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LNA  lehké nákladní automobily 

MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky   

MÚK  mimoúrovňové křížení 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

NN  nízké napětí 

ORL  odlučovač ropných látek 

OTK  systém odvodu tepla a kouře 

OZKO  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PR  přírodní rezervace 

PUPFL  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

SAS  Státní archeologický seznam ČR 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

TNA  těžké nákladní automobily  

TUV  teplá užitková voda 

UZIS  Ústav zdravotních informací a statistiky 

ÚAN  území s archeologickými nálezy 

ÚP  územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VN  vysoké napětí 

VRT  vysokorychlostní železniční trať 

VZT  vzduchotechnické zařízení 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Úvod 

Dokumentace hodnocení vlivů záměru  

„PH Park Teplice“ 

je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, a slouží jako základní podklad pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví podle § 8 tohoto zákona.  

Součástí přílohové části dokumentace jsou obligatorní vyjádření místně příslušného úřadu územního 
plánování o souladu záměru s územně plánovací dokumentací a stanovisko místně příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, k možnému ovlivnění soustavy Natura 2000. 

Předmětem záměru „PH Park Teplice“ je výstavba areálu sestávajícího ze šesti samostatně stojících výrobně-
skladovacích objektů a příslušné dopravní a technické infrastruktury.  

Záměr je v podstatě prostorovou modifikací záměru „Business park Teplice“ (kód v IS EIA: ULK1028). Záměr 
„Business park Teplice“ byl podroben zjišťovacímu řízení v roce 2017. Na základě proběhlého zjišťovacího 
řízení a došlých vyjádření příslušný úřad KÚ Ústeckého kraje v závěru zjišťovacího řízení 
č.j.: 167273/ZPZ/2017 ze dne 18. 10. 2017 konstatoval, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.  

V intencích závěru zjišťovacího řízení byla následně zpracována dokumentace záměru, která byla zveřejněna 
začátkem dubna 2018. Na základě došlých vyjádření dotčených orgánů, obecních samospráv, veřejnosti 
a občanských sdružení doporučil zpracovatel posudku Krajskému úřadu Ústeckého kraje dokumentaci vrátit 
k dopracování. Sdělením č.j. 3367/ZPZ/2017 ze dne 30.5. 2018 KÚ Ústeckého kraje vrátil zpracovateli 
dokumentaci k dopracování. 

Následně se původní oznamovatel rozhodl od projektu odstoupit a na vlastní žádost proces posuzování 
záměru „Business park Teplice“ dle zákona č. 100/2001 Sb. ukončil (viz oznámení KÚ Ústeckého kraje č.j. 
3367/ZPZ/2017, ze dne 12. 12. 2018). 

Pokračovat v přípravě záměru se rozhodl nový oznamovatel – společnost PH-Real a.s.. Na základě došlých 
vyjádření, vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a 
dalších skutečností byl projekt přepracován a následně byl záměr dále připravován pod názvem „PH Park 
Teplice“.  

Záměr svými parametry naplňuje dikci bodu 106 přílohy č. 1 platného znění zákona č. 100/2001 Sb. 

Oznamovatel se rozhodl z důvodu otevřenosti využít odst.5 §6 zákona s cílem záměr veřejně projednat a 
nechat i nezávisle posoudit a proto proces posuzování vlivů zahájil podáním dokumentace. Dokumentace byla 
zveřejněna dne 23.4.2019 (kód v IS EIA: ULK1083) a na KÚ ÚK byla k záměru postupně doručována 
vyjádření. 

KÚ uzavřel smlouvu na zpracování posudku s autorizovanou osobou (Ing. Richard Kuk) a na základě došlých 
vyjádření, vyhodnocení poznatků a doporučení zpracovatele posudku KÚ UK dne 18.6.2019 sdělením č.j. 
KUUK/81478/2019/ZPZ vrátil dokumentaci k dopracování. 

K dopracování dokumentace byl složen obměněný zpracovatelský tým pod vedením autorizované osoby Ing. 
Stanislava Postbiegla. 

KÚ požadoval dokumentaci přepracovat a doplnit o požadavky zpracovatele posudku a požadoval, aby 
dokumentace reagovala na všechna obdržená vyjádření. Výše uvedené požadavky je třeba zapracovat do 
jednotlivých kapitol dokumentace. V této souvislosti je dále nutné na úvod přepracované dokumentace 
předřadit kapitolu, kde bude podrobně popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či 
vypořádány.“ 

K splnění tohoto požadavku je nad rámec osnovy dané přílohou č.4 zákona vložena samostatná kapitola, která 
navazuje za touto úvodní. 

V reakci na další požadavky a současně s postupem přípravy stavby byla dále upřesněna projektová řešení, 
rozšířeny vybrané studie. 

Změny v předkládaném záměru spočívají zejména v řešení střech objektů, které jsou nyní projektovány jako 
částečně zelené, bylo upřesněno ozelenění areálu, byly navrženy zemní valy k odclonění záměru, došlo ke 
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zmenšení haly RT1, přehodnotily se počty parkovacích stání, zpřesnilo se projekční řešení napojení areálu na 
stávající komunikaci úpravou křižovatky, bylo konkretizováno nakládání se srážkovými a splaškovými vodami 
atd..  

Cílem dokumentace je poskytnout relevantní údaje o záměru, jednotlivých dotčených složkách životního 
prostředí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Pro širší veřejnost je určena část G 
dokumentace, která stručně shrnuje údaje o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Další informace jsou uvedeny v příslušných kapitolách dokumentace a podrobné údaje jsou uvedeny 
v příslušných textových a grafických přílohách.  

Zapracování projekčních změn do přílohových studií a přepracování a doplnění dokumentace proběhlo 
v období od června 2019 do dubna 2020. Pro zpracování byly použity podklady a údaje poskytnuté 
oznamovatelem a projektantem záměru, byly využity veřejně dostupné databáze a informační zdroje, dále byla 
využita data získaná z vlastních průzkumů a databází zpracovatelů.  
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Reakce na vyjádření k dokumentaci záměru PH Park Teplice 
(P. Mitev, leden 2019) 

Úvod 

Dříve předkládaná dokumentace vlivů záměru „PH Park Teplice“ která byla podána na KÚ ÚK a zveřejněna 
dne 23.04.2019, byla na základě doporučení zpracovatele posudku dne 18. 6. 2019 (č.j. 
KUUK/81478/2019/ZPZ) vrácena k přepracování ve smyslu §8 odst. 5 zák. č, 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění. 

Jedním z požadavků KÚ ÚK je: „ ...požadujeme, aby přepracování dokumentace reagovalo na všechna 
obdržená vyjádření k dokumentaci záměru. Výše uvedené požadavky je třeba zapracovat do jednotlivých 
kapitol dokumentace. V této souvislosti je dále nutné na úvod přepracované dokumentace předřadit kapitolu, 
kde bude podrobně popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.“ 

Na základě uvedeného požadavku je zde nad rámec zákonné osnovy dané přílohou č.4 zákona č. 100/01 Sb. 
vložena samostatná kapitola. 

POZN: V následujícím textu jsou uvedeny reakce na obdržená vyjádření k dokumentaci záměru. Připomínky 
jsou rozděleny na části a uvedeny v základním písmu. Za připomínkou, či jejich částí následuje komentář 
autorů dokumentace, který je pro odlišení uveden proloženě. 

Požadavky na přepracování 

Krajský úřad Ústeckého kraje požaduje dokumentaci přepracovat a doplnit o následující požadavky 
zpracovatele posudku (Pozn: zpracovatelem posudku je na základě smlouvy s KÚ ÚK Ing. Richard Kuk): 

1. Navrhnout opatření na snížení negativního vlivu záměru na krajinný ráz. Doporučuje se zvážit např. využití 
zemních valů po obvodě areálu osázených keři a stromy, výsadbu širších pásů stromů a keřů, využití 
popínavé zeleně na skladových objektech a opěrných zdech, využití zelených střech, optimálně 
intenzivních – toto opatření vede i k optimalizaci hospodaření se srážkovou vodou, ke snížení potřebné 
velikosti retenčních prostor a ke zlepšení mikroklima v prostoru areálu. Rozsah zelených střech se 
doporučuje optimalizovat s ohledem na přínos pro hospodaření se srážkovými vodami (vhodné a 
dostatečné může být i jen použití zelených pásů po obvodě střech). V dokumentaci uvést alespoň přibližný 
počet navržených stromů a keřových porostů. 

Jedná se o doporučení k projekčnímu řešení záměru. Obecnější řešení uvedené v předchozí dokumentaci 
bylo rozpracované a této dokumentaci jsou provedeny popisy ve větší podrobnosti, a to v blocích sadové 
úpravy, zelené střechy, zelené fasády (viz. Příloha č. 6  – Projekt sadových úprav). Dále je v dokumentaci 
podrobněji popsán projekt terénních úprav s realizací odcloňujícího valu, jedním z cílů je další snížení vlivu 
záměru na krajinný ráz. Projekt sadových úprav nyní počítá s využitím popínavé zeleně na fasádách 
plánovaných objektů, s využitím zelených střech i se zakomponováním zemních valů při obvodu 
průmyslového areálu. Počet navržených stromů a keřů ve výsadbě byl upřesněn - bude vysázeno 836 
alejových stromů a  8 055 ks keřů. 

Na ploše 110 584 m2 bude realizována zelená střecha. Na výsadbu zelené střechy jsou navržené 
rozchodníky, počítá se 20 ks na m2, tzn., že bude postupně vysázeno 2 211 680 ks drobných rostlin. 

2. Optimalizovat výškové umístění jednotlivých hal i s ohledem na jejich vliv na krajinný ráz a možnost využití 
vsakování. Návrh výškového řešení areálu doložit příčnými a podélnými řezy areálem a pohledy. 

Výškové umístění jednotlivých hal je popsáno v kap. B.I.5.1 Stavební řešení, řezy jsou součástí Přílohy č. 
1 této dokumentace. Pohledy tvoří samostatnou přílohu (viz. Příloha č.14 – Vizualizace) a v případě 
osvětlení areálu dále v Příloze č. 15.  

3. Doložit technické řešení interakčního prvku zajišťujícího průchod do Přírodní rezervace Rač – propojení 
komunikací III/ 25352 s lokálním biokoridorem LKB. 

Technické řešení interakčního prvku je popsáno v kap. B.I.5.1 Stavební řešení, viz také Obr. 2 a Obr. 3 
této dokumentace.  

4. V příloze č.8 Dopravní studie jsou uvedeny hodnoty stávající a výhledových intenzit dopravy na komunikaci 
I/63 ve dvou úsecích – 17 a 20. Dle vyznačení úseků v přiložené situaci nejsou určeny intenzity dopravy 
na I/63 východně od III/25352.  
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Rozsah komunikační sítě, hodnocené v dopravní studii, byl o požadované úseky rozšířen. (viz. Příloha č. 
8). Na základě rozšíření uvedené dopravní sítě byly přepracovány modelové studie (hluková, rozptylová).  

5. Aktualizovat rozptylovou studii na základě aktualizovaných dopravních intenzit a do aktualizace upřesnit či 
doplnit: 

a. Způsob započtení víceemisí pro vyvolanou dopravu. 

b. Vyjasnit, popř. doplnit způsob započtení emisí z vnitroareálové dopravy. 

c. Upřesnit, pro kterou variantu dopravy byl spočítán rok 2022 (s Kladrubskou spojkou nebo bez ní), 
provést výpočet i pro druhou variantu dopravy, nebo odůvodnit posouzení pouze pro vybranou 
variantu dopravy. 

d. Doplnit informace o výkonech stacionárních zdrojů do ovzduší včetně jejich výkonu a umístění, ve 
kterém jsou započteny v rozptylové studii.  

e. Odůvodnit, proč byly resuspenze počítané pouze pro BaP, do výpočtu zahrnout i resuspenze pro PM10 

a PM2,5. 

f. Do výpočtů zahrnout i víceemise pro záměrem vyvolanou dopravu (tj emise ze studených startů). 

g. Uvést emisní příspěvky z dopravy včetně způsobu jejich stanovení a zapracování do výpočtů. 

h. Spočítat rozptylovou studii i pro období výstavby. 

Jako příloha této dokumentace je, z důvodů vyžádaného rozšíření posuzované silniční sítě, aktualizovaná 
rozptylová studie (viz Příloha č 2). Nutno konstatovat, že většina požadovaných podbodů požadavku je 
standardním obsahem rozptylové studie. Rozptylová studie, která byla přílohou předchozí dokumentace, 
uvedené body obsahovala/presentovala.  
a. Víceemise z dopravy byly a jsou zohledněny ve výpočtu emisních faktorů prováděných pomocí 

programu MEFA 13 doporučeného MŽP. 
b. Byl a je popsán způsob započtení emisí z vnitroareálové dopravy. 
c. Výpočet RS byl proveden pro variantu bez Kladrubské spojky. Odůvodnění volby výpočtové varianty 

bez Kladrubské spojky je podrobně popsáno v rozptylové studii, viz Příloha č. 2, kap. 4.2.2.3. 
d. Byla a je doplněna specifikace stacionárních zdrojů emisí do ovzduší (v RS je užito sousloví „bodové 

zdroje“). 
e. Resuspenze byla a je počítána jak pro tuhé látky, tak pro BaP. 
f. Víceemise pro záměrem vyvolanou dopravu byly a jsou ve výpočtu zahrnuty a informace o provedení 

tohoto výpočtu byla a je v RS uvedena. 
g. Emisní příspěvky z dopravy byly a jsou počítány programem MEFA13 doporučeným MŽP a byly a 

jsou uvedeny tabelárně. 
h. Výpočty rozptylové studie pro období výstavby nepřináší vzhledem ke krátkodobosti činnosti a 

značným nejistotám relevantní výstupy (viz podrobnější odůvodnění v RS, Příloha 2). Důležité je proto 
klást důraz na skutečné omezení vlivu výstavby na imisní situaci v okolí stavby, a to zejména 
specifikací relevantních opatření a zajištěním jejich následného dodržování. Navržená opatření byla 
jsou součástí RS. 

6. Aktualizovat hlukovou studii na základě aktualizovaných dopravních intenzit a do aktualizace upřesnit či 
doplnit: 

a. Posouzení možnosti použití SHZ prověřit pro rok 2022. 

b. Realizovat hluková měření v území včetně současného sčítání dopravy a použít je pro kalibraci 
modelu (doporučuje se min 1*24 hodinové měření doplněné krátkodobou sondou). 

c. Z přiložených velmi malých výřezů ortomapy bez uvedení názvů ulic je velmi problematické zjištění 
polohy jednotlivých výpočtových bodů. Doporučuje se doplnit přehlednou situaci s výpočtovými body 
i do přehledné situace vetší velikosti. Současně i přiložené obrázky izofon jsou vzhledem ke své 
velikosti zcela neprůkazné a prakticky z nich nelze poznat průběh izofon přes obytná území. 

d. Podrobně posoudit hluk z výstavby pro nejhorší varianty realizace hal, a to včetně vyvolané staveništní 
dopravy. 

Jako příloha této dokumentace je, zejména z důvodů vyžádaného rozšíření posuzované silniční sítě, 
aktualizovaná hluková studie (viz. Příloha č. 3). Požadavky jsou víceméně formální, jejich uplatnění 
nepřináší novou podstatnou informaci o působení záměru. 
a. Možnost použití SHZ byla prověřena v předchozí studii a vzhledem k časovému posunu je prověřena 

i pro rok 2022 
b. Bylo provedeno měření hluku u vybraných referenčních bodů a to za současného sčítání dopravy, 

výsledky byly využity pro kalibraci výpočtového modelu. 
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c. Obrázky slouží pouze pro doplnění hlukové studie k zvýšení její přehlednosti. Přesná identifikace 
výpočtových bodů a vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v těchto bodech byly a 
jsou přehledně uvedeny v textové části, resp. tabulkách. 

d. Hluk z výstavby je vyhodnocen v hlukové studii. 

7. Zpracovat podrobné hydrotechnické posouzení nakládání se srážkovými vodami. Posouzení bude 
obsahovat i vyhodnocení změny dotace podzemních vod, návrh vsakovacích a retenčních objektů, 
posouzení vlivu na hladinu podzemní vody a vodní zdroje v přilehlých obcích. Doporučuje se prověřit i 
možné negativní dopady na komunikaci I/63. 

Viz Příloha č. 9 – Posouzení geologických a hydrogeologických poměrů lokality pro účely zasakování 
srážkových vod do horninového podloží z průmyslových hal „PH Park Teplice“. Aktualizované posouzení 
nově uvažuje se zelenými střechami a s užitím části zachycených srážkových vod pro zálivku areálové 
zeleně. 

8. Doložit výpočtem uváděné spotřeby pitné vody a produkci splaškových vod včetně návrhu kapacity ČOV a 
navržené kapacity čerpací stanice vod do Bystřice. Doplnit dokumentaci o situaci, ve které bude uvedena 
i trasa výtlaku včetně vyústění do vodního toku. Posoudit vliv zimní údržby areálu na kvalitu vody ve vodním 
toku. 

Předpokládané spotřeby pitné vody, produkce splaškových vod, kapacity ČOV, čerpací stanice a trasy 
výtlaku pro průmyslovou zónu byly řešeny v rámci samostatného projektu „Odkanalizování pozemku p.p.č. 
961, k.ú, Velvěty“, pro který již bylo dne 31.7.2018 vydáno stavební povolení (č.j.: MgMT/059224/2019). 
Stavební povolení i situace trasy výtlaku včetně vyústění do vodního toku je v příloze č. 16. ČOV, čerpací 
stanice ani trasa výtlaku proto záměr neobsahuje. Záměr ale samozřejmě musí parametry dané povolením 
respektovat. Jednotlivé parametry jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

Všechny areálové komunikace budou v zimním období udržovány odhrnováním sněhu na zelené plochy, 
v případě potřeby sypány inertním materiálem. Zimní údržba komunikací areálu kvalitu podzemních vod 
neovlivňuje. 

9. Provést posouzení, zda záměr či jeho část nespadá do režimu zákona o integrované prevenci a případně 
porovnat navržené řešení s nejlepšími dostupnými technologiemi. 

V současnosti záměr svým charakterem, technologickým řešením, typem a parametry umístěných 
technologií nenaplňuje dikci přílohy č. 1 zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění. Nelze 
vyloučit, že v budoucnosti bude uživatel některého z objektů, či jeho části v areálu provozovat činnost, která 
bude vyžadovat integrované povolení. Provoz takové činnosti bude povolován v souladu s aktuální 
legislativou. 

Nelze ani vyloučit, že budoucí uživatel bude muset svou činnost oznámit i dle zákona č.100/01 Sb. a pak 
by, bude-li to legislativa vyžadovat, bylo provedeno porovnání činnosti s nejlepšími dostupnými 
technologiemi. 

10. Popsat návrh nočního osvětlení areálu a vyhodnotit jeho vliv na okolí záměru. 

Návrh nočního osvětlení areálu je uveden v Příloze č. 15. Vyhodnocení jeho vlivu na okolí záměru je 
popsáno v  kapitole D.I.3.6 Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky.  

Vypořádání obdržených vyjádření 

V následující tabulce jsou uvedeny reakce na všechna obdržená vyjádření k dokumentaci záměru. Připomínky 
z vyjádření jsou v textu formulovány a rozděleny tak, aby na ně bylo možné odpovědět dle jednotlivých 
aspektů, na které poukazují. Reakce zpracovatelů dokumentace je uvedena proloženě hned za 
připomínkou/poznámkou. Kopie jednotlivých vyjádření jsou v jejich plném znění uvedeny v Příloze č. 17 této 
dokumentace. 

Všechna vyjádření k dokumentaci záměru PH Park Teplice (kód záměru: ULK1083), která byla zpracovateli 
dokumentace předána, jsou řazena a vypořádávána následovně:  

1. Ing. Richard Kuk, zn. EIA/PO/01/016/19, ze dne 13.6.2019 

2. Obec Rtyně nad Bílinou, ze dne 7.5.2019 

3. Obec Modlany, zn. OUMO-438/2019, ze dne 22.5.2019 

4. Magistrát města Teplice, zn. MgMT OŽP 046579/2019/V-04_EIA/Mě, ze dne 14.5.2019 

5. Magistrát města Ústí nad Labem, spis. zn. MM/OŽP/OP/75562/2019/PerM, ze dne 22.5.2019 
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6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUUK66969/2019/ZPZ, ze dne 
21.5.2019 

7. ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, zn. ČIŽP/44/2019/4199, ze dne 20.5.2019 

8. KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 22872/2019, ze dne 14.5.2019  

9. AOPK, regionální pracoviště správa CHKO České středohoří, č.j. SR/0916/UL2018-5, ze dne 30.4.2019 

10. Stop tunelům, z.s., ze dne 23.5.2019  

11. Přátelé přírody – Občanská společnost, spolek, ze dne 23.5.2019 

12. Periferní vidění, z.s., ze dne 21.5.2019 

13. Obyvatelé Sezemic, ze dne 22.5.2019 

14. Obyvatelé Malhostic, ze dne 6.5.2019 

15. Mgr. Jan Kurtský, ze dne 21.5.2019 

16. Ing. Blanka Kurtská, ze dne 21.5.2019 

17. Ing. Petra Pechová, ze dne 16.5.2019 

18. MUDr. Eva Poláčková, ze dne 21.5.2019 

19. Edita Palánová, ze dne 13.5.2019 

20. Ing. Vladimír Růžička, ze dne 23.5.2019 

21. Ing. Pavel Knedlík, ze dne 20.5.2019 

22. Vyjádření veřejnosti, ze dne 16.5.2019 

Tab. 1 Vypořádání požadavků a připomínek v obdržených vyjádřeních 

1. Ing. Richard Kuk, zn. EIA/PO/01/016/19, ze dne 13.6.2019 

1. Navrhnout opatření na snížení negativního vlivu záměru na krajinný ráz. Doporučuje se zvážit např. využití 
zemních valů po obvodě areálu osázených keři a stromy, výsadbu širších pásů stromů a keřů, využití popínavé 
zeleně na skladových objektech a opěrných zdech, využití zelených střech, optimálně intenzivních – toto 
opatření vede i k optimalizaci hospodaření se srážkovou vodou, ke snížení potřebné velikosti retenčních 
prostor a ke zlepšení mikroklima v prostoru areálu. Rozsah zelených střech se doporučuje optimalizovat s 
ohledem na přínos pro hospodaření se srážkovými vodami (vhodné a dostatečné může být i jen použití 
zelených pásů po obvodě střech). V dokumentaci uvést alespoň přibližný počet navržených stromů a keřových 
porostů. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 1, str. 12. 

