

 

Účelem posudku je: 

 nezávislé posouzení úplnosti a správnosti vyhodnocení vlivů záměru předmětnou dokumentací 

EIA se zohledněním informací uvedených ve vyjádřeních a v rámci veřejného projednání 

záměru a 

 poskytnutí odborného podkladu pro příslušný orgán, který na jeho základě, ale po vlastním 

správním uvážení vydá závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí dle § 9a zákona (dále jen stanovisko EIA). 

 



D8 Žďárek – výrobní areál 
  Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. 

 
 

   Cejl 511/43, 602 00 Brno 
 

6 
 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1 Název záměru 

D8 Žďárek – výrobní areál 

I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem je areál lehké strojírenské výroby, montážních a servisních činností zahrnující celkem 8 hal. 

V jednotlivých halách jsou plánovány tyto činnosti s tím, že může docházet ke změnám využití mezi 

jednotlivými halami: 

 výroba autozrcátek – kompletace 

 výroba kovových výlisků z plechu pro sedačky automobilů 

 výroba a kompletace kabelových svazků pro automobilový průmysl 

 výroba regálových systémů a jejich kompletace 

 výroba a montáž elektromotorů pro bílou techniku 

 výroba a kompletace 3D tiskáren pro průmyslové využití 

 servis obráběcích a tvářecích strojů 

 servis a oprava vzduchotechnických strojních zařízení 

Záměr je navržen ve dvou variantách: 

 Velká varianta 

o celková plocha řešeného území: 50 121 m2 

o zastavěná plocha objekty:   23 769 m2 

 Malá varianta 

o celková plocha řešeného území: 45 649 m2 

o zastavěná plocha objekty:   22 605 m2 

I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Z hlediska územní správy je lokalizace následující: 

Kraj:    Ústecký   

Obec:   Libouchec 

Katastrální území: Knínice u Libouchce 

I.4 Obchodní firma oznamovatele 

D8 Žďárek s.r.o. 
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I.5 IČ oznamovatele 

065 03 136 

I.6 Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Pitterova 2855/13, 130 00, Praha 3 – Žižkov 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

II.1 Úplnost dokumentace 

Tato kapitola posudku hodnotí nakolik je dokumentace EIA úplná z odborného i formálního hlediska.  

II.1.1 Úplnost části A. Údaje o oznamovateli 

II.1.2  

Tato část dokumentace EIA obsahuje identifikační údaje o oznamovateli – z hlediska úplnosti bez 

připomínek. 

II.1.3 Úplnost části B. Údaje o záměru 

Tato část dokumentace EIA obsahuje základní údaje o záměru, jeho vstupech a výstupech.  

Kapitola B.I Základní údaje 

Záměr je předložen ve dvou variantách, které se liší rozsahem jen nepatrně ve vazbě na potenciální 

získání dalšího pozemku k výstavbě. 

Umístění a charakter záměru jsou popsány dostatečně, včetně možných kumulativních vlivů. 

Popis technického a technologického řešení záměru je dostatečný. 

Výčet DÚSC je kompletní. Výčet navazujících rozhodnutí nemusí být za určitých okolností úplný – 

chybí případné povolení provozu stacionárního zdroje - a vyskytují se v něm určité nepřesnosti (více 

viz kapitola II.2.2 tohoto posudku). 

Kapitola B.II Údaje o vstupech 

Půda – trvalý zábor ZPF a jeho charakteristiky uvedeny jsou. 

Voda – z hlediska kompletnosti bez připomínek. V kontextu této kapitoly se pouze nabízí zvážit v DUR 

využití dešťové vody např. pro splachování záchodů, což může výrazně snížit nejen spotřebu pitné 

vodu, ale též náklady na údržbu splachovacích mechanismů díky menšímu usazování vodního 

kamene. 

Plyn – není uvedena spotřeba plynu. Lze předpokládat, že jde o zemní plyn. Popis potřebných vstupů 

není dostatečný. 

Elektrická energie – bez připomínek. 

Teplo – bez připomínek. 

Biologická rozmanitost – první tři odstavce této kapitoly jsou z hlediska popisu vstupů z pohledu 

biologické rozmanitosti poměrně nadbytečné. Poslední odstavec se již vstupů dotýká, je však poměrně 

stručný a obecný. 
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – bez připomínek. 

Kapitola B.II Údaje o výstupech 

Emise při výstavbě – bez připomínek. Pouze formálně správně by mělo být odkázáno na přílohu č. 7 

Rozptylovou studii, z které jsou informace převzaty. 

Emise při provozu – bez připomínek. Pouze formálně správně by mělo být odkázáno na přílohu č. 7 

Rozptylovou studii, z které jsou informace převzaty. 

Znečišťování vody, půdy a půdního podloží – bez připomínek. 

Odpadní vody – jsou popsány výstupy splaškových i dešťových vod včetně návrhu jejich retence, čištění 

a systému odvodu. Bez připomínek. 

Odpady – jsou uvedeny odpady vznikající při výstavbě i provozu záměru a to i v členění dle jednotlivých 

výrobních hal. Bez připomínek. 

Ostatní emise a rezidua – bez připomínek. 

Doplňující údaje – bez připomínek. 

Část B dokumentace je z hlediska úplnosti zpracována dostatečně a výše uvedené drobné nedostatky 

nejsou takového charakteru, aby zásadně ovlivnily celkové vyhodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí. 

II.1.4 Úplnost části C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Kapitola C.I Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této kapitole chybí informace o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v dotčeném území, ač 

byl jejich výskyt v území v rámci biologických průzkumů zjištěn a zákon je v příloze č. 4 výslovně 

zmiňuje. Více ve vyhodnocení úplnosti kapitoly C.II níže. 

Kapitola C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném 

území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména 

ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a 

veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a 

archeologických aspektů 

Charakteristiky ovzduší a klimatu – bez připomínek. 

Geomorfologie, horninové a půdní prostředí, hydrogeologická charakteristika – bez připomínek. 

Biologické poměry a rozmanitost – botanický průzkum není dostatečně popsán z hlediska počtu a 

termínů návštěv lokality a charakteru biotopů. 

V případě zoologických výzkumů zřejmě nebyla využita data z NDOP, protože o tom není v kapitole 

žádná zmínka. Zmíněn je však očekávaný výskyt velmi vzácného střevlíka zlatitého (Carabus auratus), 

který se průzkumem nepotvrdil. Zoologické průzkumy jsou nedostatečné zejména v oblasti 
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entomologie. Z uvedených druhů je zřejmé, že se entomologický průzkum omezil pouze na 

terestrické druhy, které je možné zachytit do zemních pastí, přičemž dvě zemní pasti jsou na tak 

velké území zcela nedostatečné. Není pravděpodobné, že by lokalita nehostila například zvláště 

chráněné čmeláky (rod Bombus) či žádné motýly, kteří jsou poměrně důležitou bioindikační 

skupinou. Tento nedostatek je však možné zcela zhojit před podáním žádosti o výjimky dle § 56 

ZOPK, což je i v zájmu investora z hlediska hladkého průběhu povolovacího procesu a zahájení 

stavby. Přes tyto nedostatky však není důvod pochybovat o tom, že dotčené území nezahrnuje 

výrazně cenné přírodní plochy. Dle dostupných údajů jde opravdu zřejmě o biologicky nepříliš 

cennou plochu. Výše uvedené spíše souvisí s faktem, že mezi ZCHD je zahrnuta řada živočichů, kteří 

reálně na území ČR již vzácní nejsou (např. právě zmiňovaný rod Bombus). 

Zcela nadbytečný je „Dovětek znalce k odbornosti provedení entomologického průzkumu“ a 

„Dovětek společnosti JUROS – zpracovatele biologického hodnocení“. 

Z dokumentace není zřejmé, kdo se podílel na průzkumu obratlovců. Není zřejmé, kolik návštěv ve 

vegetační sezóně 2017 bylo pro každou skupinu provedeno. Uvádí se jen souhrnný počet návštěv 

lokality. Toto je spíše formální pochybení bez dopadu na vyhodnocení vlivů záměru. 

Celkově lze konstatovat, že oblast ochrany přírody je nejslabší částí dokumentace. Určitou výhodou 

je z tohoto pohledu tedy fakt, že výše uvedené nedostatky je možné zhojit v následném řízení o 

vydání výjimek z ochranných podmínek ZCHD, kterému by měl předcházet podrobný biologický 

průzkum území. 

Krajina – bez připomínek. 

V této kapitole dále chybí údaje o stavu obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a 

kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů v dotčeném území. 

Vzhledem k vlivům záměru však nelze očekávat, že by tento poměrně vážný nedostatek výrazněji 

ovlivnil vyhodnocení vlivů záměru. 

Kapitola C.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 

Bez připomínek. 
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II.1.5 Úplnost části D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

Kapitola D.1 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, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a 

nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se 

zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – v případě hluku chybí odkaz na hlukovou studii, z které kapitola 

čerpá. 

Vlivy na ovzduší a klima – bez připomínek. 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky – bez připomínek. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody – chybí informace ohledně vypouštění přečištěných splaškových 

vod a jejich vlivu na kvalitu povrchových vod. Chybí informace o případném vlivu havárie spojené 

s výstavbou, provozem či související dopravou na povrchové a podzemní vody. 

Vlivy na půdu – bez připomínek. 

Vlivy na přírodní zdroje – bez připomínek. 

Vlivy na biologickou rozmanitost – kapitola je zpracována zcela nedostatečně. Informace ze uvedené 

(mimo návrhy opatření) patří do části C dokumentace. Vyhodnocení vlivů na biodiverzitu tedy 

v podstatě v této kapitole chybí. Navíc, jak již bylo konstatováno ve vyhodnocení části C 

dokumentace, je identifikována jen část druhů, a to dokonce i ZCHD. Dále nejsou identifikovány 

vzácné druhy, které jsou obsažené v červených seznamech. Vzhledem k neaktuálnosti vyhlášky 

ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. jsou červené seznamy z hlediska vlivů na 

biodiverzitu dokonce více vypovídající, než seznam ZCHD v této vyhlášce. I u zjištěných ZCHD chybí 

vyhodnocení vlivů na hmyz, resp. na prskavce většího (Brachinus crepitans). Tento zásadní 

nedostatek je možné zhojit v rámci pečlivě připravené žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK. Žádost o 

výjimky by měla obsahovat řádně zpracované hodnocení dle § 67 ZOPK, včetně identifikace vlivů, 

specifikace porušení zákazů u jednotlivých druhů a návrhů relevantních minimalizačních a 

kompenzačních opatření. 

D.2 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 

nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 

plynoucích 

Bez připomínek, charakteristika zahrnuje všechna podstatná rizika. 
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D.3 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 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

D.4 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 

Z hlediska úplnosti je kapitola dostatečná. Z formálního hlediska chybí pouze obvyklé rozdělení 

opatření pro fázi přípravy, stavby, provozu a ukončení provozu záměru. 

D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 

zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

Z hlediska úplnosti je kapitola zpracována dostatečně, přestože použité metody prognózování a 

hodnocení významnosti vlivů jsou uvedené spíše v podobě seznamu použité literatury, z níž část není 

pro účely této kapitoly příliš relevantní. 

D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 

které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Z hlediska úplnosti je kapitola dostatečná – konstatuje, že nebyly zjištěny takové nedostatky 

v podkladech, které by bránily formulaci konečného závěru. 

II.1.6 Úplnost části E. Porovnání variant řešení záměru 

Tato část dokumentace obsahuje technické porovnání variant, které je již uvedeno v části B. 

dokumentace. Zde by mělo být uvedeno spíše porovnání variant záměru z hlediska jejich vlivů na ŽP. 

Vzhledem k tomu, že jsou varianty z hlediska vlivů na ŽP v podstatě rovnocenné, však nejde o 

významnější problém. 

