Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

5. 3. 2018
68/ZPZ/2018
Ing. Jan Koutecký /970
koutecky.j@kr-ustecky.cz

ZÁPIS
z veřejného projednání dokumentace podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a § 3 vyhlášky č. 453/2017 Sb.
záměru
„D8 Žďárek – výrobní areál“
konaného dne 13. března 2018 od 15:00 hodin
v zasedacím sále restaurace Svoboda, č. p. 233, Libouchec.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Při posuzování vlivů záměru „D8 Žďárek – výrobní areál“ na životní prostředí bylo
postupováno ve stanovených lhůtách procesu v souladu se zákonem. Záměr spadá do
kategorie II, bod 96, přílohy č. 1 zákona „Výroba a montáž motorových vozidel, drážních
vozidel, lodí, výroba a oprava letadel a výroba železničních zařízení na výrobní ploše od
stanoveného limitu (10 000 m2).“
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
 5. 1. 2018 – obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje dokumentaci záměru s obsahem a
rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu, zpracovanou oprávněnou osobou, RNDr. Jiřím
Starým;
 9. 1. 2018 – byla dokumentace zveřejněna a rozeslána územním samosprávným celkům a
dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření;
 12. 1. 2018 – byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce obce Libouchec;
 16. 1. 2018 – byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce krajského úřadu;
 18. 1. 2018 – vyzval příslušný úřad držitele autorizace dle § 19 zákona k předložení cenové
nabídky na zpracování posudku ve smyslu § 9 zákona;
 28. 2. 2018 – byl pověřen na základě předešlého výběrového řízení zpracováním posudku
Ing. Pavel Obrdlík a v tento den mu byly zároveň předány veškeré podklady pro
zpracování posudku;
 5. 3. 2018 – byla rozeslána a zveřejněna pozvánka na veřejné projednání ve smyslu § 17
zákona.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 13. března 2018
od 15 hodin v zasedacím sále restaurace Svoboda, č. p. 233, Libouchec.
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3. Řízení veřejného projednání
Řízení veřejného projednání vedl Ing. Jan Koutecký, referent oddělení ochrany prostředí
v odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje a pověřená
osoba dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 453/2017 Sb.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace a vyjádření k ní obdržená ve smyslu
zákona.
5. Účastníci veřejného projednání
 Příslušný úřad, Krajský úřad Ústeckého kraje zastoupený
Ing. Janem Kouteckým, referentem oddělení ochrany prostředí (agenda EIA)
 Oznamovatel (investor), společnost D8 Žďárek s.r.o., zastoupený
Jiřím Prokopem, jednatelem společnosti
Zdeněk Šťastný, zástupce zpracovatele projektové dokumentace
 Obec Libouchec zastoupená
Jiřím Bolíkem, starostou obce
Ing. Jiřím Štěrbou, místostarostou obce
 Zpracovatel dokumentace EIA
RNDr. Jiří Starý
 Zpracovatel posudku EIA
Ing. Pavel Obrdlík
Dále byli na jednání přítomni zástupci STOP TUNELŮM, z. s., Českého rozhlasu a občané
obce Libouchec.
6. Program veřejného projednání
 Úvod – spojený s představením zástupců jednotlivých stran, stručným seznámením
s legislativou a s rekapitulací dosavadního průběhu projednávání záměru
 Vystoupení zástupce oznamovatele
 Vystoupení zpracovatele dokumentace
 Vystoupení zpracovatele posudku
 Vyjádření zástupců samospráv dotčených obcí a dotčených správních úřadů
 Veřejná diskuse všech účastníků jednání k záměru
 Shrnutí, závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
1. Vystoupení představitelů projednávaného záměru, zástupců dotčených obcí a státní správy
Projednání záměru zahájil za příslušný úřad Ing. Koutecký, který se představil jako osoba
pověřená řízením jednání a seznámil přítomné s důvodem veřejného projednání a s jeho
cílem. V krátkém úvodu pak vymezil roli krajského úřadu v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a seznámil přítomné s jednotlivými kroky v procesu EIA a s jeho
dosavadním průběhem. Dále sdělil, že povinnosti krajského úřadu vyplývají ze zákona a
z vyhlášky a úřad musí především dbát, aby vlivy záměru na životní prostředí byly
projednány ze všech podstatných hledisek. Dále upozornil, že v rámci diskuse na otázky a
připomínky odpovídají a vysvětlení podávají zpracovatelé dokumentace a posudku,
oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech. Závěrečné závazné stanovisko, které bude
krajský úřad vydávat, vychází z návrhu, který bude následně součástí posudku. Stanovisko je
odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních předpisů
2