2. Optimalizovat výškové umístění jednotlivých hal i s ohledem na jejich vliv na krajinný ráz a možnost využití 
vsakování. Návrh výškového řešení areálu doložit příčnými a podélnými řezy areálem a pohledy. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 2, str. 12. 

3. Doložit technické řešení interakčního prvku zajišťujícího průchod do Přírodní rezervace Rač – propojení 
komunikací III/ 25352 s lokálním biokoridorem LKB. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 3, str. 12. 

4. V příloze č.8 Dopravní studie jsou uvedeny hodnoty stávající a výhledových intenzit dopravy na komunikaci 
I/63 ve dvou úsecích – 17 a 20. Dle vyznačení úseků v přiložené situaci nejsou určeny intenzity dopravy na 
I/63 východně od III/25352. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 4, str. 12, 13. 

5. Aktualizovat rozptylovou studii na základě aktualizovaných dopravních intenzit a do aktualizace upřesnit či 
doplnit: 

a. Způsob započtení víceemisí pro vyvolanou dopravu. 
b. Vyjasnit, popř. doplnit způsob započtení emisí z vnitroareálové dopravy. 
c. Upřesnit, pro kterou variantu dopravy byl spočítán rok 2022 (s Kladrubskou spojkou nebo bez ní), provést 

výpočet i pro druhou variantu dopravy, nebo odůvodnit posouzení pouze pro vybranou variantu dopravy. 
d. Doplnit informace o výkonech stacionárních zdrojů do ovzduší včetně jejich výkonu a umístění, ve kterém jsou 

započteny v rozptylové studii.  
e. Odůvodnit, proč byly resuspenze počítané pouze pro BaP, do výpočtu zahrnout i resuspenze pro PM10 a 

PM2,5. 
f. Do výpočtů zahrnout i víceemise pro záměrem vyvolanou dopravu (tj emise ze studených startů). 
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g. Uvést emisní příspěvky z dopravy včetně způsobu jejich stanovení a zapracování do výpočtů. 
h. Spočítat rozptylovou studii i pro období výstavby. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 5, str. 13 

6. Aktualizovat hlukovou studii na základě aktualizovaných dopravních intenzit a do aktualizace upřesnit či 
doplnit: 

a. Posouzení možnosti použití SHZ prověřit pro rok 2022. 
b. Realizovat hluková měření v území včetně současného sčítání dopravy a použít je pro kalibraci modelu 

(doporučuje se min 1*24 hodinové měření doplněné krátkodobou sondou). 
c. Z přiložených velmi malých výřezů ortomapy bez uvedení názvů ulic je velmi problematické zjištění polohy 

jednotlivých výpočtových bodů. Doporučuje se doplnit přehlednou situaci s výpočtovými body i do přehledné 
situace vetší velikosti. Současně i přiložené obrázky izofon jsou vzhledem ke své velikosti zcela neprůkazné 
a prakticky z nich nelze poznat průběh izofon přes obytná území. 

d. Podrobně posoudit hluk z výstavby pro nejhorší varianty realizace hal, a to včetně vyvolané staveništní 
dopravy 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 6, str. 13, 14. 

7. Zpracovat podrobné hydrotechnické posouzení nakládání se srážkovými vodami. Posouzení bude obsahovat 
i vyhodnocení změny dotace podzemních vod, návrh vsakovacích a retenčních objektů, posouzení vlivu na hladinu 
podzemní vody a vodní zdroje v přilehlých obcích. Doporučuje se prověřit i možné negativní dopady na komunikaci 
I/63. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 7, str. 14.   

8. Doložit výpočtem uváděné spotřeby pitné vody a produkci splaškových vod včetně návrhu kapacity ČOV a 
navržené kapacity čerpací stanice vod do Bystřice. Doplnit dokumentaci o situaci, ve které bude uvedena i trasa 
výtlaku včetně vyústění do vodního toku. Posoudit vliv zimní údržby areálu na kvalitu vody ve vodním toku. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 8, str. 14. 

9. Provést posouzení, zda záměr či jeho část nespadá do režimu zákona o integrované prevenci a případně 
porovnat navržené řešení s nejlepšími dostupnými technologiemi. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 9 str. 14. 

10. Popsat návrh nočního osvětlení areálu a vyhodnotit jeho vliv na okolí záměru. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 10, str. 14. 

2 Obec Rtyně nad Bílinou, ze dne 7.5.2019 

Ovzduší 

Rozptylová studie nedostatečně zpracovala předpokládaný nárůst dopravy po zprovoznění celého hodnoceného 
záměru. V rozptylové studii je tak vliv dopravy výrazně podhodnocen. V hodnocené lokalitě se také nenachází 
žádná stanice imisního monitoringu. Stacionární zdroje vytápění jsou v dokumentaci nedostatečně popsány a v 
rozptylové studii nejsou vyznačeny. 

Se závěrem rozptylové studie, že hodnocené zdroje nezpůsobí v dotčeném území dosažení či překročení 
stanovených imisních limitů nesouhlasíme a požadujeme její přepracování a uložení kompenzačních opatření 
zajišťujících zachování dosavadní úrovně znečištění pro každou danou znečišťující látku. 

Tvrzení není doloženo, intenzity dopravy vychází z dopravní studie, která byla a je přílohou, a nárůst intenzit 
dopravy na okolní síti po zprovoznění celého záměru byl a je v RS vyhodnocen. 

V popisu stávající imisní situace byly doplněny údaje z nejbližších stanic imisního monitoringu. 

V textech byl podrobněji doplněn popis stacionárních zdrojů včetně umístění (viz Příloha č. 2 – Rozptylová studie). 

Povinnost uložení, či neuložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném 
znění. Zdroje znečišťování ovzduší řešeného záměru nesplňují podmínky pro uložení kompenzačních opatření. 

Hluk 

Vzhledem k rozsahu areálových komunikací, přístupových komunikací a parkovišť které předložený záměr 
předpokládá a budou v kategorii účelových komunikací a množství provozu vozidel po areálu včetně těžké 
nákladní dopravy požaduje obec zapracování vlivu hluku z dopravy na těchto komunikacích do hlukové studie a 
stanovení kompenzačních opatření bránící šíření hluku z lokality záměru do obce. 

Obcí požadované zapracování vlivu hluku z dopravy v areálu záměru bylo a je vyhodnoceno v hlukové studii. Dle 
legislativních požadavků je tento zdroj hluku vyhodnocován společně se stacionárními zdroji hluku (viz Příloha č. 
3). 
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Z předložené dokumentace není patrné, jakým způsobem se zpracovatel vypořádal s požadavkem na provedení 
akustického posouzení podloženého měřením hluku z vlivu provozu na přilehlých a blízkých pozemních 
komunikacích s prokázáním nepřekročení hlukové zátěže odpovídající navrženému způsobu využití plochy. 

Bylo provedeno autorizované měření hluku na komunikacích v okolí záměru. Protokol o měření hluku a hluková 
studie jsou uvedeny v Příloze č. 3 této dokumentace. V aktualizované hlukové studii byl výpočtový model na 
provedená měření kalibrován. 

Biota 

Se závěrem přírodovědného průzkumu nesouhlasíme. Domněnka, že některé ZCH se vyskytují pouze v širším 
okolí záměru není pravdivá, přímo v lokalitě záměru se vyskytuje výr velký, jestřáb lesní, moták pochop. Území 
bude realizací a provozem záměru dotčeno přímo a dojde k výraznému narušení přirozeného prostředí pro ZCH. 
Konstatování, že druhy zde žijící, jsou již dlouhodobě adaptovány s ohledem na letité působení silnice I/63 a 
komunikace III/25352 je z hlediska ochrany flory a fauny zcela mylné. V důsledku realizace záměru jsou ZCH 
přímo ohroženy. Požadujeme přepracování celého záměru do podoby respektující přirozené prostředí pro ZCH 
spočívající ve výrazné redukci zastavěných ploch a navýšení kompenzačních opatření. Navržena opatření (viz. 
kap 5.5) ke zmírnění negativních dopadů považujeme za nedostatečná. 

Záměrem budou dotčeny biotopy intenzivně obhospodařovaných polí (oraných, hnojených a chemicky 
ošetřovaných monokultur). Tvrzení, že dojde k výraznému narušení přirozeného prostředí pro chráněné druhy, 
není relevantní.  

Rozsah záměru vyplývá z možností a požadavků daných územně plánovací dokumentací a zde vymezených 
zastavitelných ploch. 

Krajinný ráz 

Se závěrem dokumentace vlivu stavby na krajinný ráz že stavba bude mít až silný zásah do krajinného rázu 
hodnoceného území souhlasíme. Že bude tento vliv převážně však jen v zóně blízkých pohledů až středních 
odstupů zásadně nesouhlasíme. V dokumentaci je využití 3D modelu zpracováno nedostatečně. Není patrný 
poměr rozsahu zásahu stavby na krajinný ráz. Požadujeme přepracování celého záměru spočívající ve výrazné 
redukci zastavěných ploch a snížení kapacit jednotlivých hal do podoby minimalizující vliv záměru na krajinný ráz. 

Rozsah záměru vyplývá z možností a požadavků daných územně plánovací dokumentací a zde vymezených 
zastavitelných ploch a daných regulativů, které mj. určují výšku objektů v zóně s ohledem na ovlivnění krajinného 
rázu. Platná ÚPD uvedený záměr v předkládaných parametrech umožňuje (ÚPD schvaluje zastupitelstvo obce), 
viz. vyjádření příslušného úřadu územního plánování. 

Vizualizace, ze kterých vychází hodnocení vlivu na krajinný ráz byly aktualizovány zahrnutím navrhovaných 
kompenzačních opatření (zelené střechy, zelené fasády), viz Příloha č. 14. Studie vlivů na krajinný ráz byla taktéž 
aktualizována, viz Příloha č. 5. 

Doprava 

Z dokumentace je patrné, že dojde k výraznému nárůstu dopravy bez hodnocení vlivu nárůstu dopravy na stávající 
emisní a imisní hodnoty. Doprava zaměstnanců se předpokládá výhradně osobními vozy, osobní doprava bude 
směrována i přes stávající zástavbu obce a tím dojde ke zhoršení kvality bydlení v zejména v lokalitách. V 
dokumentaci nejsou navrženy žádná kompenzační opatření v rámci tras osobní dopravy, kdy zejména v době 
mezi 6h až 8h, 16h až 17h a po 22h zatíženo. V dokumentaci je počítáno s realizací tzv. „I/13 Kladrubská spojka“ 
na kterou není vydané pravomocné územní rozhodnutí a jejíž skutečný termín realizace není znám. Požadujeme 
přepracování celého záměru do podoby spočívající ve výrazné redukci zastavěných ploch a tím snížení nárůstu 
dopravy minimalizující vliv dopravy na obec. 

Úvodní tvrzení není pravdivé, vliv dopravy generované záměrem z hlediska emisí, imisí i hluku byl a je vyhodnocen 
v rozptylové a hlukové studii. 

Hluková studie je počítána pro obě varianty, tj. s Kladrubskou spojkou i bez. V rozptylové studii je vyhodnocena 
varianta bez Kladrubské spojky (odůvodnění viz Příloha 2, kapitola 4.2.2.3, str. 19). 

Z hodnocení zdravotních rizik, které vychází z HS a RS vyplývá, že k významnému zhoršení kvality bydlení po 
zprovoznění záměru nedojde. 

Součástí dokumentace by mělo být jednoznačné vyjádření Ministerstva dopravy k vlivu stavby na trasu 
Vysokorychlostní železnice VRT Berlín - Praha, že umístění záměru není ve střetu s plánovanou Vysokorychlostní 
železnice VRT Berlín -Praha. 

Projekt VRT předpokládá v prostoru lokality vedení trasy v tunelu. Požadované vyjádření je přiloženo, viz Příloha 
č. 11 - Vyjádření Ministerstva dopravy. 

Obecně 

Není patrné dodržení výškového limitu 10 m od rostlého terénu. Požadujeme úpravu záměru spočívající ve 
výrazné redukci zastavěných ploch, nárůstu dopravy a technologie minimalizující dopad hluku na obec. 
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Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 2, str. 12.  

Projekt s uvedeným požadavkem počítá, dodržení výškového limitu je předmětem zkoumání v rámci územního 
řízení. Stavební úřad nemůže vydat územní rozhodnutí pro záměr, který není v souladu s regulativy ÚPD. 

Z hlukové a rozptylové studie i ze studie hodnocení zdravotních rizik, vyplývá, že k významnému zhoršení kvality 
bydlení po zprovoznění záměru nedojde. Doplňujeme, že lze očekávat, že obdobně budou působit jakékoli jiné 
projekty, které by v lokalitě, samozřejmě v souladu s ÚPD, byly realizovány. Lokalita byla při přípravě územně 
plánovací dokumentace vybrána pro realizaci průmyslové zóny zajisté i s ohledem na dostatečnou vzdálenost od 
obytných sídel a snadné napojení na vyšší silniční síť bez průjezdu obcemi. 

Nový oznamovatel - společnost PH-Real a.s. záměr předložil k novému posouzení pod názvem „PH Park Teplice". 
Nový oznamovatel v dokumentaci uvádí, že se snaží v co největší míře reflektovat relevantní požadavky a 
připomínky samospráv přímo dotčených a okolních obcí, dotčených orgánů státní správy, občanských sdružení i 
jednotlivců vznesených v průběhu zjišťovacího řízení a v rámci předčasně ukončeného procesu posuzování 
záměru „Business park Teplice". 

Po prostudování dokumentace konstatujeme, že tomu tak není a ke splnění či vypořádání se s podmínkami a 
připomínkami samospráv přímo dotčených a okolních obcí, dotčených orgánů státní správy, občanských sdružení 
i jednotlivců vznesených v průběhu zjišťovacího řízení a v rámci předčasně ukončeného procesu posuzování 
záměru „Business park Teplice nedošlo. Naopak záměr je prakticky totožný s nárůstem dopravy a s nárůstem 
celkově negativního dopadu na obec respektive obce v okolí. 

Z tohoto i předchozích vyhodnocení vyplývá, že negativní vlivy na jednotlivé složky ŽP a zdraví obyvatel jsou v 
akceptovatelné úrovni. 

Záměr dalece překračuje rámec obce při schvalování ÚPD obce. Jedná se obří logistické centrum s dopady na 
chod obce a její obyvatelé. S umístěním záměru v jeho stávající podobě a kapacitách nesouhlasíme a požadujeme 
přepracování celého záměru do podoby s výraznou redukci zastavěných ploch minimalizující vliv na obec 
respektive obce v okolí. 

Platná ÚPD uvedený záměr umožňuje, viz. Příloha č. 13 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování. 
Nejedná se o logistické centrum, ale o výrobně skladovací areál, kdy se kromě výrobní činnosti předpokládá i 
provoz skladů. 

3 Obec Modlany, zn. OUMO-438/2019, ze dne 22.5.2019 

Doprava 

Z uvedených parametrů je patrné, že v navržené konfiguraci odbavovacích doků nebude jejich počet dostačovat 
pro bezproblémové naloženi / vyložení materiálu. Těžké i lehké nákladní automobily budou muset někde parkovat 
a čekat na obsloužení. Obec Modlany nepřipustí situaci, kdy kamiony čekají na odbavení na komunikacích v okolí 
záměru. Požadujeme realizaci takových opatření, která zajistí, že nedojde k jakémukoliv omezení v dopravě v 
okolí záměru, zvláště potom na komunikaci III/25352. Dokumentaci je třeba předělat a zajistit dostatečné kapacity 
parkovacích míst pro vozidla čekající na odbavení v areálu. Samozřejmostí je tato parkovací místa započítat do 
limitu zastavitelnosti dle ÚP Modlany jako zastavěné plochy a povrchy. 

Dále budou od sjezdu z komunikace I/63 ze směru od Řehlovic ke křižovatce K2, od K2 ke K1, od K1 ke K4 a od 
K1 k nájezdu na I/ 63 osazeny dopravní značky Zákaz zastavení. V úsecích, kde probíhá obousměrný provoz, 
budou značky osazeny na obou stranách. Značka Zákaz zastavení bude též instalována v úseku od sjezdu z 
komunikace I/63 ze směru od Bystřan až po křižovatku KЗ, v obou směrech. 

Z dokumentace je patrné, že dojde k výraznému nárůstu dopravy. Doprava zaměstnanců se předpokládá výhradně 
osobními vozy, je tedy velmi pravděpodobné, že osobní doprava bude směrována i přes stávající zástavbu obce 
Modlany a tím dojde ke zhoršení kvality bydlení v zejména v lokalitách obcí Suché, Věšťany a Modlany. V příloze 
Dopravní studie na obr. 9 - Rozpad cest generovaných záměrem PH Parku uvedených 5% množství osobních 
automobilů, směřujících po komunikaci směr Suché, považujeme za vysoce podhodnocený a zkreslující. Tato 
trasa je ideální pro přiblížení ze západní části města Teplice, z Krupky i severně umístěných přilehlých obcí. V 
dokumentaci nejsou navržena žádná kompenzační opatření v rámci tras osobní dopravy, kdy zejména v době 
mezi 6h až 8h a 15h až 17h bude docházet k nárůstu dopravy přes obce Modlanska. Kompenzační opatření 
požadujeme zapracovat do dokumentace. 

Předkládaná Dopravní studie kapacity předpokládá průsečnou křižovatku K4 bez odbočovacích pruhů, což 
odporuje územnímu plánu obce Modlany. 

Požadujeme realizaci takových opatření, která zajistí, že nedojde k jakémukoliv omezení v dopravě v okolí záměru, 
zvláště potom na komunikaci III/25352. To znamená především zajištěni dostatečné kapacity parkovacích míst 
pro vozidla čekající na odbaveni v areálu. Dále budou od sjezdu z komunikace I/63 ze směru od Řehlovic ke 
křižovatce K2, od K2 ke K1, od K1 ke K4 a od K1 k nájezdu na I/63 osazeny dopravní značky Zákaz zastavení. V 
úsecích, kde probíhá obousměrný provoz, budou značky osazeny na obou stranách. Značka Zákaz zastaveni 
bude též instalována v úseku od sjezdu z komunikace I/63 ze směru od Bystřan až po křižovatku KЗ, v obou 
směrech. 
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Posouzení záměru vychází z kapacitních údajů poskytnutých oznamovatelem. Počet doků pro odstavování a 
vykládku/ nakládku nákladních vozidel je dostačující. 

Dopravní studie byla zpracována dopravními specialisty ze společnosti DHV disponující autorizovanými 
projektanty v oblasti dopravních staveb. Výpočty byly provedeny na základě standardních modelů v souladu s 
příslušnými ČSN a znalosti místní komunikační sítě. 

Lze jen doplnit, že se sice v rámci dokumentace vyhodnocuje provoz celého areálu najednou, ale reálně se bude 
zaplňovat postupně dle celkové ekonomické situace a požadavků uživatelů. Obdobně hodnocené počty jízd 
osobních vozidel předpokládají absolutní nárůst, nebyl nijak hodnocen reálný stav, kdy část obyvatel z okolí, která 
dnes odjíždějící za prací do vzdálenějších lokalit bude zaměstnána v některém z provozů v PH Parku a tedy území 
nebude zatěžováno novou dopravou. 

Obec Modlany bude v součinnosti s Městskou policií Krupka důsledně monitorovat dodržování Zákazu vjezdu 
vozidel nad 10t, již nyní umístěného na příjezdové komunikaci III/25352. 

Řešení dopravních přestupků Městskou policií Krupka je mimo působnost dokumentace EIA, nutno konstatovat, 
že bude jen dobře, pokud se podaří tuto spolupráci zajistit.  

Součástí dokumentace by mělo být jednoznačné vyjádření Ministerstva dopravy ke kolizi záměru s koridorem 
územní rezervy plánované vysokorychlostní železnice VRT Berlín – Praha. Vydané stanovisko není aktuální, bylo 
vydáno k jinému záměru a mělo být koncem roku 2018 aktualizováno. 

Požadujeme aktuální stanovisko Ministerstva dopravy ke kolizi záměru s koridorem územní rezervy plánované 
vysokorychlostní železnice VRT Berlín – Praha. 

Projekt VRT předpokládá v prostoru lokality vedení trasy v tunelu. Viz. Příloha č. 11 - Vyjádření Ministerstva 
dopravy. 

Krajinný ráz 

Pokud je v závěru Hodnocení vlivů na krajinný ráz uvedeno:…bude realizace předmětného záměru představovat 
místy až silný zásah do krajinného rázu…, pak uplatněním zásady opatrnosti je nutné tento závěr považovat za 
stěžejní. Autor předloženého Hodnocení tedy uzavírá svá shledání, co se týče vlivů záměru na krajinný ráz, 
jednoznačně negativně, v neprospěch uskutečnění záměru.  

Ledabyle je vyhodnocen vliv na přírodní rezervaci Rač vzdálenou od záměru 360m a přírodní rezervaci 
Malhostický rybník ve vzdálenosti 390m, se závěrem... V blízkém okolí leží PR Rač a PR Malhostický rybník, jejíž 
ovlivnění je možno vyloučit. S tímto naprosto nesouhlasíme.  

V dokumentaci zcela chybí modelace kompenzačních opatření. vzhledem k výše uvedenému požadujeme 
doplnění dokumentace o 3D model záměru se zapracováním kompenzačních opatření ve vztahu ke krajinnému 
rázu. 