II.1.7 Úplnost části F. Závěr 

Z hlediska úplnosti bez připomínek. 

II.1.8 Úplnost části G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

Z hlediska úplnosti chybí reálné vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu. To je pouze naznačeno 

tím, že na dotčené území má vazbu 5 zjištěných ZCHD. Seznam však zřejmě není kompletní a i u ZCHD 

bližší vyhodnocení vlivů chybí. 
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II.1.9 Úplnost části H. Přílohy 

Příloha 1 Situace širších vztahů M 1 : 10 000 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

Příloha 2 Koordinační situace stavby – malá a velká varianta M 1 : 500 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

Příloha 3 Vizualizace záměru 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Mohla být zařazena vizualizace záměr při pohledu z D8, ale ze 

zařazených vizualizací je tento pohled představitelný. 

Příloha 4 Pedologická studie 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

Příloha 5 Autorizované měření hluku 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Měření je dostatečné. 

Příloha 6 Hluková studie 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Hluková studie pojímá dotčené území dostatečně a i výsledky jsou 

dostatečné pro vyhodnocení vlivů. 

Příloha 7 Rozptylová studie 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Rozptylová studie pojímá dotčené území dostatečně a i výsledky 

jsou dostatečné pro vyhodnocení vlivů. 

Příloha 8 Dendrologický průzkum 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Jen drobná připomínka – na mapě chybí jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior) uvedený pod č. 1. Z fotografií je však jeho poloha zřejmá. 

Příloha 9 Biologické hodnocení 

Z hlediska úplnosti platí připomínky, které jsou uvedeny výše v kapitolách věnovaných biodiverzitě.  

Přinejmenším entomologický průzkum neidentifikuje všechny přítomné a dotčené druhy, protože 

není pravděpodobné, že by se v území nevyskytoval zvláště chráněný rod čmelák (Bombus) či žádní 

motýli. Je velmi pravděpodobné, že entomologický průzkum se omezil na zemní pasti, což není 

dostatečné. Tento nedostatek doporučujeme zhojit před podáním žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK 

doplňujícím průzkumem. 
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Dále chybí podrobné vyhodnocení vlivů na dotčené ZCHD, na základě kterého by bylo možné 

navrhnout účinná minimalizační a kompenzační opatření. Tyto lze též doplnit do žádosti o výjimky 

dle § 56 ZOPK. 

Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz 

Studie vlivů na KR je zpracována z hlediska úplnosti dostatečně. Poněkud velkorysé je vymezení 

potenciálně dotčeného krajinného prostoru v hodnocení. To je vždy stěžení krok pro strukturu, 

přehlednost a uchopitelnost hodnocení a autor ho vymezil zjevně příliš široký (např. i v rámci lesních 

komplexů, odkud záměr nemůže být vidět), což v popisu přírodních, kulturních, historických a 

vizuálních charakteristik vede k uvádění množství nepodstatných informací, které pro hodnocení není 

podstatné. Rozhodně je však lepší vymezit PDoKP rozsáhlejší, než ho vymezit v menším než 

odpovídajícím rozsahu. Jde tedy o nepříliš podstatnou připomínku. 

Příloha 11 Studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je dostatečné. 

Příloha 12 Vyjádření Obecního úřadu Libouchec a územně plánovací informace 

Magistrátu města Ústí nad Labem z hlediska územního plánu 

Uvedena je pouze ÚPI vydaná Obecním úřadem Libouchec, od MMUnL chybí. 

Příloha 13 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje dle § 45i zák. 114/1992 Sb. 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

Příloha 14 Oprávnění hlavního zpracovatele dokumentace 

Bez připomínek z hlediska úplnosti. 

 

II.2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

II.2.1 Správnost údajů uvedených v části A. Údaje o oznamovateli 

Tato část dokumentace EIA obsahuje identifikační údaje o oznamovateli a uvádí dvě odlišná sídla. Dle 

veřejného rejstříku je správné sídlo uvedeno u názvu obchodní firmy. Adresa nadepsaná jako „Sídlo:“ 

je ve skutečnosti zřejmě korespondenční adresou. 

II.2.2 Správnost údajů uvedených v části B. Údaje o záměru 

Tato část dokumentace EIA obsahuje základní údaje o záměru, jeho vstupech a výstupech.  
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Kapitola B.I Základní údaje 

Záměr je předložen ve dvou variantách, které se liší plošným rozsahem v jednotkách procent. V dalším 

hodnocení byl zohledněn záměr „Vědeckotechnický park NUPHARO“. Vzhledem k charakteru záměru 

a jeho napojení na dopravní infrastrukturu lze tento přístup považovat za správný. 

Výčet DÚSC je uveden správně. Výčet navazujících rozhodnutí a správních orgánů, která budou tato 

rozhodnutí vydávat, uveden správně není, na což ve svém vyjádření dílčím způsobem upozorňuje i 

spolek Stop tunelům. Jak správně upozorňuje spolek Stop tunelům, tak navazující řízení podle 

stavebního zákona (tedy územní a stavební řízení, případně společné územní a stavební řízení 

spojené dle § 140 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu) povede podle § 13 odst. 6 zákona č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon) Magistrát města Ústí nad Labem. Místo „Vodoprávní řízení“ by mělo být 

uvedeno „Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami“. Řádek nadepsaný „Orgán 

státní správy v odpadovém hospodářství – E.I.A“ se neváže k žádnému navazujícímu řízení dle § 9b 

zákona a v dokumentaci být tedy uveden být neměl. Stejně tak „Povolení úpravy dopravního režimu 

na silnici I/13 (připojení areálu, rozšíření komunikace I. třídy). V této tabulce by měla být uvedena 

jen relevantní navazující řízení vyjmenovaná v § 3 písm. g) zákona. Pro přehlednost lze tedy uvést, 

že v případě předmětného záměru půjde o tato dvě až tři navazující řízení: 

- územní řízení, 
- stavební řízení, 
- případně společné územní a stavební řízení, 
- řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 
 
Dle informací uvedených na str. 22 dokumentace není součástí záměru tzv. vyjmenovaný zdroj 
emisí, uvedený v příloze č. 2 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Pokud by však budoucí 
nájemci zvýšili celkový jmenovitý tepelný příkon areálu na 0,3 MW a více, bude navazujícím 
řízením i příslušné řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje. 

Kapitola B.II Údaje o vstupech 

Půda – trvalý zábor ZPF odpovídá ploše záměru a je tedy věrohodný. 

Voda – v kapitole je jednou chybně uvedeno, že 26 m3 připadá na jednoho pracovníka ve dvou 

směnách. Výpočet je však správně, protože 350 osob odpovídá pracovníkům v obou směnách.  

Plyn – uvedené informace jsou zřejmě správné, ale nedostatečné – viz kapitola II.1.2. 

Elektrická energie – bez připomínek. 

Teplo – bez připomínek. 

Biologická rozmanitost – kapitola neuvádí příliš konkrétní údaje o biologické rozmanitosti dotčeného 

území. Tvrzení, že nedojde „ke vniku trvalých cizorodých biotopů, poškození zvláště chráněných 

druhů flóry nebo fauny nebo jinému významně negativnímu vlivu na tuto oblast“, není pravdivé. To 

dokládají i jiné kapitoly a přílohy dokumentace, které předpokládají nahrazení přírodních biotopů 

asfaltovými a zastavěnými plochami a nutnost získání výjimek z ochranných podmínek ZCHD 

živočichů. Oblast dotčená záměrem bude tedy z hlediska biologické rozmanitosti bezpochyby 
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poměrně významně negativně ovlivněna. Souhlasit však lze se závěrem, že vzhledem k izolovanosti 

a charakteru dotčeného území nebude mít záměr na biodiverzitu širšího okolí záměru. Tento 

předpoklad je však vhodné ověřit v rámci dalších fází povolovacího procesu. Více viz v kapitole II.2.3 

a II.2.4 v částech týkajících se vlivů na biologickou rozmanitost. 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – bez připomínek. Vzhledem k umístění záměru u silnice I/13, 

dálnice D8 a VTP Nupharo není tato oblast problematická. 

Kapitola B.II Údaje o výstupech 

Emise při výstavbě – bez připomínek.  

Emise při provozu – bez připomínek. 

Znečišťování vody, půdy a půdního podloží – bez připomínek. 

Odpadní vody – bez připomínek. 

Odpady – bez připomínek. 

Ostatní emise a rezidua – bez připomínek. 

Doplňující údaje – bez připomínek. 

Část B dokumentace je z hlediska správnosti uvedených údajů zpracována dostatečně a výše 

uvedené nedostatky nejsou takového charakteru, aby zásadně ovlivnily celkové vyhodnocení vlivů 

záměru na životní prostředí. Pozornost si zaslouží především seznam navazujících rozhodnutí a vlivy 

na biologickou rozmanitost dotčeného území. 

II.2.3 Správnost údajů uvedených v části C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném 

území 

Kapitola C.I Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této kapitole je nesprávně uveden vztah dotčeného území k NRBK jehož ochranná zóna je blíže, 

než uváděných 350 m jižně od záměru, což je způsobeno tím, že přesná pozice NRBK nebyla zřejmě 

identifikována, ač je v rámci ZÚR dostupná (Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně 

ÚSES). Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že ochranná zóna NRBK se nachází asi 270 m jihozápadně 

od záměru. Tato nepřesnost však nemá vliv na závěr, že záměr NRBK negativně neovlivní. 
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Obrázek 1: Trasa NRBK v blízkosti záměru 

Kapitola C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném 

území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména 

ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a 

veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a 

archeologických aspektů 

Charakteristiky ovzduší a klimatu – bez připomínek. 

Geomorfologie, horninové a půdní prostředí, hydrogeologická charakteristika – bez připomínek. 

Biologické poměry a rozmanitost – již první věta obsahuje nesprávný údaj. Lokalita se nenachází 

zhruba 500 metrů jihozápadně od osady Knínice. Od této osady je jižním směrem ve vzdálenosti asi 

700 m. Vhodnější by byla její lokalizace vůči osadě Žďárek, od které je asi 200 m západním směrem. 

Popis lokalit z botanického hlediska není na příliš vysoké odborné úrovni, nelze z něj vyvodit 

charakter biotopů. Popis biotopů je nahrazen vyjmenováním několika běžných druhů cévnatých 

rostlin. 

Biologický průzkum (zejména entomologický) je zjevně nedostatečný, protože nezahrnuje běžné, 

avšak ZCHD, jako jsou například čmeláci (chráněn je celý rod Bombus) a neuvádí ani žádné motýly, 

mezi nimiž je též řada ZCHD. 

„Dovětek znalce k odbornosti provedení entomologického průzkumu“ a „Dovětek společnosti JUROS 

– zpracovatele biologického hodnocení“ lze ve světle výše uvedeného označit přinejmenším za 

zavádějící. 

V rámci hodnocení má stejný druh přiřazeny různé kategorie ochrany ZCHD. Ťuhýk obecný je zde 

uváděn jako SO i O. Správně je kategorie O. 
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Celkově lze konstatovat, že oblast ochrany přírody je nejslabší částí dokumentace. Určitou výhodou 

je z tohoto pohledu tedy fakt, že výše uvedené nedostatky je možné zhojit v následném řízení o 

vydání výjimek z ochranných podmínek ZCHD, kterému by měl předcházet podrobný biologický 

průzkum území. 

Krajina – bez připomínek. 

Kapitola C.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 

Bez připomínek. 

II.2.4 Správnost údajů uvedených v části D. Komplexní charakteristika a hodnocení 

možných významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

Kapitola D.1 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, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a 

nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se 

zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – bez připomínek. 

Vlivy na ovzduší a klima – bez připomínek. 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky – bez připomínek. 

Povrchové a podzemní vody – bez připomínek. 