(např. podle stavebního zákona). V této souvislosti pak upozornil na práva, která vznikají
dotčené veřejnosti, nebo obcím dotčených záměrem v navazujících řízeních.
Dále vystoupil Jiří Prokop, zástupce investora, který představil historii společnosti
oznamovatele a záměr investora. Dále převzal slovo pan Zdeněk Šťastný, který představil
v prezentaci lokalitu a parametry výrobního areálu. Poznamenal, že haly budou v areálu
umístěny kaskádovitě vzhledem k výškovému rozdílu. Popsal stavebně technické řešení
záměru, konstrukci staveb z pohledu střešní retence srážkových vod a prezentoval návrh
uvažovaných sadových úprav.
Dále vystoupil RNDr. Jiří Starý, za kolektiv autorů zpracované dokumentace, který opět
formou prezentace seznámil přítomné se závěry hodnocení vlivů na životní prostředí.
Pohovořil o vlivech záměru na jednotlivé složky životního prostředí a komentoval navržená
zmírňující opatření. Závěrem konstatoval, že na základě provedeného hodnocení lze
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví doporučit záměr k realizaci.
Dále bylo předáno slovo zpracovateli posudku Ing. Pavlu Obrdlíkovi, který komentoval
obdržená vyjádření, konstatoval, že dokumentace z hlediska obsahu vyhovuje platnému znění
přílohy č. 4 zákona. Dále konstatoval, že z hlediska správnosti údajů uvedených
v dokumentaci došlo pouze k drobným formálním nedostatkům, které budou v rámci
zpracovaného posudku uvedeny na pravou míru. S ohledem na současný stav zpracování
posudku komentoval navržená opatření a požadavky, uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci.
Ing. Jan Koutecký v dalším bodě požádal zástupce obce a orgánů státní správy o jejich
vyjádření.
Starosta obce Libouchec pouze prezentoval usnesení zastupitelstva, které se po dohodě
rozhodlo se k předložené dokumentaci nevyjádřit.
Vzhledem k nepřítomnosti zástupců dotčených orgánů státní správy zahájil Ing. Jan koutecký
diskusi. V této části veřejného projednání nebyl z řad veřejnosti a přítomných vznesen dotaz
či připomínka a tak ukončil Ing. Jan Koutecký oficiálně diskusi. Uvedl, že v dalším kroku
bude zpracován posudek, ve kterém bude příslušnému úřadu předán návrh stanoviska. Zápis
z dnešního jednání bude zveřejněn současně se stanoviskem. Závěrem konstatoval, že dnešní
jednání bylo tímto ukončeno.

III.

ZÁVĚR

Program veřejného projednání byl v cca 16.00 hod. ukončením diskuse vyčerpán. Dle § 17
odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje
o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.
Na veřejném projednání byly projednány vlivy záměru „D8 Žďárek – výrobní areál“ na
životní prostředí ze všech podstatných hledisek. Tím byla naplněna všechna zákonná
ustanovení pro veřejné projednání dokumentace k záměru podle zákona a vyhlášky.
Výsledky procesu posuzování budou zahrnuty do stanoviska, které bude vydáno Krajským
úřadem Ústeckého kraje na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a
uplatněných vyjádření ve smyslu § 9a zákona.
Zápis byl zpracován dne 16. 3. 2018
Ing. Jan Koutecký
pověřený řízením veřejného projednání
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Rozdělovník k č. j. 68/ZPZ/2018
Oznamovatel:
1) Projekty CZ, s.r.o., Hradiště 69/8, 40 01 Ústí nad Labem (oprávněný zástupce
oznamovatele na základě plné moci ze dne 6. 11. 2017)
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Obec Libouchec, č. p. 211, 403 35 Libouchec
Dotčené správní úřady:
4) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 400
01 Ústí nad Labem
5) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
6) KHS se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
Na vědomí:
7) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
8) MŽP, odbor výkonu st. správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov
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