Vliv na Malhostický rybník a PR Rač je patrný z příslušných vizualizací představujících pohledy z výše uvedených 
chráněných lokalit.  

Vizualizace, z kterých vychází hodnocení vlivu na krajinný ráz byly aktualizovány zahrnutím navrhovaných 
kompenzačních opatření (zelené střechy, zelené fasády), viz Příloha č. 14.  

Voda 

Investor požadavek územního plánu o zasakování veškerých srážkových vod na místě částečně ignoruje a snaží 
se jej obejít odvodem nedefinované části (ve skutečnosti zjevně veškeré) dešťových vod společně se splaškovými 
do vodoteče Bystřice přes retenční nádrže.  

Projekt zasakování srážkových vod uvažoval a uvažuje. Srážkové vody lze vsakovat do horninového podloží 
pouze do propustných písčitých, štěrkových a porcelanitových poloh, které se v případě západní části lokality (haly 
RT1 – RT3) nacházejí v hloubkách od 2,1 m až po 9 m. Ve východní části lokality od 2,0  až po 5,2 m p.t.  

Východní část území je hydraulicky omezeně propustná a možnost zasakování je omezena tím, že je zde hladina 
podzemní vody v blízkosti povrchu terénu. 

Vzhledem k hloubce propustných poloh je reálně možné provést vsakování srážek přes propustné dno retenčních 
nádrží nebo vsakovací jímky se dnem založeným do hydraulicky propustných poloh. Vsakovací kapacita 
horninového podloží je omezená a nelze při likvidaci srážkových vod spoléhat pouze na zasakování do 
horninového podloží. Převážná část srážek se během roku zasákne, popisované řešení je dimenzováno na 
mimořádné srážky, kdy nelze pouze s přirozeným zasakováním uvažovat a je nutno řešit odvod přebytků srážek 
mimo lokalitu. 

Dále viz vyjádření k připomínkám Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 7, str. 14. 

Územní plánování 

I přesto, že problematika souladu dokumentace s ÚP bude hlavně předmětem územního řízení, musí již nyní 
odpovídat realitě. Pakliže dojde k zásadním plošným úpravám záměru až následně, je celé řízení EIA fakticky 
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vedeno na jiný záměr, s jinými parametry a bude jej potřeba opakovat. Požadujeme proto, aby již při tomto řízení 
EIA odpovídal záměr nepřekročitelným požadavkům územních plánů obcí. 

Realizace záměru dalece překračuje rámec zamýšlený platnou územně plánovací dokumentací obce. S 
umístěním záměru v jeho popsané podobě v dokumentaci zpracované ve smyslu § 8 a přílohy č. 4, zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění podobě a kapacitách nesouhlasíme. 

Obecně projekt záměru se s postupem času vyvíjí. Investor tak pozměnil projektovaný záměr (zmenšení plochy 
haly RT1, zakomponování veřejných parkovacích stání a odbočovacích pruhů křižovatky napojující areál na vyšší 
komunikační síť). Samotný proces EIA problematiku souladu projektu s územně plánovací dokumentací neřeší. 
Je pravdou, že v případě realizace odlišného projektu by pravděpodobně budoucí oznamovatel musel opět záměr 
oznámit a případně i posoudit. K tomu by došlo i v případě významné změny užití objektů. Nelze vyloučit i nové 
požadavky v případě změn legislativy. 

Proces EIA se zabývá vlivy na životní prostředí záměru v takové podobě, v jaké byl projekt předložen k posouzení. 
Výsledkem procesu posouzení je, zda záměr může či nemůže mít významný vliv na jednotlivé složky životní 
prostředí. Z procesu posuzování mohou vyplynout úpravy projektu. Až v následných řízeních se zkoumá soulad 
záměru s požadavky ÚPD. 

Součástí obligatorních příloh dokumentace je vyjádření příslušného SÚ, dle kterého je předkládaný záměr 
v souladu s ÚPD, viz Příloha č. 13.  

Ovzduší 

V hodnocené lokalitě se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Vstupní data studie byla získána 
referenční metodou výpočtu znečištění ovzduší z bodových liniových a plošných zdrojů „SYMOS 97" 
aktualizovanou v roce 2013. 

Provoz na posledním dostavěném úseku dálnice D8 Lovosice - Řehlovice byl zahájen 17.12.2016. Od tohoto data 
došlo ke vzniku významné automobilové zátěže v trase Praha - Řehlovice - Ústí nad Labem a Praha -Řehlovice - 
Teplice, a tím pádem došlo k výraznému navýšení dopravy po komunikaci I/63. Oba tyto silniční úseky leží v 
těsném či dohledném sousedství areálu zamýšleného záměru a musely významně ovlivnit vstupní data emisní 
studie. Požadujeme provedení cíleného emisního/imisního měření v širší lokalitě záměru a použití těchto dat jako 
vstupních pro předkládanou studii. 

Rozptylová studie zohledňuje stav pouze v místě vlastního záměru, nevěnuje se imisní zátěži v obcích Modlanska, 
která se zvýší s nárůstem dopravy vyvolané záměrem. Navíc v Dopravní studii uvedených 5% množství osobních 
automobilů, směřujících po komunikaci směr Suché, považujeme za vysoce podhodnocený. 

Po dobu výstavby posuzovaného záměru i po dobu jeho následného provozování požadujeme dodržování 
kompenzačních opatření zajištujících zachováni dosavadní úrovně znečištění pro každou danou znečišťující látku. 

Vstupními daty pro výpočet emisního/imisního příspěvku záměru jsou především data o stacionárních zdrojích a 
intenzitách dopravy generovaných řešeným záměrem. Pozaďové intenzity dopravy mají vliv pouze na imisní 
příspěvky tuhých částic, resp. benzo(a)pyrenu, přičemž ve výpočtu RS jsou intenzity již po zprovoznění úseku 
Lovosice – Řehlovice uvažovány. Rovněž pozaďové imisní koncentrace ZL na úrovni průměru let 2014-2018 již 
navýšený provoz částečně zahrnují. Vzhledem k obecně klesajícímu trendu znečištění ovzduší, a to i přes 
přirozený nárůst intenzit dopravy (nárůst intenzit kompenzován průběžnou obnovou vozového parku), považujeme 
provedené vyhodnocení pro výpočtový rok 2022 za dostatečné. Požadavek na imisní měření v dané lokalitě je 
irelevantní. 

Výpočet Rozptylové studie zahrnuje nejvíce dotčenou část území. Z podrobných výpočtů vyplynulo, že už 
v relativně blízkém okolí záměru imisní působení klesá pod sledovatelné hodnoty, ve vzdálenějších lokalitách je 
již působení záměru na imisní situaci nezjistitelné. Proto nebyly okolní obce ve vyhodnocení imisní zátěže 
vyjmenovány, i když tato území byla ve výpočtech zahrnuta. 

Návrh rozpadu dopravy vychází z principů gravitační metody (velikost zdroje a vzdálenost k cíli) a z časové 
dostupnosti PH Parku z jednotlivých směrů. Časová dostupnost PH Parku přes obec Suchá je například od obcí 
Krupka a Chlumec nevýhodná.  

Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění. 
Zdroje znečišťování ovzduší řešeného záměru nesplňují podmínky pro uložení kompenzačních opatření. 

V období výstavby budou dodržována preventivní opatření pro eliminaci prašnosti. 

Biota 

Data pochůzek uvedená v Dokumentaci daná do souvislosti s průběhem řízení: dne 4.9.2017 bylo na úřední desce 
KÚÚK zveřejněno Oznámeni o zjišťovacím řízení záměru Business Park Teplice. Závěr zjišťovacího řízení byl 
zveřejněn dne 20.10.2017. Je dosti s podivem, že průzkum byl prováděn v „polovině měsíce října, ev. ve dnech 
10., 13. a 26. října 2017", tedy v době, kdy nebyly známy výsledky zjišťovacího řízení. 

Dále řízení probíhalo zveřejněním Dokumentace záměru dne 9.4.2018 a dne 31.5.2018 byla Dokumentace 
vrácena k dopracování. A opět následuji pochůzky „v měsíci červnu, ev. 5., 12., 16. a 17. června 2018". 
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V období po vrácení Dokumentace Krajským úřadem oznamovatel záměru Business Park Teplice, společnost 
CTP Invest s.r.o., od záměru upustil. Dne 13.12.2018 byl proces EIA na žádost oznamovatele ukončen. 

Přírodovědný průzkum považujeme za nevěrohodný! 

Na základě jednání s Krajským úřadem, kdy byla avizována potřeba dopracování biologického průzkumu, byla 
vzhledem k sezóně zahájena terénní šetření co nejdříve, tedy ještě před zveřejněním Závěru zjišťovacího řízení. 

Obdobná situace nastala i u vrácení dokumentace v roce 2018. 

Požadujeme provedení nového přírodovědného průzkumu nezávislou institucí zvláště s ohledem na skutečnost, 
že v dosahu záměru se nachází přírodní rezervace Rač vzdálená od záměru 360m a přírodní rezervace 
Malhostický rybník ve vzdálenosti 390m. 

Uvedený požadavek částečně vyplývá ze zákona. Oznamovatel počítá s tím, že v dalších stupních přípravy 
projektu bude provedeno biologické hodnocení dle § 67 zák. 114/1992 Sb., zpracované autorizovanou osobou. 
Toto hodnocení vyhodnotí komplexně případné vlivy záměru a bude pracovat s aktuálnějšími a přesnějšími údaji 
o projektu a biotě v území. 

Pozemkové úpravy 

Dokumentaci je třeba předělat v intencích obnoveného katastrálního operátu. Upozorňujeme, že pozemek p.č. 
154/3 k.ú. Žichlice u Modlan (před obnovou operátu), nebyl součástí zastavitelné plochy Z1/R19 dle ÚP Modlany. 
Tato skutečnost bude v předělané Dokumentaci zohledněna. 

Děkujeme za upozornění, v mezidobí skutečně byla parcelní čísla aktualizována. Plochy pozemku p.č. 154/3 k.ú. 
Žichlice u Modlan (před obnovou operátu) již nejsou součástí plánovaného záměru (viz. Příloha č. 1 - Situace 
záměru). 

Osvětlení 

Požadujeme dopracovat Dokumentaci o studii osvětlení, se zaměřením na omezení nočního nasvícení budov. 
Jasně zde bude definováno množství, intenzita a doba provozu zdrojů venkovního osvětleni hal, komunikací a 
veřejných prostranství před vjezdy do areálů, (světelný smog).  

Dále požadujeme, aby každý den v roce v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin, nebyla žádná z šesti uvažovaných 
hal osvětlena umělým osvětlením, včetně přístupových komunikací k nim. 

Řešení osvětlení areálu je Přílohou č. 15 této dokumentace. V noční době budou osvětleny pouze areálové 
komunikace, a to v co nejmenší možné míře, aby nedocházelo k ovlivnění okolí záměru, což bude řešeno zejména 
technickým řešením (použití LED zářivek, sklopení světel směrem k zemi). Osvětlení bude omezeno na minimální 
úroveň, kterou umožňují bezpečnostní předpisy.  

Interakční prvek 

Požadujeme dopracovat Dokumentaci o studii oplocení areálu, se zaměřením na veřejná prostranství před vjezdy 
do areálů, významný krajinný prvek (remízek) mezi halami a zajištění volného průchodu k přírodní rezervaci Rač 
s ohledem na migrační prostupnost území. Toto propojení zajisti interakční prvek, který propojí liniovou zeleň 
severně od silnice I/63 s lokálním biokoridorem LBK D. 

Popis projektu je v dokumentaci doplněn o podrobnější popis oplocení. Oplocené budou pouze manipulační dvory 
jednotlivých objektů. Prostory mezi objekty budou volně prostupné, konektivita interakčního prvku pro větší faunu 
(kategorie B – střední kopytníci a kategorie C – menší šelmy) tak zůstane zachována. Konektivitu území pro menší 
faunu (kategorie D – obojživelníci, plazi a drobní savci) řeší propustek pod areálovou komunikací. Parametry 
propustku jsou uvedeny v kap. B.I.5.1 této dokumentace.  

4 Magistrát města Teplice, zn. MgMT OŽP 046579/2019/V-04_EIA/Mě, ze dne 14.5.2019 

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění nemáme k 
předložené dokumentaci námitek. 

Bez komentáře. 

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění nemáme k předložené dokumentaci 
námitek. 

Bez komentáře. 
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Vyjádření orgánu ochrany ZPF 

Magistrát města Teplice jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu není příslušným k vydání stanoviska k 
předloženému oznámení „Business park Teplice". K uplatnění stanoviska k předloženému oznámení je z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušné Ministerstvo životního prostředí. 

Bez komentáře. 

Vyjádření vodoprávního úřadu 

Z hlediska zájmů ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme k předložené dokumentaci námitek 

Bez komentáře. 

Vyjádření orgánu ochrany přírody 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme k předložené 
dokumentaci námitek. 

K žádosti byl mj. doložen „Botanický průzkum", z jehož závěru vyplývá, že nebyl zjištěn žádný ze zvláště 
chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.. 

Dále byl doložen „Zoologický průzkum", z jehož závěru vyplývá, že bylo pozorováno 18 ZCH druhů živočichů, 
přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány v širším okolí záměru (Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z 
pozorovaných ZCH druhů živočichů se v území záměru nezdržoval.  

Bez komentáře. 

Vyjádření orgánu státní správy lesů 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), nemáme k 
předložené dokumentaci námitek. 

Bez komentáře. 

5 Magistrát města Ústí nad Labem, spis. zn. MM/OŽP/OP/75562/2019/PerM, ze dne 22.5.2019 

Obecně 

Záměr předpokládá rozsáhlé terénní úpravy v rámci přípravy staveniště, hovoří o zahloubení staveb (též s 
odkazem na působení záměru v krajině). Charakter hal vyžaduje vytvoření ideálních rovin, navržené sadové 
úpravy jsou též uvažovány na ideální rovinu. Konfigurace terénu přitom nasvědčuje tomu, že některé objekty bude 
nutné umístit spíše na navršenou rovinu (východní část záměru). V celé dokumentaci nicméně nejsou k dispozici 
žádné údaje, které by způsob přípravy staveniště upřesňovaly (např. řezy terénem apod.). 

Bylo doplněno, viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 2, str. 12. 

Předpoklad odtěžení zemin v rámci terénních úprav je cca 10 000 kubických metrů. Není zřejmé, jakým způsobem 
budou využity přebytkové zeminy jiného typu než ornice a další zúrodnitelné zeminy. 

Dle podkladů projektanta je bilance zemin jiného typu než ornice a dalších zúrodnitelných zemin vyrovnaná. Tyto 
zeminy budou využity v rámci realizace hrubých terénních úprav.   

Počet parkovacích míst pro OA v situaci záměru, dle názoru OŽP Úla, neodpovídá počtům uvedeným v textu 
dokumentace (vazba na rozsah zpevněných ploch apod.). 

Při další přípravě projektu byla aktualizována intenzita osobní dopravy a potřeby parkovacích stání, záměr je 
doplněn o nové parkovací plochy. Počet parkovacích míst pro OA v situaci záměru (viz Příloha č. 1) odpovídá 
počtu uvedeném v textu dokumentace. 

OŽP Úla jako dotčený orgán, z hlediska jím chráněných zájmů, nepovažuje předložené hodnocení vlivu záměru 
na životní prostředí za dostatečné a požaduje doplnění a upřesnění posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 
Sb. v rozsahu uvedeném výše. 

Předkládaná dokumentace je dopracována/ upřesněna o všechny relevantní aspekty pro upřesnění posouzení 
záměru dle zákona č. 100/2001. Sb., v platném znění. Žádné nové významné skutečnosti, které by měnily závěry 
předchozí dokumentace, zjištěny nebyly. 

Krajinný ráz 

Konstatování (dokumentace, str. 45) se nezakládá na pravdě, ostatně ho vylučuje i hodnocení vlivu záměru na 
krajinný ráz jako takové. Toto tvrzení se objevilo již v dokumentaci pro záměr ULK 1028, proto odkazujeme i na 
stanovisko OŽP Úla k tomuto záměru. 
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Popis v kapitole C.I.1 byl aktualizován dle Přílohy č. 5 – Studie vlivu na krajinný ráz. 

Připomínky k vymezení DoKP: 

V rámci vymezení DoKP jsou uvažovány horizonty a dílčí horizonty (obr. 2 hodnocení KR). Horizont, kterým bude 
dotčen záměrem, není v rámci DoKP vymezen ani jako dílčí horizont, ačkoliv se jedná o předěl mezi údolím Bíliny 
a pánevní oblastí u Teplic a tento předěl se jak ze strany od Bíliny, tak ze stany od Teplic (Suché) jako horizont 
projevuje (ostatně autor s ním jako s horizontem ve vizualizaci pracuje). 

Výhrady vznášíme taktéž k vymezení rozsahu viditelnosti záměru (též obr. 2 hodnocení KR). Fakticky je místo 
záměru zřetelně viditelné z podstatně širšího okruhu běžných výhledů (podhledy, pohledy ze srovnatelné výškové 
úrovně terénu, případně mírné nadhledy - nikoliv nadhledy typu Milešovka apod.). Průběh terénu záměr místy 
odcloňuje, při posuzování odclonění nelze však kalkulovat porosty lesní a nelesní zeleně, neboť tyto porosty 
(vyjma snad rozsáhlejších lesních komplexů) nejsou v zásadě trvalé povahy; takovéto porosty nelze proto 
uvažovat jako vždy platný argument pro „neviditelnost" záměru. 

Předěl prostorově/vizuálně oddělující údolí Bíliny a pánevní oblast Teplic vytváří široká, mírně vyzdvižená a 
zvlněný odlesněná plošina, která se projevuje jako horizont, avšak nevýrazný. Jako předěl je dán svojí šířkou a 
mírně vyzdviženým průběhem terénu. Pokud zpracovatel hodnocení vlivů na krajinný ráz připomínku správně 
pochopil, tak v obr. 2 hodnocení je tento dílčí horizont vyznačen modrou čárkovanou linií. 

Rozsah viditelnosti byl vymezen pouze rámcově s ohledem na základní průběh terénu. Cílem hodnocení vlivů na 
krajinný ráz však není detailní vymezení všech míst, odkud záměr bude či nebude viditelný. Faktické vizuální 
působení bude značně proměnlivé, jak z pohledu rozsahu, tak intenzity a pozice pozorovatele. Svoji roli bude hrát 
aktuální počasí, s proměnlivostí atmosférických mas bude záměr tu více, tu méně zřetelně viditelný. Z mnoha 
poloh nebude záměr viditelný jako celek, ale pouze částečně, a krycí efekt vegetace bude nepochybně hrát svoji 
roli, i když rovněž nebude konstantní (po určitou část mimo vegetační období po opadu listů, bude efekt omezený).  

Připomínky k vymezení MKR: 

Autor avizuje v textu hodnocení KR několik míst krajinného v rámci DoKP, nicméně absentuje popis MKR (v obr. 
č. 2 jsou patně vymezena, avšak bez vysvětlení pod obrázkem). Nejsou tedy jednoznačně vymezena jednotlivá 
MKR a není popsáno MKR, do kterého je záměr přímo umisťován, ačkoliv lze dovodit z některých závěrů autora, 
že právě s takovýmto MKR pracuje. 

Místa krajinného rázu jsou uvedena v rámci mapky (Příloha č. 5, obr. č. 2), byla však doplněna i do samotného 
textu (viz Příloha č. 5, kap. 3.1 - Vymezení potenciálně dotčených krajinných prostorů). 

Připomínky k vizualizaci: 

Předložená vizualizace neodpovídá umístěním (některých) staveb (minimálně nejvýchodnější hala) situaci 
záměru, stejně tak vizualizace uvažuje zeleň, která není v místě ani v reálu a ani není předmětem navržených 
sadových úprav. Není patrné, do jaké míry počítá vizualizaci s údajným zahloubením staveb (vizte terénní úpravy) 
či naopak navršením roviny zejména ve východní části záměru. 

Aktualizované vizualizace jsou Přílohou č. 14 této dokumentace.  

Řezy terénem jsou součástí Přílohy č. 1 – Situace záměru. 

K výstupům hodnocení KR: 

Autor i v kontextu existující infrastruktury a polí v místě stavby hodnotí záměr jako až silný a navíc připouští posílení 
vlivu současné infrastruktury realizací záměru! Takovéto hodnocení vlivu záměru je nutno považovat za 
mimořádně závažné z hlediska dopadu na krajinný ráz ! 

Autor pracuje s neurčitými a opatrnými výrazy (.."realizace záměru tak bude představovat poměrně významně 
rušivý zásah"), které vyžadují jednoznačné vysvětlení, zvláště pak v souvislosti s dalšími závěry autora (.."relativně 
únosný zásah do krajinného rázu .." u DoKP). Závěry tak nejsou srozumitelné. 

Chybí definice blízkých a středních pohledů/odstupů. 

Sadové úpravy nemají potenciál vliv záměru jakkoliv snížit - vizte dále. 

Nedostatečně se zabývá hodnocení zastřením působením vrchu Rač v bezprostřední blízkosti záměru. Vrch Rač 
je díky morfologii přírodní dominantou vlastního místa záměru, byť formálně zařazenou do jiného MKR. Haly jsou 
v některých pohledech předsazeny před vrch, částečně jej překrývají, snižují tak jeho působení v krajině a odvádí 
od něj pozornost. I na tomto příkladu lze dokladovat působení záměru jako nové „výjimečnosti" v území potlačující 
výjimečnost, která je přirozenou součástí krajiny a jejích typických znaků. 

Významnost zásahu do stávajícího krajinného rázu je hodnocena vždy v kontextu stávajících negativních vlivů 
projevujících se ve vizuálních charakteristikách hodnoceného území. V hodnocení vlivů na krajinný ráz je 
zdůrazněno, že vizuální působení záměru bude významné především v blízkých pohledech. 