Vlivy na půdu – polemizovat by se dalo s tvrzením, že je pozemek obtížně přístupný. Formální 

pochybení je v posledním odstavci, kde je uvedeno, že „záměr bude nebude mít z hlediska vlivů na 

půdy významný negativní vliv“. Vzhledem k tomu, že jde o zábor 4,5 ha ZPF charakteru TTP, dalo by 

se říci, že jde o rozsahem o středně vážný negativní vliv a s poměrně nízkou intenzitou. 

Vlivy na přírodní zdroje – bez připomínek. 

Vlivy na biologickou rozmanitost – naprosto převážná část údajů uvedených v této kapitole je 

zhodnocením stávajícího stavu území, nikoli vlivů záměru na biodiverzitu. Jak již bylo uvedeno výše, 

průzkumy jsou zřejmě provedeny poměrně liknavě. Přes deklaraci vysoké úrovně entomologického 

průzkumu nebyl v rámci území identifikován velmi běžný, avšak zvláště chráněný druh Bombus a ani 

jeden druh motýlů. Z tohoto lze usuzovat, že pokud území entomolog opravdu navštívil, měl chybné 

zadání soustředit se téměř výhradně na terestrické druhy zachytitelné pastmi, zejména brouky. 

V této souvislosti je velmi zvláštní konstatování: „Navíc v roce 2017 je aktivita brouků nízká 

(zjišťováno v tomto období i na sousedních lokalitách“. Tento fakt totiž znamená jediné – řada druhů 
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brouků může dotčené území osidlovat, avšak v roce 2017 nemuseli být díky nízké aktivitě 

zaznamenány. Nízká aktivita brouků je tedy zřejmě zcela nesprávně interpretována. 

U ťuhýka obecného je opět uvedena chybná kategorie ochrany, správně je O (viz Příloha č. III 

vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.) 

V podstatě celá tato kapitole je pojata zcela nesprávně. Zcela v ní chybí vyhodnocení vlivů záměr na 

biodiverzitu. Náznakem takového hodnocení je konstatování, že 5 obratlovců má na dotčené území 

užší vazbu. Konkrétní vlivy však ani v tomto případě vyhodnoceny nejsou. 

Tento zásadní nedostatek je však ještě možné zhojit v rámci žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK, jak je 

uvedeno výše v kapitole II.1.4. 

V rámci navržených opatření nelze souhlasit s tím, že v případě porušování zákazů u ZCHD stačí tyto 

vymezit mimo období 15.3.-31.7. a toto omezení dokonce porušit v případě provedení 

ornitologického a herpetologického průzkumu, který reprodukci vyloučí. Zejména v případě plazů by 

bylo velmi obtížné takový průzkum provést tak, aby ji pouze nepotvrdil. 

U posledních dvou opatření je třeba mít na paměti, že seznam ZCHD zcela určitě není úplný a je třeba 

ho doplnit podrobnějšími průzkumy, které by měly být jedním z podkladů žádosti o výjimky dle § 56 

ZOPK. 

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce – je poměrně nesystémové, že jsou v této kapitole vypořádány 

připomínky k předchozímu záměru vznesené v rámci ÚPI, avšak ostatní připomínky ze zjišťovacího 

řízení k předchozímu záměru vypořádány v dokumentaci nejsou. Tuto pasáž by bylo vhodnější uvést 

v příloze dokumentace a v této kapitole na ni pouze dokázat. S obsahem kapitoly je však možné se 

ztotožnit. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů – 

z převážné části jde o informace o dotčeném území, které měly být uvedeny v části C dokumentace, 

ale tam chybí. Věcně je určitě lépe, že jsou v dokumentaci vůbec uvedeny, i když na nesprávném 

místě. S hodnocením vlivu souhlasit lze, je však velmi stručné a spíše nepřímé. 

D.2 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 

nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 

plynoucích 

Bez připomínek, s charakteristikou rizik lze souhlasit. 

D.3 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 

Bez připomínek, s charakteristikou vlivů lze souhlasit. 
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D.4 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 

Místo členění na územně-plánovací opatření a technická a organizační opatření je vhodnější tuto 

kapitolu členit v návaznosti na strukturu opatření ve stanovisku EIA na opatření pro fázi přípravy, 

výstavby a provozu záměru. S navrženými opatřeními lze zhruba souhlasit, ale některé je vhodné 

upravit do vhodnější či exaktnější podoby. S opatřeními v této kapitole je dále pracováno a jsou využita 

pro návrh opatření v návrhu stanoviska (viz podrobný rozbor v části IV tohoto posudku). 

D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 

zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

Z hlediska správnosti je kapitola zpracována dostatečně. 

D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 

které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Z hlediska správnosti bez připomínek. 

II.2.5 Správnost údajů uvedených v části E. Porovnání variant řešení záměru 

Porovnání variant řešení záměru by v této kapitole mělo být pojato spíše z hlediska vlivu těchto variant 

na životní prostředí. Z údajů uvedených v dokumentaci je však poměrně zřejmé, že vlivy variant lišících 

se rozlohou jen v rámci nižších jednotek procent, mají vlivy srovnatelné. Zejména vzhledem k faktu, že 

velká varianta zahrnuje navíc pouze plochu bývalé silnice I/13, tedy antropogenně zcela degradovanou 

plochu, jsou z hlediska vlivů na ŽP obě varianty srovnatelné. 

II.2.6 Správnost údajů uvedených v části F. Závěr 

Z hlediska správnosti lze upřesnit tvrzení, že „realizace stavby bude mít nulové až mírně negativní vlivy 

na životní prostředí. V souladu s kapitolou D.3 dokumentace by bylo přesnější konstatovat, že bude 

mít nevýznamné až méně významné vlivy na životní prostředí. Žádná stavba nemá nulové vlivy na 

životní prostředí. V této souvislosti určitě nelze akceptovat tvrzení, že „nulové vlivy jsou očekávány u 

vlivů na klima, veřejné zdraví“. Zejména v případě veřejného zdraví k určitému, i když zcela 

zanedbatelnému negativnímu vlivu dojde díky nepatrnému navýšení emisí v souvislosti s výstavbou a 

provozem záměru, zejména související dopravou a nepatrně zvýšenou prašností. 

II.2.7 Správnost údajů uvedených v části G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru 

Z hlediska správnosti je v této kapitole problematická pouze podkapitola věnovaná fauně, flóře a 

ekosystémům (biodiverzitě). U ťuhýka obecného je opět chybně uváděna kategorie ochrany SO. Opět 
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je zmiňována nízká aktivita brouků v roce 2017 apod. Tyto nedostatky jsou již popsány výše, včetně 

návrhu řešení této situace v rámci řízení o vydání výjimek dle § 56 ZOPK. 

II.2.8 Správnost údajů uvedených v části H. Přílohy 

Příloha 1 Situace širších vztahů M 1 : 10 000 

Bez připomínek z hlediska správnosti. 

Příloha 2 Koordinační situace stavby – malá a velká varianta M 1 : 500 

Bez připomínek z hlediska správnosti. 

Příloha 3 Vizualizace záměru 

Bez připomínek z hlediska správnosti. Vizualizace jsou věrohodné. 

Příloha 4 Pedologická studie 

Bez připomínek z hlediska správnosti. Výsledky pedologické studie odpovídají dle všeho situaci 

v území. 

Příloha 5 Autorizované měření hluku 

Bez připomínek z hlediska správnosti. Výsledky měření hluku jsou věrohodné. 

Příloha 6 Hluková studie 

Bez připomínek z hlediska správnosti. Výsledky hlukové situace odpovídají místní situaci a 

předpokládatelným vlivům záměru. 

Příloha 7 Rozptylová studie 

Bez připomínek z hlediska správnosti. Výsledky rozptylové situace odpovídají místní situaci a 

předpokládatelným vlivům záměru. 

Příloha 8 Dendrologický průzkum 

Bez připomínek z hlediska správnosti. 

Příloha 9 Biologické hodnocení 

Z hlediska správnosti platí připomínky, které jsou uvedeny výše v kapitolách věnovaných 

biodiverzitě. Lokalita se nenachází 500 metrů jihozápadně od osady Knínice. Od této osady je jižním 

směrem ve vzdálenosti asi 700 m. Vhodnější by byla její lokalizace vůči osadě Žďárek, od které je asi 

200 m západním směrem. 

Popis lokalit z botanického hlediska není na příliš vysoké odborné úrovni, nelze z něj vyvodit 

charakter biotopů. Popis biotopů je nahrazen vyjmenováním několika běžných druhů cévnatých 

rostlin. 
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Přinejmenším entomologický průzkum je zřejmě nedostatečný, protože není pravděpodobné, že by 

se v území nevyskytovat zvláště chráněný rod čmelák (Bombus) či žádní motýli. Je velmi 

pravděpodobné, že entomologický průzkum se omezil na zemní pasti, což není dostatečné. Tento 

nedostatek doporučujeme zhojit před podáním žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK doplňujícím 

průzkumem. 

Dále chybí podrobné vyhodnocení vlivů na dotčené ZCHD, na základě kterého by bylo možné 

navrhnout účinná minimalizační a kompenzační opatření. 

Ťuhýk obecný je opakovaně chybně uváděn v kategorii ochrany SO, přičemž správně je O. 

Chybně je interpretována nízká aktivita brouků v roce 2017. Díky ní nemusely být identifikovány 

druhy, které lokalita reálně hostí. 

Příloha 10 Studie vlivů na krajinný ráz 

Metodicky je hodnocení zpracováno správně. Jakkoliv je dotčená krajina zajímavá, tak z hlediska 

celkových vlivů je pro záměr rozhodně pozitivní lokalizace záměru do „oka“ mezi D8 a silnici I. třídy 

I/13, navíc v přimknutí k areálu obdobných vizuálních charakteristik. Mnohem podstatnější je však 

skutečnost, že prostor záměru není možné vnímat z tzv. referenčních bodů či tras vnímání krajiny 

(typicky místa soustředěného pohybu turistů); záměr bude vnímán z dálnice D8, silnice I. třídy I/13, 

místních komunikací a snad i železniční tratě. To autor správně uvádí, včetně správného zhodnocení 

dálkových pohledů, které jsou vždy za hranicí reálného vizuálního uplatnění záměru. 

Poněkud problematické je vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru v hodnocení. To je 

vždy stěžení krok pro strukturu, přehlednost a uchopitelnost hodnocení a autor ho vymezil zjevně 

příliš široký (i v rámci lesních komplexů apod.), což ho v popisu přírodních, kulturních a historických 

a vizuálních charakteristik vede k množství nepodstatného informací a snižuje přehlednost 

hodnocení. 

Podstatné však je, že je možné se ztotožnit se závěry hodnocení. Při provedení hodnocení týmem 

zpracovatele posudku lze očekávat, že by došel zřejmě k závěrům stejným (ohledně únosnosti), nebo 

obdobným (ohledně zásahu zákonných kritérií KR). 

Příloha 11 Studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Bez připomínek z hlediska správnosti. 

Příloha 12 Vyjádření Obecního úřadu Libouchec a územně plánovací informace 

Magistrátu města Ústí nad Labem z hlediska územního plánu 

Stanovisko je vydáno pro malou variantu – chybí vyjádření k pozemku p.č. 1334/2. 
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Příloha 13 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje dle § 45i zák. 114/1992 Sb. 

Stanovisko je vydáno pro předchozí záměr Žďárek II, který zahrnoval i skladovací plochy. Z hlediska 

vlivu na soustavu lokalit Natura 2000 však jde pouze o formální nedostatek, vyjádření ke stávajícímu 

záměru musí být logicky stejné. 

Příloha 14 Oprávnění hlavního zpracovatele dokumentace 

Bez připomínek z hlediska správnosti. 