Zóny blízkých a středních pohledů/odstupů není exaktně definována, nicméně blízkými pohledy je obecně míněno 
vizuální působení záměru z přilehlých krajinných prostorů, tj z bezprostřední blízkosti cca do vzdálenosti 0,5 km. 
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Střední odstupy se pohybují ve vzdálenosti cca do 1 km, dálkové pohledy pak cca od 2 km. Intenzita vizuálního 
projevu je však odvislá od mnoha faktorů, svoji významnou roli pak hraje faktor počasí (atmosférické jevy), který 
je významný s narůstajícím odstupem pozorovatele od objektu. 

Zpracovatel hodnocení vlivů na krajinný ráz zásadně nesouhlasí s tvrzením, že sadové úpravy nemají potenciál 
vliv záměru, jakkoliv snížit. Rozsáhlejší skupiny zeleně při užití skupinových výsadeb vzrůstnějších dřevin 
(pochopitelně po určitém časovém odstupu, kdy budou vzrůstné a zapojené) vizuálně „rozbijí“ hmoty hal a záměr 
jako celek rozčlení, což se projeví na celkovém vizuálním působení objektů v krajině. Oproti původnímu řešení 
budou haly dále opatřeny výsadbami popínavé zeleně po stěnách hal v rámci exponovanější jižní a západní fronty 
fasád. Západní a jižní hranice areálu bude tvořena 3 m vysokým a 8 m širokým valem, který bude základnou pro 
výsadby pásů dřevinné vegetace. Střechy hal budou rovněž opatřeny výsadbami suchomilné vegetace (skalničky, 
sukulenty).  

Pochopitelně z některých míst v bezprostředním okolí záměru dojde k odclonění východního pohledového 
horizontu hmotami hal (haly RT1 a RT2), jehož součástí je i vrch Rač (například od silnice do obce Suchá), 
nicméně vizuální význam přírodní dominanty vrchu Rače v širších krajinných kontextech nebude záměrem 
významněji snížen, z většiny míst budou objekty hal vnímány pod horizonty okolní krajiny, vrchu Rače nevyjímaje.  

Dopady umístění záměru na budoucí hodnocení krajinného rázu území 

Mimořádně zásadní okolností, kterou autor hodnocení vlivu na KR opomíjí, ale která zcela logicky v případě 
umístění záměru nastane (lze jí tedy oprávněně předpokládat a pracovat s ní), jsou důsledky změny krajinné 
matrice. 

Záměrem (typem, plošným rozsahem) se zcela změní matrice krajiny v místě - lesozemědělská až polní krajina 
bude změněna na „krajinu skladových hal". Posun je natolik zásadní, že vytvoří zcela jiná (zmírňující) východiska 
pro event. další záměry v DoKP. Jakékoliv další aktivity v území již budou v důsledku umístění záměru hodnoceny 
mírněji, neboť hodnota krajinného rázu bude záměrem snížena. Účinek umístění záměru je v tomto smyslu 
devastující. 

Vizuální průniky hal či průmyslových areálů do krajiny Českého středohoří z okolí jsou s ohledem na průmyslový 
charakter Podkrušnohorské pánve a značnou pohledovou otevřenost území, obklopující České středohoří, četné. 
Mnohdy se jedná o vertikálně výrazné stavby (komíny, objekty uhelných elektráren apod.) Z pohledu vizuálního 
působení záměru je v konkrétním případě významné to, že široké a souvislé panoramatické průhledy směrem na 
jih, na neovulkanické kupy s Milešovkou bez větších rušivých vlivů, se otevírají z území nad hranou údolí Bíliny a 
ze silnice I/63, tedy jižněji od prostoru záměru. Záměr tedy z převážné části krajinných prostorů vizuálně tento 
nejhodnotnější jižní pohledový horizont nedevastuje, narušuje jej z menšího území severozápadně od prostoru 
záměru, z otevřených odlesněných plošin mezi Suchým a Novými Dvory, v rámci průhledů směrem na jih a 
jihovýchod, zahrnující východní až jihovýchodního horizont.  Průhledy na jih z návrší Rače či z prostoru Žichlické 
výsypky, pochopitelně přítomností hal ovlivní celkový vizuální dojem, ale objekty hal budou vnímány z těchto 
vyvýšených poloh zřetelně pod horizontem a panoramatické vnímání jižního pohledového horizontu tedy nenaruší. 
Bude se při pohledech na neovulkanické kužely jednat o vjem podobný perifernímu vnímání. 

Ostatní 

V hodnocení KR se opakovaně objevuje odkaz na existenci vedení Vn a VVN a na silnici I/63 v místě stavby, kdy 
se přítomnost těchto objektů používá jako argument pro umístění záměru v místě. 

Uvedené objekty se v krajině projevují zcela jiným způsobem než záměr (v podstatě vrstevnicově vedená silnice 
I/63, pod horizontem; sloupy a vodiče se zachováním průhledů - tedy otevřený horizont). Intenzita aktuálního 
antropogenního ovlivnění místa záměru není taková, aby se její dopady na krajinný ráz nedaly vhodnými a 
aktuálně známými opatřeními dodatečně snížit (úprava vedení, snížení počtu sloupů, jiné typy sloupů apod., 
důslednější ozelenění přivaděče, atd.). 

Obdobně se na několika místech jako podpůrný argument odkazuje na okolnost, že stavba je umisťována do 
blízkosti rekultivované Žichlické výsypky, tedy do míst člověkem přetvořených. K tomu zdejší orgán ochrany 
přírody poznamenává, že ze strany těžaře a dalších zainteresovaných byla vyvinuta snaha o maximální zapojení 
výsypky do okolní krajiny při zachování jejích základních charakteristik a respektování krajinných hodnot. Umístění 
záměru tyto snahy a výsledky dehonestuje. 

Relevantní pro hodnocení nejsou ani odkazy na průmyslové areály v Hliňanech či v Malhosticích (jedná se o 
objekty nesrovnatelně menších výměr, v případ Hliňan umístěné v údolí Bíliny v bezprostřední návaznosti na 
zásobu sídla, v případě Malhostic je objekt bývalého kravína pod silnicí I/63 (též v návaznosti na zásobu sídla) 
skrytý za drobnou vyvýšeninou vystupující z údolí Bíliny. 

Do blízkosti řešeného místa nepřesahují průmyslové objekty z vlastního okolí Teplic, jak by mohlo z textu 
hodnocení vyplývat. Nejbližší sídlo je od místa záměru cca 1 km, celý prostor mezi sousedními obcemi a místem 
záměru je zemědělskou krajinou bez zástavby; obce jsou určeny převážně k bydlení. 

Odkazy na vedení VN a VVN a popis aktuálního stavu krajiny jsou relevantní skutečnosti, a to včetně popsaných 
průmyslových areálů s ohledem na postihnutí charakteristiky širšího krajinného kontextu (i když tyto areály leží 
povětšinou mimo pohledově dotčený krajinný prostory záměrem - DoKP), přičemž autor hodnocení vlivů na 
krajinný ráz nikde v textu nepodsouvá, že by tyto stávající průmyslové areály byly měřítkově souměřitelné s 
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navrhovaným záměrem. Poslední bod připomínky není v rozporu s charakteristikou hodnoceného území, že sídla 
jsou prakticky mimo pohledově dotčený krajinný prostor záměrem. Záměrem budou významněji ovlivněny výseky 
krajiny zpravidla mimo obytnou zástavbu, tedy zemědělská až lesozemědělská krajina. 

Připomínky k návrhu kompenzačních opatření k zmírnění vlivu záměru na krajinný ráz:  

Jako jediné kompenzační opatření k snížení vlivu záměru na krajinný ráz jsou navrženy v dokumentaci sadové 
úpravy, doplňkově pak hodnocení krajinného rázu uvažuje na objektech použití odstínu RAL 7038 (tzv. šedý achát) 
a možnost omezení nočního osvětlení a reklam. 

Předložený návrh sadových úprav nemá a nemůže mít potenciál účinky záměru v krajině byť jen snížit/redukovat, 
natož eliminovat, a to z těchto příčin: 

- Prostorové parametry pro výsadbu po obvodu záměru jsou zcela nedostatečné pro avizovaný typ výsadby 
(prostorově strukturovaná). Výsadba je vtěsnána do úzkých pruhů mezi oplocením a objekty hal. V podstatě liniová 
výsadba areál neodstíní (po opadu listí již vůbec ne). 

- Prostorové parametry pro výsadbu zejména po okrajích záměru umožňují použití dřevin spíše s užší korunou, 
kteréžto nároky nesplňuje většina původních dřevin včetně dřevin, které jsou uvažovány v sadových úpravách. 
Použití habituálně vhodných kultivarů zase naopak objekty zdůrazní (nepřirozené habituální formy), krom toho 
řada z těchto kultivarů se vyznačuje různými růstovými nešvary, které jim např. zkracují životnost apod., navíc už 
nejde v pravém smyslu slova o původní druhy vhodné do krajiny. 

- Možnosti výsadeb jsou sníženy existencí inženýrských sítí. Sadové úpravy umisťují část výsadeb i do ochranných 
či bezpečnostních pásem sítí, což nelze po předchozím projednání s provozovatelem sítí zcela vyloučit (není to 
ovšem obvyklé), ale i tak jsou omezeny možnosti výběru dřevin (např. pod VN a VVN dřeviny do 3 m výšky atp.). 

- Krycí schopnost zeleně se může projevit nejdříve po cca 15ti letech za předpokladu, že je výsadba dobře 
navržena a je o ní velmi dobře pečováno. Nejedná se tedy rozhodně o nepatrný časový úsek. 

Do sadových úprav je nutné zakomponovat staré ovocné stromy (hrušně) a křoviny podél silnice Suché - 
Malhostice (zachování dřevin - vizte požadavky biologického hodnocení). 

V souvislosti s návrhem sadových úprav se nabízí i možnost sadové úpravy řešit vně oplocení areálu (tedy s 
posunutím oplocení dovnitř areálu anebo s vypuštěním oplocení vůbec) a zcela jiným způsobem, tj. s výsadbou 
většího množství zeleně a s postupnou probírkou této zeleně v průběhu vývoje. 

Předložené sadové úpravy jako jediné dokumentací navržené opatření pro snížení vlivu záměru na krajinný ráz 
(označen samotnou dokumentací jako střední až silný) jsou naprosto nedostatečné a ryze formální. Pokud má 
záměr (dle hodnocení) značný vliv na harmonické měřítko a vztahy k krajině, pak tomu musí odpovídat opatření k 
potlačení tohoto vlivu. 

Autor v hodnocení KR uvádí, že realizací záměru zejména dojde k zesílení současného vlivu na místě přítomných 
industriálních či technicistních prvků na krajinu. Dokumentace na toto zjištění na úrovni eliminačních opatření 
nereaguje. 

S ohledem na uvedené musíme označit návrh kompenzačních opatření za nedostačující vyhodnocenému vlivu 
záměru. Záměr má krom toho potenciál zcela změnit vnímání krajiny i do budoucna (zásadní změna matrice 
krajiny, umístění záměru na vedutě, resp. horizontu, a v důsledku toho posun vnímání krajiny při event. dalších 
záměrech apod.). Kompenzační opatření jsou proto i v této souvislosti mimořádně důležitou položkou 
dokumentace (např. ani přímo na místě samém není záměrem využita celá plocha pro skladování apod. vymezená 
v ÚP Rtyně nad Bílinou). 

Do projektu řešení záměru byla zapracována veškerá doporučení vyplývající z hodnocení EIA, včetně návrhu 
výsadeb zeleně. Výsadby co do druhové skladby a rozsahu byly koncipovány v maximálně možném rozsahu, který 
umožňuje technické řešení a prostorové uspořádání halových objektů. Nově byly přidány terénní valy podél SZ a 
J. hranice areálu tak, aby se maximalizoval krycí účinek pásové výsadby dřevin (výsadby jsou navrženy na těchto 
valech). V rámci exponované severozápadní fronty haly RT1 byl pás výsadeb dřevin rozšířen.  Tyto výsadby byl 
dále doplněny výsadbami popínavých rostlin pnoucích se podél stěn hal, které tímto budou překrývat 
severozápadní a jižní frontu hal. Rovněž střechy budou řešeny jako tzv. zelené střechy s výsadbami sukulentů.  

V době zpracování dokumentace hodnocení vlivů byl projekt ozelenění a terénních úprav a do projektu 
zapracována doporučení z předchozích kroků posuzování. Druhová skladba odpovídá druhové skladbě listnáčů 
ve zdejší krajině, jde tedy o autochtonní domácí zástupce. Dřeviny vysazené v hustším sponu/zápoji tomu 
přizpůsobí svůj habitus, tedy tvar a šíři koruny, přičemž v rámci výchovných prořezávek lze pracovat s velikostí a 
šíří koruny.  

Stará alej hrušní v jihozápadní části hodnoceného území leží mimo dotčené území záměru a nebude do ní nijak 
zasahováno. 

Předmětný záměr, jakkoli plošně rozsáhlý, nemůže s ohledem na výškové parametry významněji ovlivnit vedutu 
širších krajinných horizontů. Významný, silný zásah do stávajícího krajinného rázu byl konstatován v krajinných 
prostorech v blízkém, přilehlém okolí areálu (zejména z polí SZ od proponovaného areálu). Z mírně vyvýšených 
mít v širším okolí záměru budou haly vnímány pod okolními horizonty.  
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Otázku kompenzačních opatření mimo vlastní areál záměru Dokumentace EIA nemůže řešit, jakkoli je přilehlé 
území součástí plochy pro výrobu a skladování (1Z1b1), vymezené v platném ÚP Rtyně nad Bílinou. 

E. Shrnutí: 

Dokumentace a hodnocení KR vykazuje nedostatky, které je nezbytné napravit a zejména je nezbytné 
jednoznačně a srozumitelně definovat vliv záměru na krajinný ráz. 

V zásadě však předložené hodnocení prokazuje problematičnost záměru ve vztahu ke krajinnému rázu; tomu 
ovšem neodpovídají kompenzační aj. opatření. 

OŽP Úla nadále považuje stavbu v daném místě za mimořádně problematickou. Záměr (a jeho provoz) má 
potenciál dominantního (technického) účinku v údolí Bíliny (umístění na vedutě, část na horizontu, mimořádné 
objemy, projev horizontály), projevy záměru budou dopadat i na vzdálenější území. Typ a velikost záměru 
neodpovídají dosavadnímu uspořádání území. Principem ochrany krajinného rázu prostoru (a nejen tohoto) je 
zajištění nezastavitelnosti horizontů a vyvýšenin a uchování charakteru krajiny (zde lesozemědělské); tomuto 
principu záměr zcela odporuje. 

V místě záměru vznikne nová struktura, zcela odlišná od stávající matrice místa a od krajinné matrice okolí. 
Příbuznost matric míst v rámci DoPK je přitom základní podmínkou přijatelnosti působení záměru ( čím odlišnější 
matrice od okolí je, tím výraznější je její projev - takováto matrice se chová jako výjimečná, strhávající pozornost). 
Postavení výjimečnosti mohou mít v daném typu území (nezastavěné území, volná krajina, vysoké krajinářské 
hodnoty) kulturní a historické matrice, nikoliv však zástavba, a už vůbec ne zástavba projednávaného druhu. 
Záměr zcela zásadním způsobem mění dochovanou matrici krajiny. 

Předmětný záměr, zejména v zóně blízkých pohledů bude zcela jistě představovat významný zásah do stávajícího 
krajinného rázu hodnoceného území. Zpracovatel hodnocení vlivů na krajinný ráz má však za to, že objekty hal 
mohou jen zčásti narušit vnímání horizontů, a to pouze v rámci dílčích pohledů z níže položeného údolí Bíliny, 
odkud však bude vidět jen dílčí partie hal, nikdy ne však záměr ve svém celku. O potenciálně významném narušení 
horizontů v rámci průhledů z údolí Bíliny, nelze hovořit. Výjimkou jsou pohledy směrem na jih a jihovýchod 
z prostoru polí a od silnice směr Suchá, kde z blízkých odstupů hmota hal RT1a RT2 částečně odcloní průhledy 
na panorama Českého středohoří. Nicméně ze vzdálenějších odstupů, z otevřených poloh zorněných plošin dál 
na severozápad, se tyto haly dostanou pod tento jižní horizont.  

Odlišná krajinná matrice se bude projevovat zejména z vyvýšených poloh (axonometrických pohledů na areál 
z okolních kopců - Rač a v dálkových odstupech i z Milešovky). Nicméně v rámci těchto pohledů na areál 
z vyvýšených míst současně „vystoupí“ okolní krajina Podkrušnohoří, kde se pohledově uplatňují struktury 
zástavby teplické sídelní aglomerace a četných průmyslových areálů, komínů apod. V tomto širokém krajinném 
kontextu vnímaného z výše položených poloh již pak vnímání halových objektů coby výjimečné struktury v krajinné 
matrici území, vnímaného v rozsáhlých panoramatických výřezech, až tak nepředstavuje. 

Interakční prvek 

Propojení zeleného pásu podél sjezdu z přivaděče s interakčním prvkem a LBK k zajištění průchodnosti území 
pro organismy: S ohledem na oplocení podél přivaděče a předpokládané oplocení areálu hal (vizte např. sadové 
úpravy) postrádá uvedené propojení smysl, resp. pokud by mělo mít smysl, tak pro odvedení zvířat (zvěře!), která 
uvízla mezi oplocením dálnice a oplocením areálu. Avizované překonání obslužné komunikace podchodem pak 
musí mít pro ty účely specifické parametry (zejména světlost). 

Viz vyjádření k připomínkám obce Modlany, sekce Interakční prvek, str. 21. 

Biota 

Zřízení broukoviště z pokácených dřevin postrádá dlouhodobě význam. Broukoviště může mít pouze dočasný 
smysl, vhodné a dočasné uložení dřevní hmoty může umožnit dokončení vývojového cyklu hmyzu v pokácených 
stromech. 

Broukoviště bude mít smysl zejména pro umožnění dokončení vývojového cyklu hmyzu v pokácených stromech, 
a taktéž bude sloužit jako alespoň dočasné refugium pro další skupiny drobných živočichů. Vzhledem k 
plánovaným výsadbám (836 ks stromů, 8055 ks keřů) lze předpokládat, že zde časem vzniknou nové habitaty, 
vhodné pro široké spektrum hmyzu a další fauny. 

Osvětlení objektů a areálu může mít potenciál rušení živočichů v místě, ale může i „vytahovat“ hmyz z okolí (včetně 
MZCHÚ Rač). Návrhu osvětlení (principiálně co nejméně rušivé) je proto třeba věnovat dostatečnou pozornost.  

Uvedenému tématu byla věnována nadstandardní pozornost, viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, 
sekce Osvětlení, str. 21. 

Retenční (zasakovací nádrže či příkopy) je nutné koncipovat tak, aby nepůsobily jako pasti pro živočichy 
(umožnění výlezu, přirozené břehy či jejich část atp.). 

Všechny otevřené vodohospodářské objekty budou řešeny tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. 
Přesné parametry budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. 
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Vody 

Dokumentace v části popisu stavby a řešení srážkových vod není jednotná (v popisu záměru argumentuje 
odvedením veškerých srážkových vod z retenčních nádrží do toku Bystřice spolu s přečištěnými splaškovými 
vodami), v části týkající se jen srážkových vod argumentuje umístěním nádrží s propustným dnem s tím, že do 
Bystřice budou odvedeny jen nezasáknuté vody, situace stavby navrhuje bez dalších podrobností 3 retenční 
nádrže a 2 vsakovací příkopy (ty bez návaznosti na retenční nádrže). Je proto nezbytné jednoznačně formulovat 
řešení. 

Popis nakládání se srážkovými vodami byl v textu dokumentace upřesněn (viz. kap. B.I.5.1). Parametry retenčních 
nádrží a vsakovacích příkopů jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Zákres těchto objektů je znázorněn v situaci 
záměru, která je Přílohou č. 1 této dokumentace.   

Zdejší vodoprávní úřad především zdůrazňuje, že dle Národního plánu povodí Labe pro toto období ve vazbě na 
klimatické změny a nepříznivé účinky sucha, je specifickým cílem omezovat vznik soustředěného odtoku plošným 
zadržováním vody při využití přírodě blízkých technických opatření, nutnost snižovat odvádění dešťových vod ze 
zpevněných ploch, podporovat jejich výpar, uplatňovat i přímé využívání zadržované vody. Tyto požadavky 
vyplývají současně z Národního programu pro zmírnění dopadu změny klimatu v ČR. Uvažované nakládání a 
využití srážkových vod v rámci záměru těmto kritériím neodpovídá. 

Zdejší vodoprávní úřad má odůvodněné obavy, že dojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 
způsobených narušením přirozených hydrologických poměrů na tak rozsáhlé ploše, tj. že dojde k soustředěnému 
odtoku (a zde i odvedení) povrchových vod vzniklých dopadem srážek na stavby a zpevněné plochy (tedy voda 
bude v území v konečném důsledku chybět) a že záměrem dojde k negativnímu ovlivnění koloběhu vody (odpar 
a srážky) nahrazením ploch polí stavbami a zpevněnými plochami. S variantou odvedení veškerých srážkových 
vod do Bystřice proto nelze v žádném případě souhlasit. 

Vodoprávní úřad považuje za přijatelnou kompenzaci negativního vlivu na koloběh vody např. ve formě zelených 
střech, vegetačního krytu fasád (odpařování vody do ovzduší), zasakovacích nádrží, průlehů, příkopů apod. a 
retenčních nádrží sloužících k využití srážkové vody např. pro zálivku, vytvoření vodních biotopů, a k využití 
srážkové vody jako užitkové (což u tak velkého záměru naprosto postrádáme a mělo by být samozřejmostí). 
Požadujeme proto doplnění/upřesnění hodnocení o uvedené aspekty nakládání se srážkovými vodami. 

Zachycené srážkové vody budou jímány pro potřeby údržby areálové zeleně, přebytky následně zasakovány 
v maximálním rozsahu, jaký umožňuje geologická stavba podloží, viz Posouzení hydrogeologických poměrů 
lokality v Příloze č. 9. Odváděny budou přebytky srážek při déletrvajících srážkách, kdy dojde k plnění retenčních 
prostorů a současně přirozené zasakování bude nižší než přítok. Projekt nově počítá s realizací zelených střech 
a fasád, čímž dojde k částečnému zachycení srážek i na střechách a k jejich následnému odparu. Řešení tak 
snižuje negativní vliv zástavby na mikroklima. 

6 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUUK66969/2019/ZPZ, ze dne 
21.5.2019 

Ochrana ZPF 

K uplatnění stanoviska k předloženému oznámení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu v souladu 
ustanovením § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, příslušné Ministerstvo životního prostředí. 

Bez komentáře 

Ochrana ovzduší 

Nemáme k záměru připomínky 

Bez komentáře 

Ochrana vod 

Z hlediska působnosti OZP je rozhodujícím vlivem záměru ovlivnění odtokových poměrů a vodní bilance lokality 
souvislým stavebním záborem zemědělské půdy o výměře přesahující 16 ha. Pro vyhodnocení tohoto vlivu však 
dokumentace neobsahuje dost údajů, neboť se omezuje pouze na posouzení možnosti zasakování dešťových vod 
(pril. 9), ovšem bez jakékoliv výsledné kvantifikace dostupné kapacity pro zasakování a s výhradou, že zasakování 
(dostupné jen v západní části území) může být za jistých okolností spojeno s nespecifikovaným inženýrsko-
geologickým rizikem pro některé sousední stavby, sdělení v kap. B. III.2.1, že „maximální množství" srážkových 
vod činí 2174 l/s (není nikde uvedeno, oč se tento údaj opírá, k jaké intenzitě návrhového deště a k jaké ploše se 
vztahuje), a celková kapacita dvou retenčně-vsakovacích nádrží činí 3 921,8 m3 (opět není uvedeno nic, z čeho 
by bylo možno odvodit, zda taková kapacita odpovídá velikosti návrhového odtoku a zda ten byl odvozen v souladu 
s technickou normou a odpovídá hydraulické kapacitě recipientu). 

Doporučujeme proto za účelem posouzení vlivu záměru na bilanci podzemních a povrchových vod a na odtokové 
poměry doplnit dokumentaci o výpočet hodnoty přirozeného a návrhového odtoku a odvození potřebné kapacity 
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objektů dešťové kanalizace a dostupné kapacity objektů pro zasakování dešťových vod, a to v souladu s vyhl. č. 
501/2006, 268/2009 Sb., ČSN 75,6101, ČSN 75 6261, ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

7 ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, zn. ČIŽP/44/2019/4199, ze dne 20.5.2019 

Z hlediska zpracování příslušných kapitol vztahujících se k ochraně přírody a krajiny obsahuje dokumentace 
veškeré náležitosti a poskytuje tak ucelený přehled o stavu jednotlivých složek životního prostředí i potenciálních 
vlivech realizace záměru na ně. Je tak splněn požadavek uvedený v ust. § 1 odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., 
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, případně opatření podle zvláštních předpisů a přispět tak 
k udržitelnému rozvoji společnosti. 

Biologický průzkum byl opětovně zpracován autorizovanou osobou Ing. Boleslavem Jelínkem, Ph.D. a zachycuje 
kromě podzimního ještě letní aspekt, čímž je zajištěna vyšší vypovídací hodnota než v předchozí dokumentaci. 
Závěry hodnocení vlivů na tuto složku životního prostředí, tj. že záměr bude mít málo významný vliv na tuto složku 
ŽP, lze za předpokladu dodržení veškerých navržených opatření akceptovat. Hodnocení vlivu na krajinný ráz bylo 
vypracováno Ing. Pavlem Koláčkem Ph.D., v němž zpracovatel připouští silný zásah do krajinného rázu z blízkých 
pohledů až středních odstupů, z větších vzdáleností až dálkových pohledů pak má záměr představovat již relativně 
únosný zásah do krajinného rázu hodnoceného území. 

Při dodržení navržených opatření na úseku ochrany přírody a krajiny nemá ČIŽP k předložené dokumentaci další 
připomínky. 

Bez komentáře. 

8 KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 22872/2019, ze dne 14.5.2019 

Po posouzení předložené dokumentace "PH Park Teplice" z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví 
souhlasí Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený správní úřad ve 
smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s takto zpracovanou dokumentací. 

Bez komentáře 

9 AOPK, regionální pracoviště správa CHKO České středohoří, č.j. SR/0916/UL2018-5, ze dne 30.4.2019 

Obecně 

Agentura nedoporučuje realizaci záměru výstavby skladových hal v lokalitě Malhostice, Velvěty, Žichlice u Modlan 
a Nechvalice u Bystřan. Záměr představuje rozsáhlý zábor zemědělské půdy a zároveň značný zásah do 
krajinného rázu v dosud zachovalé zemědělské krajině mezi městy Teplice a Ústí nad Labem. Agentura 
doporučuje pro realizaci využít stávající brownfields v bezprostředním okolí Ústí nad Labem. Výstavbou hal již 
byla významně poškozena severněji ležící oblast pod Krušnými horami (např. výstavba hal v těsné blízkosti 
krajinné památkové zóny u Přestanova) a není žádoucí v tomto trendu pokračovat i v posledních zbytcích relativně 
zachovalé a ekologicky stabilní krajiny mezi Ústím n. L. a Teplicemi. 

Záměr je v rozporu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, kde je jako Cíl ÚK.4.3 stanovena ochrana 
půd, zvyšování ekologické stability krajiny a zlepšení stavu lesních porostů. Mezi typové aktivity tohoto cíle patří 
preference výstavby na brownfieldech a v prolukách intravilánů sídel před výstavbou na „zelené louce“. Záměr je 
tedy nekoncepční. 

Územní plány obcí Rtyně n. B. a Modlan, které vymezují plochy výroby ve volné krajině na orné půdě, jsou v 
rozporu se Strategií rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, jmenovitě s cílem ÚK.4.4: Revitalizace brownfields, 
sanace starých ekologických zátěží a minimalizace rizik průmyslových havárií, kde je jako typová aktivita mj. 
uvedena podpora revitalizace brownfieldů soukromými subjekty (mj. formou regulatorních opatření - např. 
minimalizací zastavitelných ploch tzv. „na zelené louce"). V rozporu s tímto cílem vyčleňuje územní plán Rtyně n. 
B. pro záměr cca 22 ha jako plochy výroby (2,5 % rozlohy správního území obce!) místo aktuálního využití jako 
orné půdy. Touto změnou využití půdy se sníží retenční schopnost krajiny. 

Záměr je navrhován na plochy výroby a skladování. Při výběru místa pro umístění těchto aktivit v území byla při 
tvorbě územně plánovacích dokumentací vybrána právě tato lokalita a je zřejmé, že se při přípravě a schvalování 
ÚPD mj. počítalo i s  potřebným odnětím zastavitelných pozemků ze ZPF.  

Soulad se sektorovými strategiemi je zkoumán ve fázi územního plánování (vyhodnocení vlivů ÚPD na udržitelný 
rozvoj území), kdy se navrhované rozvojové plochy určené pro pozdější záměry vymezují. Jakékoliv hodnocení 
souladu konkrétních záměrů, které jsou v souladu s ÚPD, s jednotlivými sektorovými strategiemi je tedy opožděné 
a asymetrické. 



Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01  29 / 158 
sk. zn. A 

Krajinný ráz 

Ve srovnání s dříve předloženou dokumentací k záměru Business park Teplice došlo k posunu v hodnocení vlivu 
záměru na krajinný ráz. Agentura souhlasí se závěrem, že realizace záměru by měla místy až silný vliv na krajinný 
ráz hodnoceného území. Agentura však jako odborný orgán státní správy, jenž posuzuje krajinný ráz na území 
CHKO v rámci výkonu státní správy a zpracovává odborná stanoviska ve věci hodnocení krajinného rázu na území 
Ústeckého kraje, oponuje tvrzení, že záměr nebude mít žádný vliv na CHKO České středohoří. Záměr se nachází 
pouze 1,5 km od hranice CHKO České středohoří. Záměr bude viditelný z rozsáhlých oblastí v okolí Žalan, 
Bořislavi, Žimi, Rtyně, Vrahožil a Řehlovic (s. 13 studie) a výrazně naruší krajinnou scenérii. Ačkoli se tedy nachází 
mimo CHKO, záměr svým měřítkem ovlivní vizuální charakteristiku především úpatí Kostomlatského středohoří, 
charakteristické svou harmonickou kulturní krajinou, která je dle § 25, odst. 1 zákona důvodem k vyhlášení CHKO. 
Z tohoto důvodu má záměr podstatný vliv na krajinu přilehlé části CHKO České středohoří. 

Nepřesná je argumentace zonací CHKO v kapitole 3.6 Stanovení míry ochrany krajinného rázu. Zonace CHKO 
vychází zejména z kvality přírodního prostředí (např. kvalita biotopů) a nikoliv primárně z hodnot krajinného rázu. 
Z hlediska ochrany krajinného rázu proto zonace není rozhodujícím faktorem. Ani ze zákona nevyplývá, že by v I. 
a II. zóně CHKO byly vyšší nároky na ochranu krajinného rázu než v zóně III. a IV. 

Dle názoru Agentury je záměr kvůli svému plošnému rozsahu silným zásahem do krajinného rázu i z dálkových 
pohledů, neboť žádným způsobem nerespektuje dosavadní harmonické měřítko krajiny. Přiložené vizualizace 
mohou být mírně zavádějící, neboť ve většině případů je záměr zobrazen za oblačného počasí. V případě 
vizualizace za jasného počasí bude projev kvůli reflexnímu efektu staveb jiný. 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Rtyně nad Bílinou, sekce Krajinný ráz, str. 17 

Zpracovatel hodnocení vlivů na krajinný ráz konstatuje že severozápadní úpatí, jež je součástí CHKO České 
středohoří se otevírá do Podkrušnohorské pánve, která je silně ovlivněna až prakticky přetvořena činností člověka. 
Proto i vizuální vnímání krajinných výřezů/krajinné scény v rámci severního a severozápadního pohledového 
perimetru, je již dlouhodobě ovlivněno vizuálními průniky teplické sídelní aglomerace vč. průmyslových areálů, byť 
částečně. Z výše položených, více exponovaných poloh v prostoru CHKO část Teplické sídelní aglomerace 
vizuálně „vystupuje“ a je již zčásti vnímatelná, včetně průmyslových areálů. Jinak vizuální působení záměru bude 
často proměnlivé, v závislosti na počasí (proměnlivá viditelnost s ohledem na různé atmosférické podmínky). 
Zmíněné vizuální dopady záměru z bližších odstupů (od Vrahožil, Řehlovic) budou sice výraznější (haly jsou 
plošně rozsáhlé, přirozeně tedy harmonické měřítko narušují), nenarušují (nezasahují) však do horizontů.  

Z výše uvedeného zpracovatel nezlehčuje nesporný fakt, že záměr bude viditelný i z prostoru CHKO České 
středohoří, tím že z vyvýšených poloh ovlivní vizuální vnímaní krajinné scény v rámci pohledů na sever. Toto 
působení však bude značně proměnlivé, v mnoha krajinných situacích budou viditelné jen dílčí části hal a zejména 
areál jako celek, prostý vertikální dimenze, nezasáhne do severního pohledového horizontu, kterému vévodí 
výrazný lesnatý hřbet Krušných hor. V těchto pohledových situacích jsou sice haly ještě viditelné, ale představují 
vertikálně plochou strukturu, nijak nevystupující do horizontů. 

Biota 

Prezentovaný průzkum bezobratlých je nedostatečný a je nutné jej v další sezóně přepracovat. 

Nevhodně zvolený územní rozsah průzkumu - biota PR Rač má zcela jiný charakter, přilehlá Žichlická výsypka 
svým charakterem předmětnému území (intenzivní a faunisticky sterilní pole) odpovídá, takže je vhodné ji zahrnout 
do průzkumu. 

Úroveň zpracování biologického průzkumu považujeme vzhledem k dotčené lokalitě (intenzivně obhospodařovaná 
zemědělská půda) a vzhledem ke vzdálenosti okolních cennějších lokalit (PR Rač – cca 500m) v rámci procesu 
posuzování vlivů za dostačující.  

Závěry předloženého průzkumu lze za předpokladu dodržení veškerých navržených opatření akceptovat, viz 
vyjádření ČIŽP (zn: ČIŽP/44/2019/4199).  

Dále viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Biota, str.20, 21. 

Nevhodně zvolený druhový rozsah průzkumu - v předloženém rozsahu 4 živočišných tříd (rakovci, pavoukovci, 
hmyz, kmen měkkýši = uvedena jen třída plži) by průzkum na použitelné úrovni muselo provádět několik 
specialistů. Ve výsledné podobě je průzkum nepoužitelný, neboť v každé uvedené skupině a dokonce i v nižších 
taxonomických jednotkách (motýli, brouci, ploštice atd.) je uvedeno jen několik nejběžnějších druhů, kvůli kterým 
se terénní průzkum ani dělat nemusí, protože je vysoce pravděpodobné, že ve sledovaném území a nejbližším 
okolí žijí. Efektivnější je dle charakteru území zvolit jen několik bioindikačně významnějších taxonomických skupin 
nižšího řádu (např. střevlíci, denní motýli, fytofágní brouci) a na ty se soustředit. Průzkum by se měl zaměřit na 
střevlíka zlatého (Carabus auratus), což je zdaleka nejvýznamnější zjištěný druh. Průzkum by měl stanovit rozsah 
jím obývaného území (ve vztahu k záměru) a velikost a vitalitu zdejší populace. V průzkumu jsou uvedeny 
převážně bezvýznamné údaje, např. že v území se vyskytuje řád sekáči (Opiliones), čeleď klopuškovití (Myriadeae 
- správně Miridae), čeleď lumíkovití, správně lumkovití (Ichneumonidae), rod krytohlav atd. 

Ve zpracovatelem zvoleném územním rozsahu (vč. PR Rač) může žít kolem 70-80 druhů střevlíků. V průzkumu 
ze 4 druhově určených střevlíků (Carabidae) je jeden špatně určený (Leistus piceus – montánní druh), další 3 
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druhy jsou určené jen do úrovně rodu. Ve zpracovatelem zvoleném územním rozsahu (vč. PR Rač) může žít kolem 
50 druhů denních motýlů. V průzkumu z pouhých 11 uvedených druhů je jeden alespoň částečně špatně určený 
(na obr. 34 není vřetenuška obecná, ale vřetenuška komonicová (Z. viciae)). 

Děkujeme za upozornění na překlepy v latinských názvech. K podrobnosti průzkumů nutno konstatovat, že proces 
posuzování vlivů je procesem, který probíhá v úvodní fázi přípravy záměru. Cílem je upozornit na možné negativní 
vlivy, které by mohl záměr vyvolat a hledat opatření k snížení těchto vlivů. Pro posouzení vlivu projektu je potřebné 
znát obecný stav složek životního prostředí v území, které by mohlo být projektem dotčeno, podrobné 
entomologické šetření, které by se zabývalo jednotlivými taxonomickými skupinami hmyzu, zejména v širším okolí, 
kde nedosahují ani přímé ani nepřímé vlivy záměru, proto nebylo předmětem průzkumu. 

Živolovné padací pasti lze pro zjištění přítomnosti ZCHD použít právě proto, že jsou živolovné a nedojde tak k 
usmrcení ZCHD. Do konfliktu s § 5 zákona se tedy průzkum nedostane a je naopak vhodné živolovné pasti v 
následujícím průzkumu použít (s. 24 Přírodovědného průzkumu). 

Použití živolovných pastí na dotčených plochách (pole) nebylo provedeno z důvodu jeho zbytečnosti, jelikož 
vzhledem k rešeršním údajům, které nepotvrzují historický výskyt vzácnějších druhů (např. křeček polní) a taktéž 
z důvodu absence pobytových stop svědčících o jejich přítomnosti, by mělo použití této metody za následek pouze 
zbytečnou manipulaci s běžně se vyskytujícím zvířetem (např. hraboš), způsobující mu stres nebo případné 
zranění. Zpracovatel vyhodnotil užití živolovných pastí v kontextu charakteru lokality (intenzivně obdělávané pole) 
za neodůvodnitelné. 

Použít Červený seznam bezobratlých z roku 2017, nikoliv z roku 2005. 

Pořizování fotodokumentace není metoda průzkumu bezobratlých. 

Pyrus pyraster uvedeno ohrožení podle vyhlášky 395/1992 Sb. jako C4a, ve skutečnosti jde o stupeň ohrožení 
podle Červeného seznamu (s. 21 Přírodovědného průzkumu). 

Veškeré relevantní připomínky budou zapracovány v hodnocení dle § 67 zák. 114/1992 Sb., které bude v souladu 
s legislativními požadavky provedeno v dalších stupních přípravy projektu a bude pracovat s již upřesněnými 
informacemi o projektu (např. zelené střechy, zelené fasády, minimalizace umělého osvětlení apod).  

10 Stop tunelům, z.s., ze dne 23.5.2019 

Vody 

Dle hydrogeologického průzkumu bylo posuzováno pouze území západně od silnice do obce Suché. Ve východní 
části nebyl proveden vrt ani jeden. Z předložených dokumentů není zřejmé, proč nebyly vrty rozmístěny také ve 
východní, rozsáhlejší, části celého záměru. Považujeme takto provedený průzkum za nedostatečný a 
neodpovídající požadavku na řádné zhodnocení možnosti zasakování vody na úrovni celého záměru. 

Ve vyjádření k předchozí variantě záměru (ULK 1028 Business park Teplice) požadoval Krajský úřad Ústeckého 
kraje: „1. Vyhodnocení možného dopadu záměru na vodní bilanci a odtokové poměry dotčeného povodí. 
Vyhodnotit možnost zasakování srážkových vod ze staveb na svých pozemcích, které s těmito stavbami souvisejí. 
S ohledem na umístění záměru poblíž hranice ORP Ústí nad Labem vyhodnotit případný vliv na odtokové poměry 
na území spadající do gesce výše uvedené ORP.“ 

Ve vyjádření Povodí Ohře je sice uvedeno, že „hydrogeologickým posudkem bylo doloženo, že stavba Business 
parku nesníží vodnost drobných vodních toků pod tímto areálem“, ale žádnou takovou informaci v 
hydrogeologickém posudku nenajdeme. Vliv záměru na okolní drobné vodní toky nebyl vůbec zkoumán.  

Navrhujeme proto požadovat řádné doplnění dokumentace o vyhodnocení možného dopadu záměru na vodní 
bilanci a odtokové poměry dotčeného povodí a zjištění možnosti zasakování srážkové vody i z druhé části areálu. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 7, str. 14. 

Sadové úpravy 

Projekt úpravy zeleně není dle našeho názoru dostatečně konkrétní. V textové části se např. vůbec nedozvíme, 
kolik stromů či keřů bude vysázeno či jak budou „ozeleněny“ ostatní plochy a v jakém rozsahu. Dokument pouze 
popisuje obecně technologii výsadby a následnou péči o ně. V mapce „Situace sadových úprav“ se objevují značky 
jehličnatých stromů, v legendě k mapě či v textu ovšem není popsáno, o jaké druhy se má jednat ani a v jakém 
množství budou vysázeny. Dále se v legendě mapky objevují „listnaté a jehličnaté keře ve skupinách“, opět bez 
jakékoliv specifikace druhů či množství. 

Požadujeme doplnění dokumentace o konkretizovaný projekt sadových úprav. 

Viz. vyjádření k připomínce Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 1, str. 12.     

Interakční prvek 

V územním plánu Rtyně nad Bílinou je uvedeno, že „bude ponechán a zajištěn volný průchod k přírodní rezervaci 
Rač s ohledem na migrační prostupnost území. Toto propojení zajistí interakční prvek, který propojí liniovou zeleň 
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severně od silnice I/63 s lokálním biokoridorem LBK D“. Dle předložené dokumentace je interakční prvek oddělen 
od liniové zeleně u silnice I/63 vnitroareálovou komunikací. V dokumentaci je uvedeno, že „Funkčnost interakčního 
prvku bude zajištěna podchodem pod plánovanou areálovou komunikací“. Nikde už však není uvedeno, jaké bude 
mít onen podchod parametry a jak bude konstruován. Není tak doloženo, že bude podchod funkční, zvířata ho 
budou využívat a bude zachována migrační prostupnost. 

Žádáme, aby byly tyto údaje do dokumentace doplněny. 

Viz vyjádření k připomínkám obce Modlany, sekce Interakční prvek, str. 21. 

Biota 

Zoologický průzkum dotčeného území byl proveden v podzimním aspektu, ve dnech 10., 13. a 26. října 2017 a v 
letním aspektu ve dnech 5., 12., 16. a 17. června 2018. Standardní průzkumy zahrnují i období jarních měsíců, 
kdy je možné zachytit např. tah obojživelníků.   

V průzkumu je dále uvedeno: „Taxony terestrických bezobratlých, resp. hmyzu, byly buď pozorovány, nebo z 
důvodu přesné determinace odchyceny na vegetaci, v přirozených úkrytech nebo v letu. Byly použity standardní 
metody odchytu – individuální sběr imág a vývojových stádií, smýkání a sklepávání vegetace, z čehož byla 
pořízena fotodokumentace pro jejich následnou determinaci (konzultováno s kurátorem Moravského zemského 
muzea, entomologem Mgr. Jiřím Procházkou). Odchycení jedinci byli následně vypuštěni. Průzkum bezobratlých 
byl proveden liniově po transektech vedených zájmovým územím. Živolovné a padací pasti nebyly v území 
umisťovány z důvodu rozporu s ustanovením o obecné ochraně rostlin a živočichů, dle kterého „všechny druhy 
rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl 
vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, 
zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí“ (§ 5 odst. (1) zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění).“ K tomu uvádíme, že popisovaný způsob je velmi nestandardní a dle našeho názoru nedostatečný. 
Vzhledem k prokázané přítomnosti střevlíka zlatitého v okolí a jeho možnému výskytu v polních biotopech je nutné 
provést detailní průzkum dotčené plochy osobou, která má udělenu výjimku ze zákazů a může takový průzkum 
realizovat.  