II.3 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je předložen ve dvou variantách, které se liší rozsahem jen nepatrně ve vazbě na potenciální 

získání dalšího pozemku k výstavbě. Zejména vzhledem k faktu, že velká varianta zahrnuje navíc pouze 

plochu bývalé silnice I/13, tedy antropogenně zcela degradovanou plochu, jsou z hlediska vlivů na ŽP 

obě varianty srovnatelné. 

II.4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 

hranice 

Záměr negeneruje vlivy, které by přesahovaly státní hranice. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 

STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Technické řešení záměru D8 Žďárek – výrobní areál odpovídá současnému stupni poznání, pokud jde 

o znečišťování ŽP. Řešení odráží potencionální vlivy na ŽP především v oblasti ochrany vod (retence 

dešťových vod a jejich odpad na střechách hal, čištění splaškových odpadních vod) a ochrany 

krajinného rázu (odclonění hal výsadbou stromů). Technické řešení tedy kromě provozních kritérií 

zohledňuje sleduje i hlediska environmentální. Klíčové je vhodné umístění stavby do zbytkové plochy 

mezi silnice I/43, dálnici D8 a VTP Nupharo. 

S navrženým technickým řešením proto zpracovatel posudku souhlasí a pokládá jej za vhodné při 

respektování opatření uvedených v podmínkách uvedených v návrhu stanoviska. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ 

V kapitole D.4 jsou navržena níže uvedená opatření. Pod každým opatřením je kurzívou uveden 

komentář a tučně návrh znění opatření do návrhu stanoviska. 

Opatření k ochraně vod 

 

Poslední věta je povinností, která vyplývá z obecně platných právních předpisů, a proto není nezbytné 

ji uvádět. Opatření navrhuji upravit takto: 

Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní bezpečnostní opatření 

pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. Tato opatření budou 

součástí provozních a bezpečnostních řádů, které budou součástí DSP. 

 

V tomto případě je vhodná pouze formální úprava: 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém technickém stavu. 

Osoba pověřená investorem (např. stavební dozor) bude provádět pravidelnou kontrolu z hlediska 

možného úniku provozních kapalin. 

Opatření k ochraně ovzduší 

 

Tato podmínka je duplicitní s podmínkou níže. Pokud bude zajištěno pečlivé očištění kol vozidel před 

jejich vjezdem na vozovky, nebude výraznější čištění vozovek nutné. 

 

Tato podmínka je přejata beze změny. 

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami. 
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Tato podmínka je přejata beze změny. 

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

 

Opatření je přejato s výhradou zmínky demolované budovy. Demolice budouvy součástí záměru není. 

Místo této zmínky jsou stanoveny podmínky pro zmírnění vlivů demolice bývalé silnice I/13. 

V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno) bude plocha staveniště a 

demolované silnice skrápěna a pravidelně čištěna. Odvážená suť bude před naložením zvlhčena. 

 

Toto opatření je přejato v nezměněném znění. 

Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně umožněn vjezd 

znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění budou bez prodlení očištěny. 

Opatření k ochraně proti hluku 

 

Tato podmínka je přejata bez úprav. Vypuštěna byla pouze první věta. 

Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení 

se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou 

kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování 

počtu vozidel jejich vytížením. 

 

Tato podmínka je přejata bez věcných úprav. 
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Během provádění všech stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně častější využití. V noční době (22 – 6 hod.) nebudou 

stavební práce prováděny. 

 

Tato podmínka je do návrhu stanoviska přejata bez úprav. 

Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru 

nejbližší obytné stavby, je nutno ověřit správnost závěrů hlukové studie, v případě potřeby 

navrhnout či realizovat protihluková opatření. 

Opatření k ochraně fauny a flóry 

 

Tuto podmínku bude vhodné začlenit do první podmínky ke krajinnému rázu a zohlednit fakt, že výsadba 

stromů již součástí záměru je. Tato podmínka tedy není přebrána do návrhu stanoviska. 

 

První část podmínky je vhodné formulačně upravit, aby lépe odpovídala možnostem provádění 

konkrétních prací. Vzhledem k tomu, že kácení má dle příslušné vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. probíhat 

zpravidla mimo vegetační období a v létě dochází ještě k reprodukci plazů, navrhujeme úpravu data 

31.7. na 1.10. Vzhledem k tomu, že v daném není reálné odhalit herpetologickým průzkumem všechna 

stádia plazů, nedoporučujeme přejímat možnost nedodržení této podmínky. Ta je do stanoviska 

převzata v tomto znění: 

Aby nedocházelo ke zbytečným zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

(rušení, usmrcování, ničení, poškozování či přemisťování jejich vývojových stádií je nutné provádět 

kácení a skrývku mimo vegetační a reprodukční období, tj. mimo období od 15. 3. do 1. 10. daného 

kalendářního roku. 
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Opatření je vhodné formulačně upravit a konkretizovat. Případná kompenzační opatření nemusí být 

nutně zajišťována biologickým dohledem. Opatření je tedy do návrhu stanoviska přejato v této podobě: 

Investor zajistí biologický dohled (ekodozor) stavby odborně způsobilou osobou. Přítomnost 

ekodozoru bude zajištěna zejména při zahájení stavebních prací. Ekodozor bude odpovědný za 

dodržování podmínek v oblasti ochrany ŽP stanovených v navazujících řízeních a obecně závazných 

předpisech. Ekodozor bude mít pravomoc zastavit stavbu. 

 

 

Jak je uvedeno výše, je zřejmé, že biologické průzkumy nepostihly všechny ZCHD, které se v území 

vyskytují. Je např. velmi nepravděpodobné, že se v území vůbec nevyskytuje velmi hojný, ač chráněný, 

rod čmelák (Bombus). Z tohoto důvodu navrhujeme toto znění podmínky stanoviska: 

Územní řízení bude zahájeno mimo jiné na základě pravomocné výjimky z ochranných podmínek 

ZCHD dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tuto výjimku bude pečlivě zpracované hodnocení dle § 67 

ZOPK, včetně doplňujících průzkumů. V hodnocení budou jasně identifikovány a kvantifikovány vlivy 

záměru na ochranné podmínky ZCHD, tedy dotčení zájmu ochrany přírody, a identifikován a 

kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. 

Identifikovaným vlivům na ZCHD budou odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. 

Opatření k ochraně krajinného rázu 

 



D8 Žďárek – výrobní areál 
  Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. 

 
 

   Cejl 511/43, 602 00 Brno 
 

29 
 

Opatření je vhodné jen konkretizovat a formulačně upravit s ohledem na to, že součástí záměru již 

předmětné výsadby stromů jsou. Opatření je tedy do návrhu stanoviska přejato v této podobě: 

Součástí DÚR bude návrh vegetačních úprav, jehož cílem bude pomocí optimalizovaných výsadeb 

keřového a stromového patra rozčlenit a zarýt hmotu navrhovaných hal, oslabit jejich kompaktní 

projev, snížit jejich vizuální expozici uvnitř dna pánve a začlenit navrhovaný záměr do místní krajinné 

scény. V projektu úprav zeleně bude využito výhradně původních dřevin. Tyto výsadby mohou být 

zároveň vhodně využity pro návrh kompenzačních opatření v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK, které 

bude součástí žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK. 

 

Toto opatření je zákonnou povinností, a proto není do návrhu stanoviska přejato jako podmínka. 

Opatření k ochraně archeologických nálezů 

 

Dle platné legislativy má investor povinnost zahájení stavebních či terénních prací oznámit dle § 22 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo 

jiné oprávněné organizaci provést archeologický výzkum. Výzkum je prováděn na základě dohody 

uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. 

Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tyto zákonné povinnosti není nutné do návrhu 

stanoviska přejímat a výše uvedené opatření je tedy duplicitní k platné legislativě a tedy nadbytečné. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

K dokumentaci záměru se vyjádřilo celkem 7 subjektů, z toho 6 je institucí státních (dotčené správní 

úřady a územní samosprávné celky) a 1 dotčená veřejnost (viz tabulka níže). 

Tabulka 1: Přehled vyjádření k dokumentaci záměru 

DÚSC 

Rada Ústeckého kraje 

Obec Libouchec 

DSÚ 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
- odbor životního prostředí a zemědělství 

 Magistrát města Ústí nad Labem 
- odbor životního prostředí 
- odbor investic a územního plánování 

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

Dotčená veřejnost 

Stop tunelům, z.s. 

 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny pouze ty části jednotlivých vyjádření, které vyžadují 

vypořádání. Části vyjádření, které shrnují informace uvedené v dokumentaci a procesní kroky či 

konstatují, že subjekt k nějaké oblasti dokumentace či celé dokumentaci nemá připomínek zde 

uváděny nejsou. 

V.1 Rada Ústeckého kraje 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Vyhodnocení na veřejné zdraví a ŽP obcí je v rámci dokumentace popsáno dostatečně podrobně a na 

vysoké odborné úrovni. Výsledky hodnocení jsou věrohodné. 

Požadavky vznesené dalšími subjekty jsou komentovány níže, zákonné požadavky výše. Kromě oblasti 

ochrany biodiverzity jsou zákonné požadavky naplněny dostatečně. 

Obě navržené varianty jsou kontrolovatelné v rámci dalších a navazujících řízení, a to včetně podmínek 

pro realizaci, které budou součástí konečného stanoviska vydávaného Krajským úřadem Ústeckého 

kraje. 
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V.2 Obec Libouchec 

Bez připomínek vyžadujících vypořádání. 

V.3 Krajský úřad Ústeckého kraje 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

První část podmínky (požadavky na žádost o výjimky dle § 56 ZOPK) je již zohledněna v předchozí 

kapitole. 

Vzhledem k nízké aktivitě brouků v roce 2017 a k pouze dvěma zemním pastem, které byly při 

entomologickém průzkumu použity, nepovažuje tým zpracovatele posudku nepřítomnost střevlíka 

zlatitého na zcela prokázanou. 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Tato připomínka je již zohledněna v kapitole výše s tím, že seznam ZCHD pravděpodobně není úplný 

(absence rodu Bombus v území není pravděpodobná). Entomologický průzkum zřejmě nebyl zaměřen 

na létající druhy hmyzu. 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Tato podmínka je do návrhu stanoviska níže zahrnuta v tomto znění: 

V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno umisťování výrob, které by 

byly zdrojem průmyslových odpadních vod.  
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V.4 Magistrát města Ústí nad Labem 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Opatření z části D.4 dokumentace jsou do návrhu stanoviska přejata v optimalizované podobě a 

doplněna o další zejména na základě vyjádření k dokumentaci. 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

ČOV je součástí záměru a úroveň čištění je stanovena zákonným předpisem. Podmínky ve stanovisku 

EIA by neměly obsahovat zákonné požadavky. Tento bude řešen v rámci navazujícího řízení o vydání 

vodoprávního rozhodnutí. 

 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Tato připomínka je do návrhu stanoviska níže zahrnuta jako podmínka pro fázi přípravy záměru  

v tomto znění: 

Retenční nádrž (mimo retencí na střechách hal) bude v rámci DUR navržena jako otevřená zemní 

nádrž s mírným sklonem břehů a velkou plochou odparu. 

 

Připomínky Odboru investic a územního plánování, Oddělní územního plánování 
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Vypořádání zpracovatele posudku: 

V rámci přílohy je upozorněno na existenci záměrů VTP Nupharo a CPI Park Žďárek. Tyto záměry jsou 

(spolu se záměry Multifunkční zábavní centrum s restaurací a hotelem a Průmyslová zóna Ústí nad 

Labem – sever) analyzovány z hlediska kumulativních vlivů v kapitole B.I.4 Charakter záměru a možnost 

kumulace s jinými záměry. Záměry CPI Park Žďárek, Multifunkční zábavní centrum s restaurací a 

hotelem a Průmyslová zóna Ústí nad Labem – sever nejsou do kumulativních vlivů zahrnuty, protože 

v prvním a druhém případě nebyl splněn předpoklad pro zahájení územního řízení (povolovací proces 

CPI Park Žďárek a Multifunkční zábavní centrum s restaurací a hotelem je zablokován vzhledem 

k nevydání pravomocných výjimek dle § 56 ZOPK). V případě Průmyslové zóny Ústí nad Labem – sever 

byl Krajským úřadem na žádost investora proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončen před 

vydáním zjišťovacího řízení. Realizaci tohoto záměru tedy též nelze předpokládat. 