Zároveň žádáme doplnit mapu s uvedením tras linií, na nichž byl průzkum bezobratlých realizován a předložit 
dokumentaci za živa foceného hmyzu. Řada druhů hmyzu je pouze z fotografie velmi obtížně určitelná, pro 
dostatečně kvalitní nafocení je třeba vynikající optiky, živí jedinci se často vzhledem ke své pohyblivosti špatně 
fotí, při řádně provedeném průzkumu bývají odchycených jedinců tisíce, a proto považujeme tvrzení, že všichni 
odchycení jedinci byli foceni, za nepravděpodobné a žádáme doložení fotografií.  

Dále není z popisu v dokumentu jasné, jakým způsobem byli letouni zjišťováni a jak probíhal zmíněný „24hodinový 
průzkum“. Pro zjištění relevantních výsledků je třeba provádět průzkum letounů standardizovanými metodami. 
Požadujeme provést řádný průzkum odborně způsobilou osobou. 

Tyto zákonem vyžadované informace mohou mít význam v navazujících řízeních, a proto je nepřípustné, aby byly 
vágní, neurčité či rozporné. 

Viz vyjádření k připomínkám pro AOPK, regionální pracoviště správa CHKO České středohoří, sekce Biota, str. 
28, 29. 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Biota, str. 20, 21. 

Veřejné zdraví 

Dále soudíme, že i Hodnocení vlivu na veřejné zdraví a obyvatelstvo bagatelizuje vliv záměru. Uvažovaný záměr 
denně vyvolá 2388 cest osobních automobilů, 584 cest dodávek a 722 cest kamionů. Navýšení dopravy (a s ní 
související znečištění a hluk) tak bude značné. 

Studie připouští, že přes příznivější trend zůstává stále Ústecký kraj stále oblastí s nejkratší střední délkou života 
v České republice. Již v současné době (před realizací záměru) je území značně exponováno škodlivinám: 
pozaďová koncentrace PM10 je 24 – 24,3 µg.m-3, což je sice hodnota plnící český limit pro ochranu ovzduší, 
nicméně překračující limit doporučený Světovou zdravotnickou organizací (WHO), který činí 20 µg.m -3 (jedná se 
o nejnižší úroveň expozice, od které se s více než 95% mírou spolehlivosti zvyšuje úmrtnost v závislosti na imisní 
zátěži). Nejvyšší denní koncentrace PM10, tedy 43,4 – 44,2 µg.m-3, se českému limitu (50 µg.m-3) blíží. Podobně 
vysoké hodnoty (16,9 – 17 µg.m-3) dosahující téměř imisních limitů vykazuje i koncentrace PM2,5, která sice 
splňuje české limity (25 µg.m-3), ale opět přesahuje limit, stanovený WHO na 10 µg.m-3. Varující je také zatížení 
lokality benzo(a)pyrenem. Ve studii je opomenuto, že pro tuto znečišťující látku WHO nestanoví žádný limit, jelikož 
benzo(a)pyren je karcinogen, a proto pro něj nelze stanovit bezpečnou úroveň. 

Podobným způsobem je dle našeho názoru bagatelizován i vliv hluku na zdraví obyvatel: „Již nyní není akustický 
tlak v nočních hodinách pod stanoveným limitem a nebude pod ním ani při nulové variantě v roce 2020 ani při 
aktivní variantě v roce 2020.“ Domníváme se, že nelze přijmout úvahu, že když ani dnes není limit plněn, je už 
vlastně jedno, zda záměr bude nebo nebude realizován, resp. že je možné záměr bez dalšího realizovat. Podle 
nás je tomu právě naopak: skutečnost, že už dnes je limit překračován, představuje z hlediska umísťování staveb 
limit území, po jehož překročení nelze území zatěžovat záměry, které stav dále zhoršují. 
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Dle provedeného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví (HIA, viz. Příloha č. 4), které je zpracováno 
autorizovanou osobou dle platné metodiky a doporučení příslušných institucí, a taktéž dle vyjádření KHS (č.j. 
KHSUL 22872/2019) k významnému vlivu záměru na veřejné zdraví nedochází. 

Krajinný ráz 

Bod 4 (Rtyně hřbitov) je spíše pohled na PR Rač a nezahrnuje pohled na celou masu hal. 

Studie uvádí: „Stavba tohoto typu a měřítka bude vždy zasahovat do harmonického měřítka a vztahů v krajině. V 
části hodnoceného území (scelené zorněné plošiny v prostoru záměru a jeho okolí) jsou již harmonické měřítko a 
vztahy zčásti narušeny. Vliv stavby byl v tomto kontextu vyhodnocen jako středně silný, místy až silný zásah, 
převážně však v zóně bližších pohledů. Realizací záměru zejména dojde k zesílení současného vlivu přítomných 
industriálních či technicistních prvků na krajinu.“ Dle našeho názoru není možné za této situace stavbu v území 
umístit. 

Vizualizace, ze kterých vychází hodnocení vlivu na krajinný ráz byly aktualizovány zahrnutím navrhovaných 
kompenzačních opatření (zelené střechy, zelené fasády), viz Příloha č. 14. Studie vlivů na krajinný ráz byla taktéž 
aktualizována, viz Příloha č. 5.  

Obecně 

V případě, že bude vydáno souhlasné stanovisko (po doplnění dokumentace), požadujeme, aby jeho součástí byly 
následující podmínky: 

1. V rámci provozu záměru nebudou využívány primární surovinové ani jiné přírodní zdroje. Polotovary, 
komponenty a spotřební materiál pro navrhovanou lehkou výrobu montážního charakteru resp. sklady budou 
nakupovány od prvovýrobců. 

2. Technologické odpadní vody nebudou produkovány.  

3. V logistických objektech RT1, RT3 a RT6 bude skladováno zboží resp. komponenty pro výrobu bez 
nebezpečných vlastností. V rámci navrhovaných provozů lehké montáže v objektech RT2, RT4 a RT5 nebudou 
využívána technologická zařízení a stroje s olejovou náplní (např. hydraulický olej). Je možné pouze nárazové 
používání menšího množství odmašťovacích prostředků a čistidel (např. izopropylalkohol) v rámci běžné údržby 
výrobního zařízení. Tyto látky budou na pracovištích umístěny ve vyčleněných uzamykatelných kovových skříních 
určených výrobcem ke skladování chemikálií (např. výrobky fy MEWA).  

4. Veškeré zemní práce spojené s likvidací vegetačního krytu včetně kácení dřevin, je možno realizovat výhradně 
v období vegetačního klidu, tj. od listopadu do počátku března.  

5. Nutno zajistit, aby stavební práce, mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace byly situovány pouze do 
prostoru stavby, tj. mimo okolní travnaté či lesní plochy. 

6. Veškeré výkopové práce a následné vegetační úpravy – výsadby dřevin, osetí ploch vhodným sortimentem 
travobylinných směsí apod., provádět ve vhodném termínu a co nejrychleji.  

7. V rámci vegetačních úprav areálu budou použity pouze stanovištně odpovídající dřeviny autochtonního původu 
– z více vzrůstných dřevin dub zimní (Quercus petraea), d. letní (Q. robur), habr obecný (Carpinus betulus), lípa 
malolistá (Tilia cordata), třešeň ptačí (Prunus avium), z méně vzrůstných dřevin jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 
jeřáb břek (Sorbus torminalis), javor babyka (Acer campestre), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), líska obecná 
(Corylus avellana), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), svída krvavá (Cornus sanguinea), svída dřín (C. mas), 
brslen evropský (Euonymus europaeus), trnka obecná (Prunus spinosa), hloh obecný (Crataegus laevigata), h. 
jednosemenný (C. monogyna) apod.  

8. Plochy stávajících keřových porostů i stromořadí podél silnice III/25352, jež přiléhá k ploše záměru, budou 
ponechány. Odstranění vegetačního krytu bude provedeno pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro realizaci 
vjezdu do areálu a zachování předepsaných rozhledových úhlů.  

9. Investor zajistí pro období před zahájením zemních prací a v jejich průběhu odborný biologický dozor. Pokud 
bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá 
osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba 
např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor zemních prací.  

10. Aby během přípravy území a výstavby záměru nedocházelo k rušení a usmrcování živočichů na hnízdech, 
likvidaci snůšek, či jiným zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné provádět 
veškeré zásahy a rušivé činnosti mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od 15. 3. do 31. 7. kalendářního roku. Tuto 
podmínku není nutné dodržet pouze v případě, že před konkrétním zásahem bude proveden kontrolní průzkum 
biologického dozoru (aktuální ornitologický, herpetologický monitoring), který v místě zásahu vyloučí hnízdění 
ptáků nebo reprodukci plazů a zaručí minimalizaci negativních dopadů stavby na prvky přírody. 

11. Veškeré odůvodněné kácení dřevin bude realizováno výhradně v období vegetačního klidu a mimo hnízdní 
sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období. Případné kácení realizovat jen na základě 
pravomocného správního rozhodnutí příslušných orgánů ochrany přírody. V případě nezbytného kácení dřevní 
hmotu pokácených stromů zčásti ponechat na lokalitě jako „broukoviště“. 
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12. Nebudou používány zrcadlové a nezabezpečené čiré (skleněné) plochy. Čiré plochy adekvátně zabezpečit 
proti nárazům ptáků – technické opatření pro zamezení nárazů konzultovat s orgánem ochrany přírody. 

13. Minimalizovat světelné intenzity areálového osvětlení – použít svítidla směrující kolmo dolů s nízkým světelným 
rozptylem. 

14. Hlavní produkční provoz areálu je dvousměnný, třetí směna je servisním provozem. PH park Teplice bude 
generovat v denní době (6 – 22 hodin) 90% osobní a 100% nákladní dopravy. V noční době (22 – 6 hodin) je 
počítáno pouze s 10% osobní dopravy a bez provozu nákladní dopravy. 

15. Nebude použita žádná velkoplošná reklama ani billboardy. 

Rozhodnutí o užití uvedených formulací je na straně zpracovatele posudku (návrh stanoviska) a Krajského úřadu 
(závazné stanovisko).  

11 Přátelé přírody – Občanská společnost, spolek, ze dne 23.5.2019 

Obecně 

Připomínky k dokumentaci vlivů na ŽP resp. k dopadům záměru Business park Teplice doručené našimi členy a 
příznivci Krajskému úřadu v r. 2018 („žádám, aby Krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko k záměru. Vliv na 
krajinný ráz by byl nepřípustný... ") zůstávají v platnosti i pro tento „modifikovaný" (nicméně fakticky stejný) záměr, 
protože změny jsou - přinejmenším z hlediska dopadu záměru na krajinný ráz - natolik kosmetické, že jsou až 
prakticky nepostřehnutelné. 

Žádáme, aby Krajský úřad vydal nesouhlasné stanovisko k záměru. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Obecně, str. 32, 33. 

Krajinný ráz 

Komplex 7 obřích hal je v plánu umístit do dosud halami nedotčeného Českého středohoří, do zemědělské (!) 
krajiny a přeměnil by 32 ha dosud orné půdy v areál s blíže nespecifikovanou výrobou. Nelze v žádném případě 
souhlasit s tvrzením zpracovatele studie vlivu na krajinný ráz, že „zásadní negativní zásahy do krajiny byly 
provedeny již v minulosti" (?) ani že „v daném úseku krajinné oblasti... lze navrženou stavbu... akceptovat" a to ani 
„...při současném přijetí účinných kompenzačních opatření..." (Jak v praxi vypadají ona „účinná" kompenzační 
opatření, se lze přesvědčit u již vybudovaných hal mj. na Teplicku - „ozelenění" buď nebylo realizováno vůbec, 
nebo nesplnilo očekávanou funkci. 

Záměr počítá s realizací 6 hal, dále viz vyjádření k připomínkám pro obec Rtyně nad Bílinou, sekce Obecně, str. 
17, 18. 

Souhlas s tímto záměrem podmíněný kompenzačními opatřeními lze přirovnat k povolení kouřit za podmínky, že 
se nesmí „šlukovat". Byl by to alibismus – vlk se nažere a koza zůstane celá, neboli investor si postaví, co chce, 
a úředník bude krytý tím, že přece vydal souhlas s řadou podmínek, ačkoli všichni včetně dotyčného úředníka 
vědí, že podmínky jsou jen „na oko" a za pár let nikdo nebude jejich plnění sledovat a vynucovat. Tato česká 
vynalézavost v obcházení smyslu zákona je bohužel jednou z příčin, proč ČR stále nelze pokládat za plně 
civilizovanou zemi.) 

Závěr studie je třeba chápat tak, že jelikož je podmínka „účinných" kompenzačních opatření nesplnitelná, navržené 
stavby akceptovat nelze! 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Krajinný ráz, str. 32. Dále jen konstatujeme, že záměr 
je umisťován v souladu s územně plánovací dokumentací, tedy nerealizace tohoto záměru by pouze umožnila 
realizaci jiného obdobného záměru na shodné lokalitě.  

Osvětlení 

Dalším zcela nepřípustným vlivem výrobního areálu by bylo noční osvětlení. (Je nepochybné, že provozovatel 
počítá s 24h provozem a neakceptuje případné omezení v tomto směru.). 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Osvětlení, str. 21. 

13 Periferní vidění, z.s., ze dne 21.5.2019 

Ochrana ZPF 

Investor svou argumentaci postavil na konstrukci, kdy katastry obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou disponují vyšším 
procentem podílu orné půdy, než katastry města Teplice, kraje, státu. Dle investora by tedy bylo vhodné část orné 
půdy zničit (degradovat), asi tak, aby se venkovská oblast se svým procentním zastoupením orné půdy dorovnala 
alespoň celostátnímu průměru! Měli bychom akceptovat zhoršení stavu jen proto, aby se venkovská krajina stala 
více průměrnou? Argumentace ZD je demagogií. 
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Zpracovatel dokumentace má pravdu v jediném bodě svého vyjádření, a to, že "Uvedený zábor ZPF je nutné 
zasadit do kontextu celého území...", ale nikoliv pouze dotčených obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou, nýbrž celého 
státu. 

Česká republika ztrácí kolem pěti tisíc hektarů zemědělské půdy ročně, denně takto mizí průměrně 15 hektarů. 
Zpráva o životním prostředí 2016 uvádí: v roce 2016 meziročně klesla výměra orné půdy o 0,2% na 37,6% území. 
Velikost zastavěných a ostatních ploch se mezi roky 2015 a 2016 zvýšila o 0,2%, od roku 2000 vzrostla o 4,1%. 
Proces fragmentace krajiny nadále pokračuje. 

Téměř veškerá zástavba (skoro 93 %) je prováděna právě na úkor orné půdy. Orná půda je nejcennější a rozlohou 
největší složkou zemědělského půdního fondu. Její úbytek v období 1989-2013 o celkem více než 256 tis. ha, tj. 
cca 8,2%. 

Každý zábor orné půdy je citelně znát a zde se jedná o zábor 32,45 ha půdy ve volné krajině. Zábor půd 
nepovažujeme za akceptovatelný. Požadujeme, aby vyjmutí ze ZPF u půd I. třídy ochrany nebylo umožněno. 

Záměr je navrhován na pozemcích, které jsou určeny k zastavění jako plochy výroby a skladování. Při výběru 
umístění těchto aktivit v území byla při tvorbě územních plánů obcí vybrána právě tato lokalita a je zřejmé, že se 
při přípravě a schvalování územně plánovacích dokumentací mj. počítalo i s potřebným odnětím zastavitelných 
pozemků ze ZPF.  

Platná ÚPD tedy uvedený záměr umožňuje (ÚPD schvaluje zastupitelstvo obce), viz. vyjádření příslušného úřadu 
územního plánování a výstavbu průmyslového areálu předpokládá. Případná nerealizace tohoto záměru by pouze 
umožnila realizaci jiného obdobného záměru na shodné lokalitě. 

Z  vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí (viz zejména kapitoly D) vyplývá, že negativní 
vlivy na jednotlivé složky ŽP a zdraví obyvatel jsou v akceptovatelné úrovni. 

Jedná se o zástavbu pozemků, které jsou v platné ÚPD určeny k zástavbě průmyslovými objekty. Součástí ÚPD 
musí být odůvodnění záboru ZPF. Z toho, že ÚPD byl schválen lze dovodit, že uvedený zábor ZPF je v kontextu 
řešeného území akceptovatelný. Postup je zcela v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu, který ve svém §9 odst.5c c) odnětí půd všech tříd ochrany na zastavitelné ploše vymezené v 
platném územním plánu umožňuje. 

Doprava 

Rozpad osobní dopravy generované záměrem (obr. 9 Dopravní studie) je cíleně zkreslen a neodpovídá spádovým 
oblastem okolí záměru. Záměr počítá s dopravou zaměstnanců osobními vozy, chybí jakékoliv napojení na 
veřejnou dopravu. Směrem do obce Suché, a následně do západní části města Teplice, do Krupky a Chabařovic, 
je počítáno pouze s 5% z celkového množství generované osobní dopravy. Přitom se stejným rozsahem je 
počítáno také směrem na jedinou (!!!) obec - Malhostice nebo po silnici III/25336 ve směru na Teplice vedoucí 
podél silnice 1/63. Není jasné, jak k těmto závěrům autor studie dospěl. Výsledkem je výrazná bagatelizace 
rozsahu dopravy směrem Suché - Teplice a Suché - Modlany - Krupka. 

Přiložená hluková studie nepočítá se zvýšenou hlukovou zátěží, která bude vyvolána právě projíždějícími osobními 
vozy především přes obce Suché a následně Věšťany, Modlany nebo , Kvítkov, Drahkov. Počítá pouze s dopravou 
vyvolanou jen v areálu záměru a na přístupové komunikaci 1/63. 

Dle Dokumentace půjde v budoucnu o nulové navýšení těžké i lehké nákladní dopravy směrem na obec Suché. 
Předpokládáme, že tedy ani vznikající odpad při výstavbě areálu či odpad vznikající z provozů nebude 
přepravován směrem Suché, např. na skládku v Modlanech. 

Vzhledem k rozsahu předpokládané nákladní dopravy konstatujeme, že plánované vybudování 68 odbavovacích 
doků kapacitně nepostačí k odbavení (nakládka a vykládka 1 TNA = 2,5 hodiny) množství těžkých nákladních aut. 
Přičteme-li též množství LTA -v s určitou dobou vyžadující jejich vyložení či naložení, je zcela jasné, že je nutno 
zbudovat v areálu záměru parkovací plochy pro tyto nákladní automobily. V momentě jejich vytvoření se změní 
poměry zastavěnosti jednotlivých lokalit územního plánu (viz ÚP Modlany). Změní se též plošný rozsah 
zpevněných ploch, na kterých bude potřeba řešit odvodnění a zasakování srážkových vod (viz ÚP Rtyně nad 
Bílinou), čímž předkládaná Dokumentace ztrácí na aktuálnosti a bude třeba ji přepracovat.  

Dopravní studie byla zpracována dopravními specialisty ze společnosti DHV disponující autorizovanými 
projektanty v oblasti dopravních staveb. Výpočty byly provedeny na základě standardních modelů v souladu 
s příslušnými ČSN. Navíc z důvodů konzervativního přístupu byly dopravní nároky záměru uvažovány maximální. 

Návrh rozpadu dopravy vychází z principů gravitační metody (velikost zdroje a vzdálenost k cíli) a z časové 
dostupnosti PH Parku z jednotlivých zdrojů. Časová dostupnost PH Parku přes obec Suchá je například od obcí 
Krupka a Chlumec nevýhodná. Přičemž pokud by došlo ke změně poměrů rozpadu osobní dopravy z 5% na 10%, 
došlo by k nárůstu dopravy v denním období (6-22 hodin) o 109 vozidel (intenzita na komunikaci) tzn. o 6 vozidel 
za hodinu. 

Rozpad osobní dopravy z PH Parku byl rozložen do všech směrů. Z tohoto důvodu je generovaná doprava ve 
směru na Malhostice 5%. Tento objem je uveden na straně bezpečnosti dopravy na dané komunikaci. Při snížení 
objemu dopravy o jednotky procent by došlo ke snížení intenzity dopravy o jednotky vozidel.  
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Vliv dopravy generované záměrem na hlukovou situaci ve zmíněných obcích je vyhodnocen v hlukové studii. 

Záměr počítá s veřejnou dopravou, viz záliv pro zastávku mezi objekty RT1 a RT3.  

Počet plánovaných doků pro celý areál je 109. Některé objekty jsou logistické, některé však výrobní, kde skutečná 
doba nakládky/ vykládky může být nižší.  

Hluk 

Použití režimu tzv. staré hlukové zátěže umožnilo zpracovateli navýšit přípustný hygienický limit až na úroveň 
70dB/den a 60dB/den (viz. tab. č.6 ). Přesto, že vypočtené hladiny akustického tlaku tyto hodnoty nepřekračují, 
opakovaně a mnohočetně se dostávají nad úroveň 55dB, které příloha Hodnocení vlivu na veřejné zdraví a 
obyvatelstvo jako „silně obtěžující": viz citace z Hodnocení, str. 23: Prahová hladina hluku ve dne, od které se u 
průměrně citlivých osob začíná projevovat mírné obtěžování je podle WHO 50 dB ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku. Prahová hladina pro silné obtěžování je 55 dB. 

Uvedené informace pochází z textu dokumentace, není doplněno, že se problematika vyšších hlukových hladin 
týká v okolí záměru jednotek obyvatel. Pro vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou zátěž území jsou použity 
příslušné hygienické limity v souladu s platnou legislativou. 

Krajinný ráz 

Obří areál je umísťován uprostřed krajiny bez vazby na nějaké sídlo, natož na okraj urbanizovaného prostoru.  

„Z pohledu ochrany krajinného rázu představují tyto stavby hmotně se uplatňující znak kulturní charakteristiky 
technicistní povahy a jsou projevem výrobní funkce krajiny.“ Nesouhlasíme. Tato věta nemá reálný základ. Její 
vyznění zapadá do duchu socialistického realizmu. Z pohledu ochrany krajinného rázu jsou tyto stavby (myšleno 
velkokapacitní výrobně skladovací haly) jednoznačně narušujícím prvkem.  

Takto velký areál bude neoddiskutovatelně působit rušivě i z větších odstupů. Přímo hrozivě bude vypadat v noci 
při umělém nasvícení areálu.  

Ovlivnění PR Rač nelze jen tak od stolu vyloučit. PR se nachází jen asi 400m vzdušnou čarou od místa záměru.  

Co znamená „relativně únosněji"?  

Co je víc, blízký pohled nebo dálkový pohled? Podle našeho názoru ten, který má větší vliv na krajinu. Záměr bude 
představovat silný zásah do krajiny.  

Příloha "Hodnocení vlivů na krajinný ráz" sleduje jediný cíl – vyhovět zájmům investora, plátce a zadavatele studie. 
Je psána učeně, stylizována do spojení jako „málo významný vliv", „relativně únosný zásah", „stavba bude vizuálně 
působit relativně únosněji" atd. Ze začátku je psána až obdivně ke krajině v okolí záměru, hovoří o monumentálním 
rozměru zdejší krajiny, o poutavých průhledech, aby Hodnocení ukončil závěrem o relativně únosném zásahu do 
krajinného rázu v rámci vnímání stavby v kontextu širší krajinné scény. Navozuje v čitateli dojem, že haly jsou 
přirozenou součástí krajiny a skutečnosti umně ohýbá k dosažení cíle. V jedné větě hovoří o ...významně rušivém 
zásahu, aby v následujících větách hodnocení zmírnil na ... bude působit relativně únosněji.  

Jedná se zde o rozsáhlý komplex na výměře 32,45 ha. Nelze vyvrátit, že lokalizace záměru je pohledově velmi 
exponovaná, především pro umístění na vrcholu probíhajícího terénního hřebene. Takto rozsáhlý areál by 
nevhodným způsobem nezapadal do krajiny. Byl by viditelný na velké vzdálenosti z širokého okolí. A to především 
od jihu, prakticky z celého úseku Českého středohoří od Kletečné po Pařez a z jeho podhůří. Rušivě by záměr 
působil i z oblasti Krušných hor a z pohledu od teplické části Nová Ves. Při pohledu od Bořislavi bude exponována 
velmi. Především v noci při osvětlení objektů! PR Rač, jakožto krajinná dominanta, bude halou RT-6 při většině 
pohledů ze západu a jihu zcela zastíněná.  

Celé "Hodnocení vlivů na krajinný ráz" je hrubým zkreslením skutečného stavu. Je napsáno tendenčně ve 
prospěch investora a negativní vlivy záměru bagatelizuje. Použité Vizualizace stylem „odněkud z dálky", kdy na 
obrázku je jen šmouha, nelze brát vážně. Možná tak obr. č. 6, kde si uvědomíme skutečnou masu jedné z šesti 
hal. Zde si můžeme dát do kontextu opravdový vliv na krajinný ráz. 

Se závěry Hodnocení vlivů na krajinný ráz naprosto nesouhlasíme. Těleso stavby bude mít naprosto zásadní 
dopad na krajinný ráz svého okolí. Sníží atraktivitu i vnímání Modlanska, potažmo Teplická i celého Ústeckého 
kraje. Zničí rozlehlou lokalitu, která unikla industriálnímu poškození v období minulého režimu. Jen stěží se hledají 
opodstatnění pro takovou akci. Chybí veřejný zájem. 

I současné výrobní areály a technicistní stavby jsou nedílnou součástí kulturní vrstvy a jednou z významných 
charakteristik zdejší krajiny. Oblast Podkrušnohoří a Teplicka, vizuálně pronikající do severozápadního 
předhůří/úpatí Českého středohoří, je spjata s bouřlivým rozvojem těžby hnědého uhlí a průmyslu, a to již od 19. 
století. 

PR Rač nebude záměrem nijak ovlivněna. Tato problematika je však řešena v biologickém průzkumu. 

Předmětný záměr bude nepochybně významným zásahem do krajinného rázu, avšak dle soudu zpracovatele vlivů 
na krajinný ráz lze silný zásah očekávat převážně jen v zóně blízkých pohledů a středních odstupů. Areál z větších 
odstupů a dálkových pohledů (vč. spolupůsobení navržených výsadeb v době jejich optimálního zapojení) nebude 
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již působit v rozsáhlém krajinném měřítku tak dominantně, krycí výsadby do značné míry rozbijí a překryjí hmotu 
hal. Nejedná se o vertikálně dominantní strukturu, areál hal v rámci těchto pohledů nijak nezasáhne do 
charakteristických horizontů. V rámci aktuálního řešení budou dále nejvíce vizuálně exponované stěny hal překryty 
„zelenou stěnou“ popínavých rostlin, čímž se vizuální účinek hal dále sníží. Stavba leží zcela mimo zastavěné 
území, navíc zástavba leží povětšinou v údolí Bíliny, nečetné vizuální průniky areálu do údolí Bíliny budou 
okrajové. 

Areál bude osvětlen (v noci mezi 22,00  - 6,00 hod pouze komunikace), bude však užit vhodný druh osvětlení 
s minimalizací tvorby nežádoucího osvětlení okolí areálu, (zdroj nesvítí nahoru, resp. nešíří světlo do všech směrů, 
ale pouze směrem k zemi). V rámci SZ a Z pohledového horizontu se již dlouhodobě projevuje světelný smog 
vyzařovaný teplickou sídelní aglomerací, na SV pak sídelní aglomerací ústeckou. 

Hodnocení vlivů na krajinný ráz bylo zpracováno objektivně a rozhodně nebagatelizuje dopady záměru na okolní 
krajinu.  

Vizualizace ve velkém formátu tisku jsou součástí dokumentace EIA. Skutečný vizuální projev však bude 
proměnlivý a bude odviset od aktuálních atmosférických podmínek daných konkrétním počasím (vzdušné masy). 
S narůstající vzdáleností pozorovatele od areálu bude intenzita vizuálního působení klesat, přičemž bude působit 
z různých míst různě.  

Nedomníváme se, že by tento záměr představoval významné narušení krajinného rázu širší oblasti Teplicka či 
dokonce Ústecka. Takový vizuální potenciál stavba rozhodně nemůže mít. Oblast Teplicka je již dlouhodobě silně 
ovlivněna průmyslovou či těžební činností, jež výrazně určila charakter Podkrušnohoří. Zde je nutno uvést 
skutečnost, že předmětný záměr je v souladu s územním plánem obce Rtyně nad Bílinou a Modlany, které 
vymezují rozsáhlou plochu pro výrobu a skladování, do níž je předmětný záměr navržen.  

Osvětlení 

Hodnocení neobsahuje žádné parametry nočního nasvícení celého areálu. Přitom nebezpečí světelného smogu 
v této lokalitě v blízkosti PR Rač, kde byla doposud zátěž minimální, a kde prokazatelně nocuje vysoká zvěř, je 
vysoké. Z jihu je pak oblast v těsném kontaktu s rodinnými domy obce Rtyně nad Bílinou, kdy při osvícení areálu 
bude docházet k negativnímu působení na zdraví občanů. Požadujeme, aby správní úřad jasně určil 
nepřekročitelnou mez doby a intenzity osvětlení komplexu. 

Požadujeme dopracovat Dokumentaci o studii osvětlení, se zaměřením na "omezení nočního nasvícení budov". 
Jasně zde bude definováno množství, intenzita a doba provozu zdrojů venkovního osvětlení hal, komunikací a 
veřejných prostranství před vjezdy do areálů. Toto především s vědomím blízkosti přírodní rezervace Rač, kde 
nocuje vysoká zvěř a s blízkostí obytné zástavby v obcích Malhostice a Sezemice. 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Osvětlení, str. 21. 

Vody 

Firmou Geologické služby s.r.o. zpracovaný Posudek geologických hydrogeologických poměrů lokality, tvořící 
přílohu k Dokumentaci záměru, počítá s výstavbou pěti hal. Tento zjevný rozpor s Dokumentací může znamenat 
nedokonalé vyhodnocení skutečného stavu. Též parcelní čísla udaných posuzovaných pozemků nejsou v ploše 
záměru, kromě pozemku p.č. 148 k.ú. Žichlice u Modlan a p.č. 961 k.ú. Velvěty. 

Dále na straně 2: „Na základě požadavku projektanta (z důvodu naplnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 
předkládáme přehodnocení výsledků původní studie,... " 

Pokud tuto větu napíše dodavatel posudku do přílohy Dokumentace k řízení EIA, pak jeho práce od počátku 
postrádá důvěryhodnosti. Sám totiž upozornil na skutečnost, že posudek je vypracován na „míru" podle zadání 
projektanta. 

Výsledky takové „dohody" vysledujeme posouzením obou postupně předložených Dokumentací: 

Dokumentace k záměru Business Park Teplice, předchůdce předloženého záměru, na straně 41 uváděla: 

"V průběhu mezi zpracováním oznámení záměru a dokumentace byl zpracován hydrogeologický průzkum lokality. 
Z hydrogeologických poměrů posuzovaného území zjištěných v rámci provedeného hydrogeologického průzkumu 
(Příloha 9) vyplývá, že srážkové vody z projektované zástavby na lokalitě nelze koncentrovaně zasakovat do 
horninového podloží z důvodu minimální hydraulické propustnosti jílů vyskytujících se v převážné části podloží 
pozemků s empiricky stanoveným koeficientem vsakování kv = n. 10-7 m3.s-1.m2." 

Dokumentace k PH Park Teplice uvádí na straně 35: 

„Z hydrogeologických poměrů posuzovaného území zjištěných v rámci provedeného hydrogeologického průzkumu 
(Příloha 9) vyplývá, že srážkové vody z projektované zástavby na lokalitě lze podmíněně v omezeném množství 
zasakovat do horninového podloží, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v lokalitě 
(empiricky stanovený koeficient vsaku kv = 2.10-6 m3.s-l.m2)" 

Kvitujeme posun v uvažování ZD, nicméně takovýto „ústupek" nepovažujeme za dostačující. ÚP obce Rtyně nad 
Bílinou hovoří jasně: ...srážkové vody budou řešeny zasakováním v místě... To znamená všechny srážky. A 
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technické možnosti řešení existují. Jen jsou nákladné. Tento fakt ale neznamená, že se Oznamovatel ze své 
povinnosti vymluví nepříznivým koeficientem vsaku, jakkoli empiricky stanoveným. 

Strana 4 Přílohy Hydrogeologický průzkum obsahuje obrázek „Lokalizace vrtů řady V z roku 2017 na pozemcích 
p.č. 961 a 154/1 v k.ú. Velvěty". Pozemek p.č. 154/1 k.ú. Velvěty neexistuje. Zarážející na předloženém umístění 
vrtů je několik skutečností. Především umístění vrtu V2 pod stožárem VVN a umístění vrtu V3 pod vedením VVN. 
Dále pak umístění vrtů Vll,V12aV13v dotyku ochranného pásma vodovodního přivaděče. Předpokládáme, že 
realizační firma tyto vrty neuskutečnila, pouze si je pro potřeby Dokumentace vymyslela. Další důvod, proč celý 
posudek prohlásit za nedůvěryhodný. 

Na straně 6 se objevuje chyba o celkové rozloze záměru „ na zájmovém území budou postaveny průmyslové haly 
o celkové rozloze přes 82.000 m2 v I. а II. etapě výstavby ". Tato chyba se vyskytovala již v příloze k Dokumentaci 
záměru Business Park Teplice. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden na celém území záměru, ale pouze na části západně od silnice 
III/25352, čili zhruba jen na 1/3 zájmového území. 

Hydrogeologický průzkum vychází z aktuálních údajů ročních srážek ve srážkoměrné stanici Teplice za období 
1951 - 1980, což je údaj téměř 30 starý (str. 5, tab. 1) 

Vyjádření Povodí Ohře POH/53105/2017-3/037200 není relevantní. Bylo vydáno 22.2.2018 k záměru Business 
Park Teplice o jiné koncepci. Vyjádření nereflektuje všechny skutečnosti. Především jde o to, že důvěryhodnost 
Hydrogeologického posudku byla zpochybněna, posudek byl vytvořen na míru dle požadavků projektanta. Dále 
nezohledňuje ani požadavek ÚP Rtyně nad Bílinou, že srážkové vody budou řešeny zasakováním v místě záměru. 
Je potřeba, aby Oznamovatel získal vyjádření vycházející ze skutečného stavu věci. 

Posouzení geologických a hydrogeologických poměrů lokality bylo zpracováno autorizovanou osobou v souladu 
s platnými metodikami a bylo aktualizováno (viz Příloha č.9). 

Rtyně nad Bílinou uvádí zasakování jako svou dílčí podmínku v územním plánu k tomu, aby bylo možné využití 
plochy 1Z1 a a 1Z1b (1Z1a1 a 1Z1b1) k účelu skladovacích hal a výroby. Citujeme z územního plánu obce Rtyně 
nad Bílinou: „srážkové vody budou řešeny zasakováním v místě". Podmínku ÚP je nutno dodržet. Nelze ji 
jednoduše obejít opakovaným tvrzením o tom, že bude situace řešena jinak. A to tak, aby stav vyhovoval 
investorovi. Přičemž není podstatné, kolik a jakých odborníků bude považovat toto náhradní řešení za přijatelné.  

Zatím investor požadavek územního plánu o zasakováním na místě částečně ignoruje a fakt zasakování veškerých 
srážkových vod v místě se snaží obejít odvodem nedefinované části dešťových vod (zjevně však veškeré) do 
vodoteče Bystřice. 

Nelze-li dodržet podmínku ÚP, nelze realizovat záměr. Je nutné, aby veškeré srážkové vody mohly zůstávat 
retinovány v daném území. To znamená změnu technologie zasakování srážkových vod na technologii pomocí 
vsakovacích boxů. Retenci vody v daném území považujeme za prioritní. 

Z celkové situace rozložení současně navržených nádrží vyplývá, že pokud již investor bere v potaz alespoň 
částečné zasakování srážkových vod, neuvažuje o něm v případě hal RT1 a RT4. Tyto haly totiž nespadají pod 
ÚP Rtyně nad Bílinou, ale pod ÚP Modlany, který podmínku vsakování nemá výslovně uvedenu. Nicméně i v 
takovém případě platí zásada definovaná vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v § 20 odst. 5 písm. с bod 1: Přednostně jejich vsakování... 

Je tedy důvodný předpoklad, že dešťová voda z hal RT1 a RT4 bude, tedy bez jakékoliv snahy o zasakování, 
přímo navedena do vodoteče Bystřice. Důrazně upozorňujeme, že při stavbě i jen obyčejných RD v oblasti Teplicka 
je podmínkou stavebního úřadu likvidace srážkových vod na území pozemku rodinného domu. Zde se plánuje 
obrovský stavební záměr na tisících m2 zastavěné plochy, který tuto zásadu ignoruje...  
Pro úplnost upozorňujeme, že z různých částí Dokumentace vyplývá nesoulad velikosti plánovaných retenčně – 
vsakovacích nádrží (viz výše). Chybí zde postupy a výpočty předpokládaného množství srážkových vod, pro 
výpočet dostatečné velikosti retenčně — vsakovacích nádrží i výpočet předpokládaného podílu zasakované 
vody...  

Požadujeme Dokumentaci předělat v tom smyslu; aby veškeré srážkové vody mohly zůstávat retinovány v daném 
území. To znamená změnu technologie zasakování srážkových vod na technologii pomocí vsakovacích boxů. 

Jedná se o upozornění na problematiku nakládání se srážkovými vodami. Dříve uváděné informace vyplývaly se 
znalosti území v přípravných fázích projektu. V mezidobí byly rozšířeny geologické práce a bylo upřesněno 
projektové řešení, Zachycené srážkové vody tak budou částečně jímány pro potřeby údržby areálové zeleně, 
přebytky zasakovány v maximálním rozsahu, jaký umožňuje geologická stavba podloží, viz Posouzení 
hydrogeologických poměrů lokality v Příloze č. 9. 

Odváděny budou až přebytky srážek při déletrvajících srážkách, kdy dojde k plnění retenčních prostorů a 
současně přirozené zasakování bude nižší než přítok. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Územní plánování 

Záměr neodpovídá požadavkům ÚP obce Modlany a ÚP obce Rtyně nad Bílinou.  
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Nelze sčítat výměry jednotlivých rozvojových ploch, neboť se jedná o oddělená suverénní území. Územní plán 
obce Modlany vymezil zájmovém území záměru dvě plochy - plochu Z1/R19 a plochu Z1/R20. Pro každou 
jednotlivou plochu platí samostatně regulace dané územním plánem, to znamená i maximální zastavěnost každé 
plochy samostatně je 50% včetně zpevněných ploch a povrchů. To znamená na ploše Z1/R19 smí být zastavěno 
maximálně 26520m2, na ploše Z1/R20 maximálně 38029m2, včetně zpevněných ploch a povrchů.  

Oznamovatel sečetl výměry pozemků p.č. 154/1 a 148 (plus chybně přidal výměru pozemku 154/3, který není 
součástí plochy Z1/R19). Takový postup není možný. 

Věta "Navržené urbanistické řešení je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací" je nepravdivá, záměr 
není v souladu s podmínkami Územních plánů obce Modlany a obce Rtyně nad Bílinou. 

Požadujeme uvedení Dokumentace do souladu s územními plány obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou. A to 
především v oblasti požadavku na maximální zastavěnost plochy Z1/R19 a Z1/R20 ÚP Modlany a bodu požadavku 
na úplné zasakování srážkových vod v místě. To znamená změnu technologie zasakování srážkových vod na 
technologii pomocí vsakovacích boxů. 

Projekt byl v mezidobí upraven, k dalšímu viz vyjádření k připomínkám obce Modlany, sekce Územní plánování, 
str. 19, 20. 

Interakční prvek 

Propojení má zajistit interakční prvek, který propojí liniovou zeleň severně od silnice 1/63 s lokálním biokoridorem 
LBK D. Čili od silnice 1/63 přes remíz k biokoridoru.  

Požadavek Úp Rtyně nad Bílinou zní: ... bude ponechán a zajištěn volný průchod... Z předložené Dokumentace 
není zcela jasné, jak toho chce ZD dosáhnout. Sám uvádí v kapitole D.4, že jedním z navržených opatření je 
„Konzultovat s orgánem ochrany přírody vhodné propojení remízu, který je interakčním prvkem, s lokálním 
biokoridorem, a to včetně vhodného managementu nové výsadby. Konzultovat s orgánem ochrany přírody 
provedení podchodu pod plánovanou areálovou komunikací, která je v kolizi s navrhovaným interakčním prvkem“. 
Závěry těchto konzultací však v Dokumentaci chybí, je třeba ji v tomto ohledu dopracovat.  

Dále není zřejmé, jak ZD zamýšlí technicky provést ustanovení ...„Funkčnost interakčního prvku, který je v kolizi s 
areálovou komunikací v jihovýchodní části areálu bude zajištěna podchodem pod plánovanou areálovou 
komunikací". Díky prostorovému uspořádání, zde téměř v rovině, si nedovedeme podchod, který má zajistit volný 
průchod a propojí liniovou zeleň severně od silnice 1/63 s lokálním biokoridorem LBK D, představit.  

Požadujeme, aby takový podchod byl koncipován o rozměrech minimálně 3m na šířku a 2m na výšku. 
Nesouhlasíme však s vyvyšováním areálové komunikace nad úroveň komunikace III/25352.  

Navíc navržená areálová komunikace nerespektuje 50m ochranné pásmo lesa na jižním cípu remízu. 
Nerespektování ochranného pásma je nepřípustné.  

Řešením by bylo ustoupit od realizace výstavby haly RT6, která je situována za remízem. Jedině tak zůstane 
zachována plná funkčnost interakčního prvku. 

Požadujeme dopracovat Dokumentaci o studii oplocení areálu, se zaměřením na veřejná prostranství před vjezdy 
do areálů, významný krajinný prvek (remízek) mezi halami a zajištění volného průchodu k přírodní rezervaci Rač 
s ohledem na migrační prostupnost území. Toto propojení zajisti interakční prvek, který propojí liniovou zeleň 
severně od silnice I/63 s lokálním biokoridorem LBK D. 

Požadujeme dopracovat Dokumentaci o závěry konzultací s orgánem ochrany přírody ohledně vhodného 
propojení remízu, který je interakčním prvkem, s lokálním biokoridorem, a to včetně vhodného managementu nové 
výsadby. Dále o závěry konzultací s orgánem ochrany přírody k provedení podchodu pod plánovanou areálovou 
komunikací, která je v kolizi s navrhovaným interakčním prvkem. Požadujeme, aby takový podchod byl koncipován 
o rozměrech minimálně 3m na šířku a 2m na výšku. 

Viz vyjádření k připomínkám obce Modlany, sekce Interakční prvek, str. 21. 

Vhodné propojení remízu a lokálního biokoridoru a jeho parametry budou konzultovány v dalších stupních přípravy 
projektu, kdy budou k dispozici výsledky hodnocení dle §67 zák. 114/1992 Sb. Závěry provedených konzultací 
budou součástí tohoto hodnocení. Pozn: požadovaná realizace podchodu s rozměrem minimálně 3m na šířku a 
2m na výšku není odůvodněná. 

Pojem ochranné pásmo lesa de iure neexistuje (je myšleno patrně „pásmo 50m od okraje lesa“). V pásmu do 50m 
od okraje lesa je možné realizovat stavbu pouze se souhlasem orgánu ochrany lesa. 