Kumulativní vlivy VTP Nupharo jsou v rámci dokumentace zohledněny a vyhodnoceny v oblasti kvality 

ovzduší, hluku, veřejného zdraví a krajinného rázu. Tento přístup lze považovat za odborně správný. 

V.5 Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Tato připomínka je promítnuta do podmínky pro fázi přípravy záměru v návrhu stanoviska v tomto 

znění: 

Pokud bude v rámci DUR uplatněna koncepce míchání srážkových a přečištěných odpadních vod 

v retenční nádrži, budou emisní limity v navazujícím řízení o vydání vodoprávního rozhodnutí 

stanoveny pro přečištěné odpadní vody ještě před jejich zaústěním do retenční nádrže. 

V.6 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Připomínka byla v rámci dokumentace akceptována. Této připomínce odpovídá výše uvedené opatření, 

které je do podmínek stanoviska přejato v nezměněné podobě  

Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru 

nejbližší obytné stavby, je nutno ověřit správnost závěrů hlukové studie, v případě potřeby 

navrhnout či realizovat protihluková opatření. 
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V.7 Stop tunelům, z.s. 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Stop tunelům, z.s., se domnívá správně. Tato skutečnost je zohledněna v kapitole II.2.2 tohoto posudku. 
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Vypořádání zpracovatele posudku: 

Hodnocení cennosti znaků KR je do určité míry subjektivní záležitost, přestože se použitá metodika snaží 

jejich hodnocení co nejvíce objektivizovat. V metodice je cennost znaků definována takto: 

Znak jedinečný  je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti 

krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. 

Znak význačný   je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti 

krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu.  

V této souvislosti je třeba vnímat, že PDoKP se nalézá mimo samotné význačné vrchy Českého 

středohoří a výhled na Milešovku a Kletečnou. Ač tedy lze souhlasit s tím, že tyto dva vrchy Českého 

Středohoří, a i mnohé další, jsou jedinečnými znaky KR, je nezbytné upozornit, že se nenacházejí 

v PdoPK. Z toho důvodu se kloníme k závěru Ing. Hosnedla, že znak KR Vrchy a začátek Českého 

Středohoří, lesní porosty je co do cennosti v PdoKP znakem význačným. 

Dále je třeba uvést, že výhled na České Středohoří bude narušen jen z poměrně omezeného území, které 

navíc nezahrnuje typická místa vnímání krajinného rázu, pro které je mnohem vhodnější pěší pohyb 

s možností se zastavit než velmi rychlá jízda autem po dálnici, kdy bude výhled záměrem narušen pouze 

v řádu jednotek sekund. 

Vypořádání prvního požadavku – vizualizace pohledu z dálnice D8 není pro posouzení vlivu záměru na 

KR nezbytná, protože nejde o typické místo vnímání krajinného rázu dle metodiky a z ostatních 

vizualizací (např. pohled ze severozápadu z rampy MÚK) je tento pohled poměrně snadno 

představitelný. 

Vypořádání druhého požadavku – anketu expertů je vhodné zorganizovat v případě sporných a 

z hlediska vlivu význačných záměrů. V tomto případě je zcela dostatečná oponentura hodnocení vlivu 

záměru na KR v rámci posudku. 
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Vypořádání zpracovatele posudku: 

Součástí vyjádření Oddělení územního plánování Odboru investic a územního plánování MMUnL je i 

obsáhlá územně plánovací informace vydaná dne 25. 1. 2018. Tato ÚPI je zpracována velmi podrobně 

a na vysoké odborné úrovni. Výše citovaná kritizovaná pasáž dokumentace je přitom v souladu 

s textem, který je uveden na str. 9 této ÚPI. 

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací je klíčovou otázkou pro navazující územní řízení. 

Z hlediska procesu EIA nejde o tak zásadní otázku, protože dokonce i záměr, který je v rozporu s územně 

plánovací dokumentací, může získat souhlasné stanovisko EIA. Z tohoto důvodu bych nepovažoval za 

nezbytné vracet dokumentaci k doplnění o doložení souladu s ÚPD, i kdyby toto nebylo doloženo 

v příloze vyjádření MMUnL. 

Zda je záměr v souladu s č. 24 písm. e) a f) OZV č. 9/1999 je již otázkou pro navazující územní řízení. 

Tato otázka přesahuje mimo problematiku řešenou v rámci procesu EIA. 
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Nabízí se uložit ve stanovisku podmínku, že v navazujícím územním řízení bude zajištěn soulad záměru 

s ÚPD. Vzhledem k tomu, že toto je zákonný předpoklad pro vydání územního rozhodnutí, není uložení 

takové podmínky na místě. 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Ad 1) Do navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona je vhodné tuto podmínku promítnout. 

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že určité skladové zásoby jsou nezbytné i pro výrobu. Z tohoto 

důvodu do návrhu stanoviska zařazuji tuto podmínku pro fázi provozu: 

V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno, aby areál nebo nějaká jeho 

část plnil skladovací funkci nad rámec skladových zásob nutných pro výrobní procesy. 

Ad 2) Intenzita generované automobilové dopravy je určitým předpokladem, který vstupuje do 

hodnocení vlivů na životní prostředí, ale je jen velmi obtížně vynucovatelná a kontrolovatelná. Navíc by 

ani nebylo z hlediska vlivů na životní prostředí účelné a důvodné, zabránit vjezdu do areálu např. 

autobusu s exkurzí studentů, protože nebyl tento autobus v rámci procesu EIA uvažován. 

Uváděná intenzita dopravy je věrohodná a nevidím důvod vzhledem k tomuto stanovovat zvláštní 

podmínku v návrhu stanoviska. 

Pokud by byl k navazujícímu řízení předložen záměr, který by generoval výrazně jinou dopravní zátěž a 

tedy vlivy na ŽP, nemělo by být vydáno tzv. verifikační stanovisko (coherence stamp) dle § 9a odst. 6 

zákona. 

Ad 3) Jde o v podstatě tutéž situaci. Tato problematika bude předmětem navazujícího řízení o vydání 

vodoprávního rozhodnutí. Dokumentace pro toto rozhodnutí musí respektovat údaje o záměru uvedené 

v rámci dokumentace, jinak bude vydáno negativní stanovisko dle § 9a odst. 6 zákona a vodoprávní 

rozhodnutí nebude moci být vydáno. Není tedy důvod uvádět do návrhu stanoviska podmínku, že bude 

dodržen nějaký z údajů o záměru uvedený v dokumentaci. Jde o zákonnou povinnost. 

Ad 4) dtto 

Ad 5) dtto 



D8 Žďárek – výrobní areál 
  Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. 

 
 

   Cejl 511/43, 602 00 Brno 
 

38 
 

Ad 6) dtto 

 

Vypořádání zpracovatele posudku: 

Ad 7) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Opatření je vhodné jen konkretizovat a 

formulačně upravit s ohledem na to, že součástí záměru již předmětné výsadby stromů jsou. Opatření 

je tedy do návrhu stanoviska přejato v této podobě: 

Součástí DÚR bude návrh vegetačních úprav, jehož cílem bude pomocí optimalizovaných výsadeb 

keřového a stromového patra rozčlenit a zarýt hmotu navrhovaných hal, oslabit jejich kompaktní 

projev, snížit jejich vizuální expozici uvnitř dna pánve a začlenit navrhovaný záměr do místní krajinné 

scény. V projektu úprav zeleně bude využito výhradně původních dřevin. Tyto výsadby mohou být 

zároveň vhodně využity pro návrh kompenzačních opatření v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK, které 

bude součástí žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK. 

Ad 8) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Jak je již uvedeno výše v části IV. 

posudku, první část podmínky je vhodné formulačně upravit, aby lépe odpovídala možnostem 

provádění konkrétních prací. Vzhledem k tomu, že kácení má dle příslušné vyhlášky MŽP č. 395/1992 

Sb. probíhat zpravidla mimo vegetační období a v létě dochází ještě k reprodukci plazů, navrhujeme 

úpravu data 31.7. na 1.10. Vzhledem k tomu, že v daném není reálné odhalit herpetologickým 

průzkumem všechna stádia plazů, nedoporučujeme přejímat možnost nedodržení této podmínky. Ta je 

do stanoviska převzata v tomto znění: 

Aby nedocházelo ke zbytečným zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (rušení, 

usmrcování, ničení, poškozování či přemisťování jejich vývojových stádií je nutné provádět kácení a 
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skrývku mimo vegetační a reprodukční období, tj. mimo období od 15. 3. do 1. 10. daného 

kalendářního roku. 

Ad 9) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Jak je uvedeno výše, opatření je však 

vhodné formulačně upravit a konkretizovat. Případná kompenzační opatření nemusí být nutně 

zajišťována biologickým dohledem. Opatření je tedy do návrhu stanoviska přejato v této podobě: 

Investor zajistí biologický dohled (ekodozor) stavby odborně způsobilou osobou. Přítomnost 

ekodozoru bude zajištěna zejména při zahájení stavebních prací. Ekodozor bude odpovědný za 

dodržování podmínek v oblasti ochrany ŽP stanovených v navazujících řízeních a obecně závazných 

předpisech. Ekodozor bude mít pravomoc zastavit stavbu. 

Ad 10) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Jak je uvedeno výše, je zřejmé, že 

biologické průzkumy nepostihly všechny ZCHD, které se v území vyskytují. Je např. velmi 

nepravděpodobné, že se v území vůbec nevyskytuje velmi hojný, ač chráněný, rod čmelák (Bombus). 

Z tohoto důvodu navrhujeme toto znění podmínky stanoviska: 

Územní řízení bude zahájeno mimo jiné na základě pravomocné výjimky z ochranných podmínek 

ZCHD dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tuto výjimku bude pečlivě zpracované hodnocení dle § 67 

ZOPK, včetně doplňujících průzkumů. V hodnocení budou jasně identifikovány a kvantifikovány vlivy 

záměru na ochranné podmínky ZCHD, tedy dotčení zájmu ochrany přírody, a identifikován a 

kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. 

Identifikovaným vlivům na ZCHD budou odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Posuzovaný záměr D8 Žďárek – výrobní areál spočívá ve vybudování osmi výrobních hal a dalších 

nezbytných staveb na pozemcích p.č. 1259/47 a 1259/75 a ve velké variantně také p.č. 1334/2 v k.ú. 

Knínice u Libouchce. V případě realizace „velké“ varianty bude provedena částečná demolice a 

následná rekonstrukce původní komunikace I/13. 

Po seznámení se s dokumentací, včetně jejích příloh, a vyjádření doručených k dokumentaci lze 

významné vlivy záměru posoudit takto: 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou podrobné popsány a podloženy v rozptylové studii, která tvoří 

přílohu dokumentace. 

Vliv výstavby záměru je v rozptylové studii pojat pouze rámcově. I proto je na toto období zaměřena 

celá řada podmínek v návrhu stanoviska níže. Při dodržení těchto podmínek by nemělo docházet 

k překračování hygienických limitů z hlediska kvality ovzduší. 

V případě výstavby záměru i jeho provozu je nejproblematičtější oblastí kvality ovzduší koncentrace 

jemných prachových částic, PM10 a PM2,5, což je dáno zejména jeho poměrně vysokou pozaďovou 

hodnotou, která se blíží hygienickému limitu. Příspěvek záměru k těmto koncentracím je v podstatě 

zanedbatelný, přesto je však potřebné dodržet zmiňovaná opatření, která by měla pomoci zajistit, aby 

hygienické limity polétavého prachu nebyly při a po realizaci záměru překračovány. 

Vlivy hluku 

Pro účely posouzení hluku generovaného záměrem byla zpracována hluková studie, která tvoří přílohu 

dokumentace. 

Výstavba a provoz záměru budou představovat určitou hlukovou zátěž dotčeného území, nedojde však 

dle všeho k překračování hlukových limitů. Z tohoto pohledu je značnou výhodou záměru jeho vazba 

na silnice I/13 a dálnici D8. Vzhledem k odstínění hluku z dálnice halami, dojde v určitých částech osady 

Žďárek naopak ke snížení hlukové zátěže způsobené dopravou na D8. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Po realizaci záměru dojde ke změně ve srážkoodtokových poměrech v území. Vzhledem k navrženým 

retenčním plochám na plochách hal a retenční nádrži, však nedojde k zásadním vlivům v této oblasti a 

oproti stávajícímu stavu nedojde ani k výraznější změně z hlediska výparu dešťových srážek. Snížena 

bude do určité míry zřejmě dotace podzemních vod, avšak vzhledem k charakteru podloží a okolních 

ploch zřejmě nepůjde o nijak významný vliv. K výraznému navýšení průtoku v Klíšském potoku nedojde 

(5 l/s) a navýšení průtoku bude díky rozsáhlým retencím stabilní. 
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Vlivy na půdu 

Kvůli záměru dojde k záboru 4,5 ha ZPF s třídou ochrany IV. Jde o poměrně závažný vliv na životní 

prostředí, ovšem vzhledem ke kvalitě toto půdy a umístění ve zbytkové ploše mezi dálnicí D8, silnicí 

I/13 a VTP Nupharo, je akceptovatelný. 

Vlivy na biodiverzitu 

V této oblasti je situace relativně méně přehledná, protože biologické průzkumy provedené pro účely 

dokumentace vykazují určité rezervy. Přesto není významných pochyb, že záměrem přímo dotčená 

plocha je z hlediska biodiverzity a přírodních hodnot méně významná než okolní území, které tolik 

netrpí izolací a tzv. okrajovými efekty. Z tohoto pohledu je však určitou výhodou mnohovrstevnatost 

českého povolovacího procesu, který se této problematice bude znovu a podrobněji věnovat v rámci 

řízení o vydání výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o vydání těchto výjimek, by měl být potvrzen 

předpoklad, že dotčené území nehostí významnější vzácné druhy živočichů a že vlivy záměru na 

biodiverzitu tedy nejsou nepřijatelné. V rámci tohoto řízení bude navíc nezbytné prokázat, že veřejný 

zájem na realizaci záměru výrazně převyšuje veřejný zájem na ochraně přírody. Tomu mohou výrazně 

napomoci vhodná minimalizační a kompenzační opatření. 

Vlivy na krajinu 

Vlivy záměru na KR byly vyhodnoceny v samostatné a poměrně rozsáhlé příloze. Se závěry této studie, 

že vlivy záměru na krajinný ráz jsou slabé až středně silné a tedy, že nejde o neúnosné ovlivnění kritérií 

ochrany KR dle § 12 odst. 1 ZOPK, se v podstatě ztotožňujeme. Přesto patří tento vliv záměru 

k poměrně významným a investor by ho měl mít na paměti v dalších fázích povolovacího procesu, kde 

je ho možné ještě dále snížit. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 odbor životního prostředí a zemědělství 

 

Datum:  

JID:  

Číslo jednací:   

Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 

E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz 

             

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NÁVRH 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění účinném od 01.01.2018 (dále jen „zákon“) 

VÝROKOVÁ ČÁST 

I. POVINNÉ ÚDAJE 

I.1 Název záměru 

D8 Žďárek – výrobní areál 

I.2 Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem je areál lehké strojírenské výroby, montážních a servisních činností zahrnující celkem 8 hal. 

V jednotlivých halách jsou plánovány tyto činnosti s tím, že může docházet ke změnám využití mezi 

jednotlivými halami: 

 výroba autozrcátek – kompletace 

 výroba kovových výlisků z plechu pro sedačky automobilů 

 výroba a kompletace kabelových svazků pro automobilový průmysl 

 výroba regálových systémů a jejich kompletace 

 výroba a montáž elektromotorů pro bílou techniku 

 výroba a kompletace 3D tiskáren pro průmyslové využití 
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 servis obráběcích a tvářecích strojů 

 servis a oprava vzduchotechnických strojních zařízení 

Záměr je navržen ve dvou variantách: 

A) Velká varianta 

celková plocha řešeného území: 50 121 m2 

zastavěná plocha objekty:   23 769 m2 

B) Malá varianta 

celková plocha řešeného území: 45 649 m2 

zastavěná plocha objekty:   22 605 m2 

I.3 Zařazení záměru dle přílohy č. 1 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona: 

kategorie: II 

bod:  96 

název: Výroba a montáž motorových vozidel, drážních vozidel, lodí, výroba a oprava letadel a 

výroba železničních zařízení na výrobní ploše od stanoveného limitu 10 tis. m2 

sloupec: KÚ 

I.4 Umístění záměru 

Kraj:   Ústecký 

Obec:   Libouchec 

Katastrální území: Knínice u Libouchce 

I.5 Obchodní firma oznamovatele 

D8 Žďárek s.r.o. 

I.6 IČ oznamovatele 

065 03 136 

I.7 Sídlo oznamovatele 

Pitterova 2855/13 

130 00  Praha 3 – Žižkov 
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Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona 

na základě § 9a odst. 1 a dle přílohy č. 6 k zákonu 

vydává: 

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

k záměru: 

„D8 Žďárek – výrobní areál“ 

s následujícími podmínkami: 

I.8 Podmínky pro fázi přípravy záměru, výstavby záměru, provozu záměru za účelem prevence, 

vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a 

veřejné zdraví 

Podmínky pro fázi přípravy záměru 

1. Územní řízení bude zahájeno mimo jiné na základě pravomocné výjimky z ochranných podmínek 

ZCHD dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tuto výjimku bude pečlivě zpracované hodnocení dle § 67 ZOPK, 

včetně doplňujících průzkumů. V hodnocení budou jasně identifikovány a kvantifikovány vlivy záměru 

na ochranné podmínky ZCHD, tedy dotčení zájmu ochrany přírody, a identifikován a kvantifikován 

veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. Identifikovaným 

vlivům na ZCHD budou odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. 

2. Součástí DÚR bude návrh vegetačních úprav, jehož cílem bude pomocí optimalizovaných výsadeb 

keřového a stromového patra rozčlenit a zarýt hmotu navrhovaných hal, oslabit jejich kompaktní 

projev, snížit jejich vizuální expozici uvnitř dna pánve a začlenit navrhovaný záměr do místní krajinné 

scény. V projektu úprav zeleně bude využito výhradně původních dřevin. Tyto výsadby mohou být 

zároveň vhodně využity pro návrh kompenzačních opatření v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK, které 

bude součástí žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK. 

3. Retenční nádrž (mimo retencí na střechách hal) bude v rámci DUR navržena jako otevřená zemní 

nádrž s mírným sklonem břehů a velkou plochou odparu. 

4. Pokud bude v rámci DUR uplatněna koncepce míchání srážkových a přečištěných odpadních vod v 

retenční nádrži, budou emisní limity v navazujícím řízení o vydání vodoprávního rozhodnutí stanoveny 

pro přečištěné odpadní vody ještě před jejich zaústěním do retenční nádrže. 

Podmínky pro fázi výstavby záměru 

5. Investor zajistí biologický dohled (ekodozor) stavby odborně způsobilou osobou. Přítomnost 

ekodozoru bude zajištěna zejména při zahájení stavebních prací. Ekodozor bude odpovědný za 

dodržování podmínek v oblasti ochrany ŽP stanovených v navazujících řízeních a obecně závazných 

předpisech. Ekodozor bude mít pravomoc zastavit stavbu. 
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6. Aby nedocházelo ke zbytečným zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

(rušení, usmrcování, ničení, poškozování či přemisťování jejich vývojových stádií je nutné provádět 

kácení a skrývku mimo vegetační a reprodukční období, tj. mimo období od 15. 3. do 1. 10. daného 

kalendářního roku. 

7. Během provádění všech stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně častější využití. V noční době (22 – 6 hod.) nebudou 

stavební práce prováděny. 

8. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení 

se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou 

kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování 

počtu vozidel jejich vytížením. 

9. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém technickém stavu. 

Osoba pověřená investorem (např. stavební dozor) bude provádět pravidelnou kontrolu z hlediska 

možného úniku provozních kapalin. 

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

11. Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně umožněn vjezd 

znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění budou bez prodlení očištěny. 

12. V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno) bude plocha staveniště a 

demolované silnice skrápěna a pravidelně čištěna. Odvážená suť bude před naložením zvlhčena. 

13. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami. 

Podmínky pro fázi provozu záměru 

14. Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní bezpečnostní opatření 

pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. Tato opatření budou součástí 

provozních a bezpečnostních řádů, které budou součástí DSP. 

15. V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno umisťování výrob, které by 

byly zdrojem průmyslových odpadních vod. 

16. V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno, aby areál nebo nějaká jeho 

část plnil skladovací funkci nad rámec skladových zásob nutných pro výrobní procesy. 

I.9 Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí 

17. Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru 

nejbližší obytné stavby, je nutno ověřit správnost závěrů hlukové studie, v případě potřeby navrhnout 

či realizovat protihluková opatření. 
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II. ODŮVODNĚNÍ 

II.1 Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 

podmínek 

Účelem záměru je výstavba výrobního areálu ve zbytkové ploše ohraničené dálnicí D8, silnicí I/13 a 

Vědeckotechnickým parkem Nupharo. Záměr může podpořit zlepšování ekonomické situace 

v Ústeckém kraji, kde je to velmi potřebné a je to nepochybně i veřejný zájmem. Tento záměr s sebou 

nese negativní vlivy na životní prostředí zejména vlivy v oblasti hluku a ochrany ovzduší, veřejného 

zdraví, půdy, přírody a krajiny. Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů 

vztahujících se k navrhovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek 

životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem bylo v dokumentaci 

konstatováno, že navrhovaný záměr je při akceptování výše uvedených připomínek environmentálně 

přijatelný, a proto jej lze doporučit k realizaci. 

Dokumentace byla dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům rozeslána 

dne 9. 1. 2018,  na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje byla zveřejněna dne 16. 1. 2018. Do 

15. 2. 2018 bylo doručeno sedm vyjádření od těchto institucí: 

1. Rada Ústeckého kraje 

2. Obec Libouchec 

3. Krajský úřad Ústeckého kraje 

4. Magistrát města Ústí nad Labem 

5. Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

7. Stop tunelům, z.s. 

Dne 28. 2. 2018 byla dokumentace a doručená vyjádření předány zpracovateli posudku. Dne 13. 3. 

2018 se v Libouchci konalo veřejné projednání záměru. Dne 13. 4. 2018 byl posudek předán Krajskému 

úřadu Ústeckého kraje. 

Na základě dokumentace, průběhu veřejného projednání, tohoto posudku a vypořádání připomínek k 

dokumentaci se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy 

posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr 

lze při respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné 

stanovisko. 

Odůvodnění stanovení jednotlivých podmínek: 

Podmínka 1. Územní řízení bude zahájeno mimo jiné na základě pravomocné výjimky z ochranných 

podmínek ZCHD dle § 56 ZOPK. Součástí žádosti o tuto výjimku bude pečlivě zpracované hodnocení dle 

§ 67 ZOPK, včetně doplňujících průzkumů. V hodnocení budou jasně identifikovány a kvantifikovány 

vlivy záměru na ochranné podmínky ZCHD, tedy dotčení zájmu ochrany přírody, a identifikován a 

kvantifikován veřejný zájem na realizaci záměru, aby bylo možné tyto dva veřejné zájmy porovnat. 

Identifikovaným vlivům na ZCHD budou odpovídat navržená minimalizační a kompenzační opatření. 
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Odůvodnění: Tato podmínka vychází ze skutečnosti, že biologické průzkumy provedené v rámci 

dokumentace, resp. biologického hodnocení, bez větších pochyb nepostihují všechny zvláště chráněné 

druhy, které se v území vyskytují (např. rod Bombus), a že ani vlivy na tyto druhy nejsou v biologickém 

hodnocení vyhodnoceny natolik podrobně, aby bylo možné na jeho základě požádat o výjimky dle § 56 

zák. č. 114/1992 Sb. Tento nedostatek může být vyřešen v rámci navazujícího řízení. 

Podmínka 2. Součástí DÚR bude návrh vegetačních úprav, jehož cílem bude pomocí optimalizovaných 

výsadeb keřového a stromového patra rozčlenit a zarýt hmotu navrhovaných hal, oslabit jejich 

kompaktní projev, snížit jejich vizuální expozici uvnitř dna pánve a začlenit navrhovaný záměr do místní 

krajinné scény. V projektu úprav zeleně bude využito výhradně původních dřevin. Tyto výsadby mohou 

být zároveň vhodně využity pro návrh kompenzačních opatření v rámci hodnocení dle § 67 ZOPK, které 

bude součástí žádosti o výjimky dle § 56 ZOPK. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace, posudku, vyjádření Magistrátu města Ústí nad 

Labem a Stop tunelům, z.s. Jejím účelem je především minimalizace vlivů záměru na krajinný ráz. 

Podmínka 3. Retenční nádrž (mimo retencí na střechách hal) bude v rámci DUR navržena jako otevřená 

zemní nádrž s mírným sklonem břehů a velkou plochou odparu. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jejím účelem je 

především zvýšení výparu a tedy zlepšení vodního režimu krajiny. 

Podmínka 4. Pokud bude v rámci DUR uplatněna koncepce míchání srážkových a přečištěných 

odpadních vod v retenční nádrži, budou emisní limity v navazujícím řízení o vydání vodoprávního 

rozhodnutí stanoveny pro přečištěné odpadní vody ještě před jejich zaústěním do retenční nádrže. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z vyjádření České inspekce životního prostředí. Jejím účelem je 

především snížení vlivu záměru na kvalitu povrchových vod (Klíšského potoka). 

Podmínka 5. Investor zajistí biologický dohled (ekodozor) stavby odborně způsobilou osobou. 

Přítomnost ekodozoru bude zajištěna zejména při zahájení stavebních prací. Ekodozor bude 

odpovědný za dodržování podmínek v oblasti ochrany ŽP stanovených v navazujících řízeních a obecně 

závazných předpisech. Ekodozor bude mít pravomoc zastavit stavbu. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace a posudku. Jejím účelem je minimalizovat vlivy 

záměru na přírodu a krajinu, včetně jejích složek. 

Podmínka 6. Aby nedocházelo ke zbytečným zásahům do přirozeného vývoje zvláště chráněných 

živočichů (rušení, usmrcování, ničení, poškozování či přemisťování jejich vývojových stádií je nutné 

provádět kácení a skrývku mimo vegetační a reprodukční období, tj. mimo období od 15. 3. do 1. 10. 

daného kalendářního roku. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace a posudku. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na 

faunu, zejména na obratlovce. 

Podmínka 7. Během provádění všech stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení 

hlučných mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně častější využití. V noční době (22 – 6 hod.) 

nebudou stavební práce prováděny. 
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Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví z hlediska hluku. 

Podmínka 8. Při výběru dodavatele stavebních prací bude jedním z požadavků investora používat stroje 

a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na 

důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a 

snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví z hlediska hluku a znečištění ovzduší. 

Podmínka 9. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém 

technickém stavu. Osoba pověřená investorem (např. stavební dozor) bude provádět pravidelnou 

kontrolu z hlediska možného úniku provozních kapalin. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví z hlediska hluku a předcházet znečištění ovzduší, půdy a vod. 

Podmínka 10. Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil 

prašný úlet. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví znečištěním ovzduší částicemi prachu PM10 a PM2,5. 

Podmínka 11. Příjezdové komunikace na staveniště budou udržovány v čistotě, nebude na ně umožněn 

vjezd znečištěným automobilům ze staveniště a v případě znečištění budou bez prodlení očištěny. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví znečištěním ovzduší částicemi prachu PM10 a PM2,5. 

Podmínka 12. V období s nepříznivými klimatickými podmínkami (sucho, větrno) bude plocha 

staveniště a demolované silnice skrápěna a pravidelně čištěna. Odvážená suť bude před naložením 

zvlhčena. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví znečištěním ovzduší částicemi prachu PM10 a PM2,5. 

Podmínka 13. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány, uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je minimalizovat vlivy na veřejné 

zdraví znečištěním ovzduší částicemi prachu PM10 a PM2,5. 

Podmínka 14. Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní bezpečnostní 

opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. Tato opatření 

budou součástí provozních a bezpečnostních řádů, které budou součástí DSP. 

Odůvodnění: Odůvodnění: Tato podmínka vychází z dokumentace. Jejím účelem je předcházet 

znečištění půdy a vod. 
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Podmínka 15. V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno umisťování 

výrob, které by byly zdrojem průmyslových odpadních vod. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jejím účelem je 

předcházení znečištění povrchových vod. 

Podmínka 16. V rámci navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona bude vyloučeno, aby areál nebo 

nějaká jeho část plnil skladovací funkci nad rámec skladových zásob nutných pro výrobní procesy. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z vyjádření Stop tunelům, z.s. Jejím účelem je zachování 

pozitivního vlivu záměru na veřejný zájem zlepšování ekonomické situace v Ústeckém kraji (skladování 

znamená výrazně nižší přidanou hodnotu, než výroba) a předcházení vlivů na veřejné zdraví vlivem 

vyšší dopravy, než byla v rámci záměru uvažována. 

Podmínka 17. Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hluku v chráněném venkovním 

prostoru nejbližší obytné stavby, je nutno ověřit správnost závěrů hlukové studie, v případě potřeby 

navrhnout či realizovat protihluková opatření. 

Odůvodnění: Tato podmínka vychází z vyjádření Krajské hygienické stanice. Jejím účelem je zajistit 

obyvatelům Žďárku zákonnou ochranu z hlediska veřejného zdraví. 

II.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou podrobné popsány a podloženy v rozptylové studii, která tvoří 

přílohu dokumentace. 

Vliv výstavby záměru je v rozptylové studii pojat pouze rámcově. I proto je na toto období zaměřena 

celá řada podmínek stanoviska. Při dodržení těchto podmínek by nemělo docházet k překračování 

hygienických limitů z hlediska kvality ovzduší. 

V případě výstavby záměru i jeho provozu je nejproblematičtější oblastí kvality ovzduší koncentrace 

jemných prachových částic, PM10 a PM2,5, což je dáno zejména jeho poměrně vysokou pozaďovou 

hodnotou, která se blíží hygienickému limitu. Příspěvek záměru k těmto koncentracím je v podstatě 

zanedbatelný, přesto je však potřebné dodržet zmiňovaná opatření, která by měla pomoci zajistit, aby 

hygienické limity polétavého prachu nebyly při a po realizaci záměru překračovány. 

Vlivy záměru v oblasti ochrany ovzduší jsou lokálního charakteru a málo významné. 

Vlivy hluku 

Pro účely posouzení hluku generovaného záměrem byla zpracována hluková studie, která tvoří přílohu 

dokumentace. 

Výstavba a provoz záměru budou představovat určitou hlukovou zátěž dotčeného území, nedojde však 

dle všeho k překračování hlukových limitů. Z tohoto pohledu je značnou výhodou záměru jeho vazba 
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na silnice I/13 a dálnici D8. Vzhledem k odstínění hluku z dálnice halami, dojde v určitých částech osady 

Žďárek naopak ke snížení hlukové zátěže způsobené dopravou na D8. 

Vlivy záměru v oblasti hluku jsou lokálního charakteru a málo významné. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Po realizaci záměru dojde ke změně ve srážkoodtokových poměrech v území. Vzhledem k navrženým 

retenčním plochám na plochách hal a retenční nádrži, však nedojde k zásadním vlivům v této oblasti a 

oproti stávajícímu stavu nedojde ani k výraznější změně z hlediska výparu dešťových srážek. Snížena 

bude do určité míry zřejmě dotace podzemních vod, avšak vzhledem k charakteru podloží a okolních 

ploch zřejmě nepůjde o nijak významný vliv. K výraznému navýšení průtoku v Klíšském potoku nedojde 

(5 l/s) a navýšení průtoku bude díky rozsáhlým retencím stabilní. 

Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody jsou lokálního charakteru a velmi málo významné. 

Vlivy na půdu 

Kvůli záměru dojde k záboru 4,5 ha ZPF s třídou ochrany IV. Jde o poměrně závažný vliv na životní 

prostředí, ovšem vzhledem ke kvalitě toto půdy a umístění ve zbytkové ploše mezi dálnicí D8, silnicí 

I/13 a Vědeckotechnickým parkem Nupharo, je akceptovatelný. 

Vliv záměru na půdu je lokálního charakteru a středně významný. 

Vlivy na biodiverzitu 

V této oblasti je situace relativně méně přehledná, protože biologické průzkumy provedené pro účely 

dokumentace vykazují určité rezervy. Přesto není významných pochyb, že záměrem přímo dotčená 

plocha je z hlediska biodiverzity a přírodních hodnot méně významná než okolní území, které tolik 

netrpí izolací a tzv. okrajovými efekty. Z tohoto pohledu je však určitou výhodou mnohovrstevnatost 

českého povolovacího procesu, který se této problematice bude znovu a podrobněji věnovat v rámci 

řízení o vydání výjimek dle § 56 ZOPK. V rámci žádosti o vydání těchto výjimek, by měl být potvrzen 

předpoklad, že dotčené území nehostí významnější vzácné druhy živočichů a že vlivy záměru na 

biodiverzitu tedy nejsou nepřijatelné. V rámci tohoto řízení bude navíc nezbytné prokázat, že veřejný 

zájem na realizaci záměru výrazně převyšuje veřejný zájem na ochraně přírody. Tomu mohou výrazně 

napomoci vhodná minimalizační a kompenzační opatření. 

Vlivy záměru na biodiverzitu jsou lokálního charakteru a velmi pravděpodobně středně významné. 

Vlivy na krajinu 

Vlivy záměru na KR byly vyhodnoceny v samostatné a poměrně rozsáhlé příloze. Závěry této studie, že 

vlivy záměru na krajinný ráz jsou slabé až středně silné a tedy, že nejde o neúnosné ovlivnění kritérií 

ochrany KR dle § 12 odst. 1 ZOPK, jsou potvrzeny i v posudku. Přesto patří tento vliv záměru k poměrně 

významným a investor by ho měl mít na paměti v dalších fázích povolovacího procesu, kde je ho možné 

ještě dále snížit. 

Vlivy záměru na krajinu jsou spíše lokálního charakteru a málo až středně významné. 
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II.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí 

Záměr nebude zdrojem průmyslových vod, které by byly zdrojem znečištění Klíšského potoka, protože 

všechny technologické vody budou řešeny v rámci uzavřených okruhů a v případě potřeby nebudou 

vypouštěny do okolního prostředí, nýbrž budou odborně odstraňovány. 

Haly budou vytápěny plynem, což by nemělo vést k významnému znečišťování životního prostředí. 

Velmi technicky vhodné řešení bylo zvoleno v případě retence dešťových vod, které budou zadržovány 

na plochých střechách, což výrazně zvýší jejich odpařování. 

Celkově lze konstatovat, že z hlediska znečišťování životního prostředí je záměr navržen v souladu se 

současným stupněm poznání. 

II.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr je předložen ve dvou variantách (Malá a Velká), které se liší rozsahem jen nepatrně ve vazbě na 

potenciální získání dalšího pozemku k výstavbě. Zejména vzhledem k faktu, že velká varianta zahrnuje 

navíc pouze plochu bývalé silnice I/13, tedy antropogenně zcela degradovanou plochu, jsou z hlediska 

vlivů na ŽP obě varianty srovnatelné. 

II.5 Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci záměru se vyjádřilo celkem 7 subjektů, z toho  čtyři dotčené správní úřady, dva územní 

samosprávné celky a jeden zapsaný spolek. 

Rada Ústeckého kraje 

 

Vypořádání: 

Vyhodnocení na veřejné zdraví a ŽP obcí je v rámci dokumentace popsáno dostatečně podrobně a na 

vysoké odborné úrovni. Výsledky hodnocení jsou věrohodné. 

Požadavky vznesené dalšími subjekty jsou komentovány níže, zákonné požadavky výše. Kromě oblasti 

ochrany biodiverzity jsou zákonné požadavky naplněny dostatečně. 

Obě navržené varianty jsou kontrolovatelné v rámci dalších a navazujících řízení, a to včetně podmínek 

pro realizaci, které budou součástí konečného stanoviska vydávaného Krajským úřadem Ústeckého 

kraje. 

Obec Libouchec 

Bez připomínek vyžadujících vypořádání. 
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Krajský úřad Ústeckého kraje 

 

Vypořádání: 

První část podmínky (požadavky na žádost o výjimky dle § 56 ZOPK) je v podmínkách stanoviska 

zohledněna. 

 

Vypořádání: 

Tato připomínka je v podmínkách stanoviska zohledněna s tím, že seznam ZCHD pravděpodobně není 

úplný (absence rodu Bombus v území není pravděpodobná). Entomologický průzkum zřejmě nebyl 

zaměřen na létající druhy hmyzu. 

 

Vypořádání: 

Tato podmínka je do podmínek stanoviska zahrnuta.  

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

Vypořádání: 

Opatření z části D.4 dokumentace jsou do stanoviska přejata v optimalizované podobě a doplněna o 

další zejména na základě vyjádření k dokumentaci. 
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Vypořádání: 

ČOV je součástí záměru a úroveň čištění je stanovena zákonným předpisem. Podmínky ve stanovisku 

EIA by neměly obsahovat zákonné požadavky. Tento bude řešen v rámci navazujícího řízení o vydání 

vodoprávního rozhodnutí. 

 

 

Vypořádání: 

Tato připomínka je do stanoviska zahrnuta. 

Připomínky Odboru investic a územního plánování, Oddělní územního plánování 

 

Vypořádání: 

V rámci přílohy je upozorněno na existenci záměrů VTP Nupharo a CPI Park Žďárek. Tyto záměry jsou 

(spolu se záměry Multifunkční zábavní centrum s restaurací a hotelem a Průmyslová zóna Ústí nad 

Labem – sever) analyzovány z hlediska kumulativních vlivů v kapitole B.I.4 Charakter záměru a možnost 

kumulace s jinými záměry. Záměry CPI Park Žďárek, Multifunkční zábavní centrum s restaurací a 

hotelem a Průmyslová zóna Ústí nad Labem – sever nejsou do kumulativních vlivů zahrnuty, protože 

v prvním a druhém případě nebyl splněn předpoklad pro zahájení územního řízení (povolovací proces 

CPI Park Žďárek a Multifunkční zábavní centrum s restaurací a hotelem je zablokován vzhledem 

k nevydání pravomocných výjimek dle § 56 ZOPK). V případě Průmyslové zóny Ústí nad Labem – sever 

byl Krajským úřadem na žádost investora proces posuzování vlivů na životní prostředí ukončen před 

vydáním zjišťovacího řízení. Realizaci tohoto záměru tedy též nelze předpokládat. 

Kumulativní vlivy VTP Nupharo jsou v rámci dokumentace zohledněny a vyhodnoceny v oblasti kvality 

ovzduší, hluku, veřejného zdraví a krajinného rázu. 

Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

 

 



D8 Žďárek – výrobní areál 
  Posudek dle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. 

 
 

   Cejl 511/43, 602 00 Brno 
 

54 
 

Vypořádání: 

Tato připomínka je promítnuta do podmínky stanoviska pro fázi přípravy záměru. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

 

Vypořádání: 

Připomínka byla akceptována a zohledněna v podmínkách stanoviska. 

Stop tunelům, z.s. 

 

Vypořádání: 

Stop tunelům, z.s., se domnívá správně. V rámci posudku byl výčet navazujících rozhodnutí upřesněn. 
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Vypořádání: 

Hodnocení cennosti znaků KR je do určité míry subjektivní záležitost, přestože se použitá metodika snaží 

jejich hodnocení co nejvíce objektivizovat. V metodice je cennost znaků definována takto: 

Znak jedinečný  je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti 

krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. 

Znak význačný   je jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti 

krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu.  

V této souvislosti je třeba vnímat, že PDoKP se nalézá mimo samotné význačné vrchy Českého 

středohoří a výhled na Milešovku a Kletečnou. Ač tedy lze souhlasit s tím, že tyto dva vrchy Českého 

Středohoří, a i mnohé další, jsou jedinečnými znaky KR, je nezbytné upozornit, že se nenacházejí 
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v PdoPK. Z toho důvodu lze potvrdit závěry Ing. Hosnedla, že znak KR Vrchy a začátek Českého 

Středohoří, lesní porosty je co do cennosti v PdoKP znakem význačným. 

Dále je třeba uvést, že výhled na České Středohoří bude narušen jen z poměrně omezeného území, které 

navíc nezahrnuje typická místa vnímání krajinného rázu, pro které je mnohem vhodnější pěší pohyb 

s možností se zastavit než velmi rychlá jízda autem po dálnici, kdy bude výhled záměrem narušen pouze 

v řádu jednotek sekund. 

Vypořádání prvního požadavku – vizualizace pohledu z dálnice D8 není pro posouzení vlivu záměru na 

KR nezbytná, protože nejde o typické místo vnímání krajinného rázu dle metodiky a z ostatních 

vizualizací (např. pohled ze severozápadu z rampy MÚK) je tento pohled poměrně snadno 

představitelný. 

Vypořádání druhého požadavku – anketu expertů je vhodné zorganizovat v případě sporných a 

z hlediska vlivu význačných záměrů. V tomto případě je zcela dostatečná oponentura hodnocení vlivu 

záměru na KR v rámci posudku. 
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Vypořádání: 

Součástí vyjádření Oddělení územního plánování Odboru investic a územního plánování MMUnL k 

dokumentaci je i obsáhlá územně plánovací informace vydaná dne 25. 1. 2018. Tato ÚPI je zpracována 

velmi podrobně a na vysoké odborné úrovni. Výše citovaná kritizovaná pasáž dokumentace je přitom 

v souladu s textem, který je uveden na str. 9 této ÚPI. 

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací je klíčovou otázkou pro navazující územní řízení. 

Z hlediska procesu EIA nejde o tak zásadní otázku, protože dokonce i záměr, který je v rozporu s územně 

plánovací dokumentací, může získat souhlasné stanovisko EIA. Z tohoto důvodu není důvod vracet 

dokumentaci k doplnění o doložení souladu s ÚPD, i kdyby toto nebylo doloženo v příloze vyjádření 

MMUnL. 

Zda je záměr v souladu s č. 24 písm. e) a f) OZV č. 9/1999 je již otázkou pro navazující územní řízení. 

Tato otázka přesahuje problematiku řešenou v rámci procesu EIA. 

Nabízí se uložit ve stanovisku podmínku, že v navazujícím územním řízení bude zajištěn soulad záměru 

s ÚPD. Vzhledem k tomu, že toto je zákonný předpoklad pro vydání územního rozhodnutí, není uložení 

takové podmínky na místě. 

 

Vypořádání: 

Ad 1) Do navazujících rozhodnutí dle stavebního zákona je vhodné tuto podmínku promítnout. 

Samozřejmě je třeba mít přitom na paměti, že určité skladové zásoby jsou nezbytné i pro výrobu. 

Z tohoto důvodu je do stanoviska tato podmínka v upravené podobě zahrnuta. 

Ad 2) Intenzita generované automobilové dopravy je určitým předpokladem, který vstupuje do 

hodnocení vlivů na životní prostředí, ale je jen velmi obtížně vynucovatelná a kontrolovatelná. Navíc by 

ani nebylo z hlediska vlivů na životní prostředí účelné a důvodné, zabránit vjezdu do areálu např. 

autobusu s exkurzí studentů, protože nebyl tento autobus v rámci procesu EIA uvažován. 

Uváděná intenzita dopravy je věrohodná a není důvod vzhledem k tomuto stanovovat zvláštní 

podmínku stanoviska. 
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Pokud by byl k navazujícímu řízení předložen záměr, který by generoval výrazně jinou dopravní zátěž, a 

tedy vlivy na ŽP, nebude vydáno souhlasné stanovisko dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 

Ad 3) Jde o v podstatě tutéž situaci. Tato problematika bude předmětem navazujícího řízení o vydání 

vodoprávního rozhodnutí. Dokumentace pro toto rozhodnutí musí respektovat údaje o záměru uvedené 

v rámci dokumentace, jinak bude vydáno negativní stanovisko dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 

a vodoprávní rozhodnutí nebude moci být vydáno. Není tedy důvod uvádět do návrhu stanoviska 

podmínku, že bude dodržen nějaký z údajů o záměru uvedený v dokumentaci. Jde o zákonnou 

povinnost. 

Ad 4) dtto 

Ad 5) dtto 

Ad 6) dtto 

 

Vypořádání: 

Ad 7) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Opatření bylo vhodné konkretizovat a 

formulačně upravit s ohledem na to, že součástí záměru již předmětné výsadby stromů jsou. 

Ad 8) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. První část podmínky je vhodné 

formulačně upravit, aby lépe odpovídala možnostem provádění konkrétních prací. Vzhledem k tomu, 

že kácení má dle příslušné vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. probíhat zpravidla mimo vegetační období a 

v létě dochází ještě k reprodukci plazů, došlo k úpravě data 31.7. na 1.10. Vzhledem k tomu, že v daném 

není reálné odhalit herpetologickým průzkumem všechna stádia plazů, není převzata možnost 

nedodržení této podmínky.  
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Ad 9) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Opatření je však bylo vhodné 

formulačně upravit a konkretizovat. Případná kompenzační opatření nemusí být nutně zajišťována 

biologickým dohledem.  

Ad 10) Požadavek je v podstatě v návrhu stanoviska akceptován. Jak je uvedeno výše, je zřejmé, že 

biologické průzkumy nepostihly všechny ZCHD. 

II.6 Okruh dotčených územních samosprávných celků 

V případě záměru jsou dotčeny tyto územně samosprávné celky: 

 Obec Libouchec 

 Ústecký kraj 

 

Datum vydání závazného stanoviska:  
 
 
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:  
 
 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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SEZNAM ZPRACOVATELŮ 

Datum zpracování 

posudku: 

duben 2018 

 

Jméno, příjmení, 

bydliště a telefon 

zpracovatele posudku:  

Ing. Pavel Obrdlík 

držitel autorizace k posuzování vlivů na životní 

prostředí č. j. 87742/ENV/15 ze dne 14.12.2015 

Ekopontis, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno 

+420 774 854 447 

Seznam osob, které se podílely 

na zpracování posudku: 

 

Mgr. Martin Kincl – biodiverzita 

Mgr. et Ing. Petr Švehlík – krajinný ráz 

Ing. Alona Vasylchenko – technická pomoc 

Podpis a razítko zpracovatele posudku: 

 

 

 