Obecně 

Na straně 15 je uvedeno: „Oznamovatel se tímto záměrem snaží naplnit konkrétní poptávku konkrétních klientů 
po nájemních výrobně-skladovacích prostorech. " Toto tvrzení je nepravdivé. Zveřejnění Oznámení k zjišťovacímu 
řízení záměru Business Park Teplice bylo učiněno již 4.9.2017. Opravdu jde o „konkrétní poptávku konkrétních 
klientů", kteří již dva roky čekají a další roky čekat budou, než budou moci využít zamýšlené výrobní a skladovací 
prostory? Jistěže ne. Úmyslem Oznamovatele je výstavba co nejvíce co největších hal, obsazenost bude řešit 
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nejdříve v průběhu výstavby. A to může být situace s poptávkou po skladovacích a výrobních prostorech úplně 
jiná. 

Upozorňujeme, že v nedávné minulosti bylo v Ústeckém kraji vystavěna řada podobných projektů, některé z nich 
však zůstaly bez reálného využití. Například Nupharo Park u Libouchce se nachází v insolvenčním řízení. 
Oznamovatel operuje v oznámení s příslibem pronájmu jistých neznámých investorů, ti však mohou od tohoto 
záměru upustit a projekt by zůstal bez využití. Potřebu záměru je nutné vyhodnotit komplexně s ohledem na 
veřejný zájem. 

S tímto lze částečně souhlasit, realizace areálu bude záviset na situaci na trhu, na požadavcích uživatelů. V rámci 
procesu posuzování vlivů se ale konzervativně uvažuje nejhorší stav, tedy provoz celého plánovaného areálu i 
když naplňování areálu může být postupné. Realizace staveb bez využití není ekonomicky smysluplná.  

V nedávné minulosti (rok 2018) získalo souhlasné stanovisko v procesu EIA v okrese Teplice hned několik projektů 
výstavby skladových hal. Například záměr Panattoni Park Teplice South v Hostomicích, kde průmyslová zóna 
nabídne 32 tisíc metrů čtverečních industriálních prostor pro lehkou výrobu a logistiku. Dalším je záměr 
Novostavba výrobní haly А, В a C,  

Areál Krušnohorských strojíren Újezdeček. Tyto haly nabídnou v součtu cca 25 tisíc metrů čtverečních 
industriálních prostor. Dále záměr Výstavba skladových hal – Košťany, hlavní skladový objekt cca 15 tisíc m2. Je 
tak otázkou, zdaje vůbec takto rozsáhlý záměr PH Park Teplice potřebný. 

Na rozdíl od předchozích příkladů výstavby hal je u PH Park Teplice uvažováno s realizací na rozsáhlém záboru 
orné půdy, nikoliv v prostorech, kam tyto podniky patří. To znamená do ploch tzv, brownfíelds.  
Musíme konstatovat, že oznamovatel jako jediný důvod pro umístění záměru nalezl polohu u rychlostní silnice 
R63. Domníváme se, že pouze tento důvod by neměl být sám o sobě důvodem k umístění takto rozsáhlého areálu.  

Jedná se o domněnku. Záměr se snaží naplnit konkrétní poptávku po výrobně-skladovacích prostorech. V případě 
významné změny umísťovaných technologií podléhá záměr novému posouzení dle zákona 100/2001 Sb. Nehrozí 
tedy, že by záměr byl následně obsazen činnostmi, jejichž vliv na ŽP by nebyl vyhodnocen. 

K potřebnosti skladových a výrobních objektů lze konstatovat stále trvající poptávku. Obsazenost výrobně-
skladovacích ploch v ČR byla v 1. kvartále 2018 na úrovni 95,8 % a oproti předchozímu období vzrostla o 5 % 
(dostupné z: https://www.jll.cz/cz/novinky/industrial-research-forum-q1-2018-cz). Nelze vyloučit snížení poptávky 
po nových výrobních či skladovacích objektech, pak by docházelo k zástavbě území postupně, nicméně v rámci 
posouzení záměru je konzervativně hodnocen cílový stav. 

Areál PH Park Teplice je umisťován v souladu s ÚPD na plochy výroby a skladování. Při výběru místa pro umístění 
těchto aktivit v území byla při tvorbě územních plánů obcí vybrána právě tato lokalita. Platná ÚPD tedy uvedený 
záměr umožňuje (ÚPD schvaluje zastupitelstvo obce) a výstavbu průmyslového areálu předpokládá. Případná 
nerealizace tohoto záměru by pouze umožnila realizaci jiného obdobného záměru na shodné lokalitě. 

Vyhodnocování potřeby výrobně-skladovacích ploch je předmětem tzv. SEA tj. vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj.  

Nyní probíhající proces EIA již neřeší ekonomický pilíř udržitelnosti, nýbrž pouze pilíř ekologický. 

13 Obyvatelé Sezemic, ze dne 22.5.2019 

Územní plánování 

Územní plán obce Rtyně nad Bílinou pro výstavbu na záměrem dotčených plochách (lZla a lZlb, případně lZlbl a 
lZlb2) v kapitole Podmíněně přípustné využití zcela jasně stanovuje následující podmínky: 

• v rámci umístění stavby bude provedeno akustického posouzení podloženého měřením hluku z vlivu provozu na 
přilehlých a blízkých pozemních komunikacích prokázáno nepřekročení hlukové zátěže odpovídající navrženému 
způsobu využití plochy.  

Měření hluku provedeno nebylo vůbec, celá hluková studie je založena pouze na výpočtech, přičemž použité 
podklady (respektive navrhovatelem záměru předkládané současné hodnoty) se výrazně liší od oficiálních 
podkladů MZ ČR obsažených ve studii strategického hlukového mapování. 

Modelové sledování vlivů (provedení výpočtu) je standardní postup. Nicméně bylo provedeno měření hluku z 
provozu na přilehlých komunikacích. Protokol o měření hluku a hluková studie jsou uvedeny v Příloze č. 3 této 
dokumentace. 

• bude ponechán a zajištěn volný průchod k přírodní rezervaci Rač s ohledem na migrační prostupnost území. 
Toto propojení zajistí interakční prvek, který propojí liniovou zeleň severně od silnice 1/63 s lokálním biokoridorem 
LBK D 

Tato podmínka je záměrem řešena čistě formálně. Rozloha a povaha záměru fakticky zakládá předpoklad 
praktické nefunkčnosti navrženého řešení. 

Viz vyjádření k připomínkám obce Modlany, sekce Interakční prvek, str. 21.  

https://www.jll.cz/cz/novinky/industrial-research-forum-q1-2018-cz


Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01  40 / 158 
sk. zn. A 

• bude zajištěno odpovídající nakládání s odpadními vodami, srážkové vody budou řešeny zasakováním v místě 
a kolem areálu vysazena izolační zeleň z původních druhů rostlin se zajištěním druhové pestrosti. 

Tuto podmínku předložený záměr zcela porušuje. Posouzení hydrogeologických poměrů lokality předložené 
navrhovatelem záměru zcela jasně konstatuje, že zasakování je možno řešit pouze podmíněně a v omezeném 
rozsahu. Záměr naopak přímo počítá, že srážková voda bude z předmětné lokality přečerpávána přímo do 
regulovaného přítoku řeky Bíliny zcela mimo předmětnou lokalitu a to v množství až 25 l/s. A to v situaci, kdy je 
prioritním obecným zájmem srážkovou vodu v krajině zadržovat. Z této podmínky Územního plánu obce Rtyně 
nad Bílinou je zcela evidentní, že dotčené plochy v žádném případě nebyly určeny k zástavbě tak masivního 
charakteru o jakém uvažuje předložený záměr. Dále je nutno zdůraznit, že tuto podmínku záměr dle vlastní 
dokumentace není schopen splnit a to dokonce přesto, že výše zmíněné Posouzení hydrogeologických poměrů 
lokality zcela vynechalo Halu RT6, která je ze všech navrhovaných hal největší. 

V zásadě je nepochybné, že posouzení hydrologických poměrů mělo být provedeno jako podklad pro navržení 
maximální zastavitelné plochy lokality tak, aby tato zastavěnost splnila podmínku zasakování srážkových vod v 
lokalitě, tak jak to závazně stanovuje územně plánovací dokumentace dotčených obcí. Postupovat obráceně, tedy 
nejprve navrhnout monstrózní areál a teprve poté zjišťovat, do jaké míry navržená zastavěnost vyhovuje územně 
plánovací dokumentaci, je zhola nesprávný postup, který se dle našeho názoru spoléhá na možnost nedodržení 
závazných podmínek příslušného územního plánu a jejich dodatečného zmírnění dle skutečného stavu. 

Tyto připomínky v celém rozsahu platí i pro Územní plány dalších sousedících obcí. A zároveň zdůrazňujeme, že 
nutnost splnění těchto podmínek je obsažena i ve vyjádřeních dalších dotčených úřadů (Magistrát města Teplice, 
odbor územního plánování a stavebního řádu) předložených zadavatelem. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Veřejné zdraví 

Dokumentace záměru na základě Rozptylové a Hlukové studie uvádí:  

Realizací stavby, za předpokladu dodržení vstupů do rozptylového modelu SYMOS 97 a do hlukové studie nedojde 
k prokazatelnému zvýšení zdravotních rizik (nad stávající úroveň) a k negativním vlivům na fyzické zdraví.  

S tímto závěrem nesouhlasíme, neboť podklady k němu nejsou podloženy žádným měřením současné hlukové 
zátěže dotčených území a jsou vypracovány čistě na základě teoretických úvah, přičemž například ze 
strategického hlukového mapování MZ ČR vyplývají rozdílné (vyšší) údaje, než jaké uvádí dokumentace záměru. 
Dokumentace záměru navíc své limity opírá o režim „staré hlukové zátěže", což v případě zatěžování okolí hlukem 
ze zcela nových staveb a provozů považujeme ve vztahu ke zdraví obyvatelstva za kontraproduktivní a 
nepřijatelné. Limity „staré hlukové zátěže" se používají právě proto, že u starých např. Komunikací je obtížné splnit 
limity nové.  

Dokumentace záměru zcela zjevným způsobem bagatelizuje vliv případné realizace záměru na psychickou 
pohodu obyvatelstva. Realizace záměru by zcela zásadním způsobem zhoršila kvalitu života ve svém okolí, 
přičemž ani záměr sám neuvádí žádná pozitiva, která by okolní populaci přinesl. 

Uvedená tvrzení nejsou podložena, vyhodnocení bylo provedeno objektivně. K dalšímu viz vyjádření k 
připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31. 

Vody 

Část C.II.2 dokumentace záměru uvádí: „Podél hranice zájmového území se nachází zatrubněný vodní tok".  

Vzhledem k současné a budoucí „vodní krizi" by bylo mnohem vhodnější pozemky využít pro vytvoření přírodě 
blízkého stanoviště s meandrem toku nebo vytvořením zamokřeného území a tok vysvobodit ze zatrubnění než 
plochu zastavět betonem. Plocha s uváděnou rozlohou 32 ha, která bude tvořena betonem, je nepochybně z 
hydrologického a klimatického hlediska významnou zátěží. Beton blokuje jakýkoliv hydrologický cyklus zastavěné 
plochy navíc zasakování přívalových srážek z takto rozsáhlé plochy jez pohledu dimenzování v reálu 
neproveditelné. Významně bude ovlivněno mikroklima v letních měsících, kdy přes den naakumulované teplo bude 
v noci vyzařováno do okolí a tím bude blokováno noční ochlazování.  

Územní plán obcí předpokládá v tomto konkrétním území výstavbu průmyslového parku. V případě jiného 
převažujícího požadavku na užití území by zde při tvorbě územně plánovací dokumentace bylo toto jiné užití 
zaneseno. S návrhem úprav zatrubněného toku lze souhlasit, ale uvedený přítok Žichlického potoka se nachází 
mimo řešené území a taktéž mimo pozemky vlastnictví a správu investora.  

Dokumentace záměru uvádí, že „ Vliv záměru na kvalitu a množství podzemních vod v lokalitě a jejím širším okolí 
lze souhrnně hodnotit jako nevýznamný a kumulace vlivů je akceptovatelná (omezení retenční schopnosti území 
bude částečně kompenzováno navrženým zasakováním srážkových vod). Jedná se o přímé nevýznamné 
negativní kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní 
pouze částečně, přičemž podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území po ukončení provozu.  

Tento závěr navrhovatele je v přímém rozporu jak s platnou a závaznou územně plánovací dokumentací, tak se 
stanovisky dalších dotčených úřadů, které již v podmínkách ÚP přímo nařizují zasakování srážkových vod v místě 
zástavby - z faktu, že záměr není schopen tuto podmínku splnit je zřejmé, že jeho velikost zásadně přesahuje 
rozsah uvažovaný v územně plánovací dokumentaci. Naopak jsme přesvědčení, že jde o velmi významný zásah 
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do hydrogeologických poměrů krajiny v situaci, kdy by vzhledem k obecným klimatickým změnám a celkovému 
nedostatku podzemních a srážkových vod bylo spíše na místě uvažovat o zadržení co nejvyššího množství 
srážkové vody v lokalitě, tak jak koneckonců ukládá i závazná územně plánovací dokumentace. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Územní plánování, str. 19, 20. 

Biota 

Záměr je navržen na celkem na ploše 320.000 m2, což představuje větší plochu, než jakou dohromady zabírají 
dvě záběru nejbližší obce Sezemice a Malhostice. Je tedy více než jasné, že světelný smog, hluk a provoz, které 
záměrem vzniknou budou mít velmi významný a negativní vliv na biologickou rozmanitost ve svém okolí. 

Rozměr oznamovaného areálu není přímo úměrný vlivům. V mezidobí došlo k dalšímu upřesnění řešení záměru 
směřující k snižování možných negativních vlivů. Dále viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Biota, 
str.20, 21. 

Interakční prvek 

Stejně jako žádní občané Sezemic a Malhostic nejsou zvyklí vídat uprostřed zástavby volně žijící živočichy, tak 
volně žijící živočichové nejsou zvyklí obstarávat si potravu a další uprostřed obřích průmyslových komplexů, neřkuli 
využívat interaktivní prvek ve formě podchodu, tak jak je navržen v dokumentaci. 

Výskyt volně žijících živočichů v průmyslových parcích je běžný. Uvedený „podchod“ bude realizován v rozměrech 
vhodných pro malé živočichy z důvodů snížení možné mortality. Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, 
sekce Interakční prvek, str. 21. 

Krajinný ráz 

Dále schválená územně plánovací dokumentace jasně stanovuje vysokou hodnotu celého krajinného rázu 
dotčeného území.  

Záměr naopak bez jakéhokoliv odůvodnění tohoto rozporu v části C. Dokumentace konstatuje, že „krajina v 
zájmovém území se nevyznačuje jedinečnými ani význačnými přírodními a estetickými hodnotami".  

Místo stavby se nachází v blízkosti hranice CHKO České středohoří, které je velmi cennou lokalitou. Připomínáme, 
že je jedním ze dvou vulkanických pohoří na území ČR a s tím je spojena specifická flora, fauna a krajinný ráz. 
Koneckonců i sám navrhovatel v jiné části návrhu připouští, že v blízkosti se nacházejí rekultivované plochy, které 
mají svá specifika a z pohledu ekologie a krajinotvorby jsou velmi ceněnými lokalitami, čemuž odpovídá jejich 
stupeň ochrany.  

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Rtyně nad Bílinou, sekce Obecně, str. 17, 18. 

Pokud by došlo k realizaci záměru, tak by na území ohraničeném jezerem Milada ze severu, Českým středohořím 
z jihu, obcemi Roudníky, Kvítkov, Úpořiny a Hradiště ze západu a linií mezi obcemi Žim, Stadice a východní okraj 
jezera Milada z východu (tedy na rozloze více než 41 km2) vznikl areál, jehož rozloha by byla větší než součet 
všech dalších průmyslových komplexů na zmíněném území. 

A vzhledem k umístění záměru v centru této plochy na lokalitu viditelnou z velké dálky by šlo zcela nepochybně o 
monstrózní zásah do krajinného rázu. 

Koneckonců samotná Vizualizace, jež je součástí záměru zcela jasně dokládá monstróznost zásahu do krajiny a 
do jejího Genius loci, zejména vzdálenější pohledy např. z Bořislavi nebo z Milešovky. Kontrast bloku hal do 
mozaiky krajiny absolutně nezapadá a rozhodně nesplývá. Jedná se o významný zásah do krajinného rázu, v 
kontextu širšího území nepřijatelný. Zásah do krajinného rázu je navíc posuzován jen stacionárně. Při projížďce 
více či méně přilehlým územím je evidentní, že krajinný ráz by záměrem byl změněn zcela nepřijatelným 
způsobem.  

Jíž při laickém srovnání fotografie se studií zpracovatele je jasné, že skutečný rozsah viditelnosti záměru byl ve 
studii extrémně podceněn. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Krajinný ráz, str. 31. 

Obecně 

Vedle zákonné ochrany nemovitých památek se na území obce uplatňuje režim území s archeologickými nálezy. 
V území s výskytem archeologických nálezů vyplývá stavebníkům zákonná povinnost v rámci přípravy stavby, tj. 
záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23, záměr 
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum.  

Otázku archeologického průzkumu záměr opomenul zcela, respektive jí obešel obecnými formulacemi bez 
vyjádření příslušných úřadů. 

Uvedené tvrzení není pravdivé, předchozí dokumentace se problematikou archeologie zabývá. Vždy se bude při 
výstavbě postupovat dle zákona. V případě učinění archeologického nálezu bude postupováno v souladu se 
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zákonem. Záchranný průzkum bude zajištěn v intencích zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Dokumentace je 
doplněna mapou území s archeologickými nálezy – viz Obr. 8, str. 91 dokumentace, která dříve uváděné informace 
dokladuje. 

Zde je nutno zcela jasně říci, že potřebnost, či obecná prospěšnost záměru nebyla zpracovatelem doložena vůbec. 
V dokumentaci je sice zmíněno, že oblast je významně průmyslově ovlivněna, úvaha o využití stávajících areálů, 
které čekají na využití však chybí. 

O skladových halách, jež masivně rostou v okolí Lovosic a o dalších, které jsou již postaveny a jsou k pronájmu 
není v dokumentaci jediná zmínka. 

Stejně tak v dokumentaci chybí jakákoliv rešerše z databáze „brownfieldů" nebo z nabídek developerů, kdy již při 
jednoduchém zadání požadavků prostřednictvím internetu zjistíme, že je dostatek prostor k realizaci obdobných 
záměrů, aniž by bylo nutno při jejich realizaci takto hrubým způsobem zasahovat do přírody a krajiny. 

Nejparadoxněji ve shora popsaných souvislostech zní jeden ze závěrů zpracovatele záměru:  
„V případě odmítnutí posuzovaného záměru lze v krátkodobém časovém horizontu předpokládat zachování využití 
území pro zemědělské účely, jako intenzivně obdělávané zemědělské plochy. Vzhledem k vymezení území 
územními plány dotčených obcí pro výrobu a skladování, je však ve střednědobém, případně dlouhodobém 
časovém horizontu pravděpodobnější jejich budoucí, naprosto legitimní, využití v souladu s územně-plánovací 
dokumentací, tedy pro podobnou výstavbu, jakou představuje navrhovaný záměr PH Park Teplice."  

Takové využití dotčených ploch není vzhledem k vymezením daným územními plány dotčených obcí legitimní ani 
dnes, neboť se těmito vymezeními ani v nejmenším neřídí, nýbrž se tato omezení snaží ve všech měřítcích 
mnohonásobně překračovat. 

To je ostatně zřejmé i ze změn, které jednotliví předkladatelé v záměru během jeho projednávání již učinili. 
Koneckonců i tento postup v nás vyvolává dojem, že ani tak nejde o záměr investorů jako spíše o záměr 
developerů o co nejvyšší zhodnocení pozemků bez ohledu na škody, které tím budou způsobeny krajině, přírodě, 
lidem a dalším. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Obecně, str. 38, 39. 

Na základě shora popsaných nedostatků dokumentace záměru navrhujeme, aby Krajský úřad Ústeckého kraje 
k tomuto záměru vydal zamítavé stanovisko. 

Pokud Krajský úřad Ústeckého kraje tomuto našemu návrhu nevyhoví, potom požadujeme, aby navrhovateli 
záměru byla uložena povinnost odstranit veškeré nedostatky záměru a záměr dopracovat tak, aby bylo možné 
jeho komplexní posouzení. Zároveň navrhujeme, aby takové posouzení proběhlo veřejně. 

Dokumentace byla upřesněna a doplněna o všechny požadavky Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, které byly uvedeny ve sdělení ze dne 18.8.2019, č.j. KUUK/81478/2019ZPZ. 

Veřejné projednání je součástí procesu EIA. 

14 Obyvatelé Malhostic, ze dne 6.5.2019 

Hluk 

Z dokumentace oznámení záměru vyplývá, že části domů Malhostice č.p. 38 a č.p. 46 jsou uvedeny jako referenční 
body reprezentující nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, které by v budoucnu mohly být ovlivněny 
plánovaným provozem záměru.  

V hlukové studii kapitole 2.2. 1.2 se intenzita nákladní dopravy vyvolaná záměrem předpokládá na úrovni 292 
lehkých nákladních automobilů (dodávek) a 361 těžkých nákladních automobilů (kamionů) v jednom směru za 
den, přičemž veškerá nákladní doprava bude směřovat na I/63. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že 
vozidla směřující na Prahu budou pro připojení využívat silnici č. III/25336, která leží cca 50 m od nejbližšího 
obytného domu v části obce Malhostice.  

V tabulce 22 Intenzita dopravy v členění na jednotlivé sledované úseky, výhledové scénáře, noční a denní dobu 
je silnice č. III/25336 označena jako úsek 8. Dle dopravního průzkumu z roku 2018 je na tomto úseku v čase 6-22 
hod. sledováno 692 osobních automobilů (OA), 76 dodávek (LNA) a 61 kamionů (TNA). Předpokládaná doprava 
vyvolaná záměrem je na tomto úseku vyčíslena na 538 OA, 190 dodávek LNA a 324 kamionů TNA v době 6-22 
hod. V součtu s počtem automobilů uvedených v prognóze na rok 2022 je celkový předpokládaný počet automobilů 
v roce 2022 v čase 6-22 hod. na úseku 8 vyčíslen na 1307 OA, 267 LNA a 385 TNA bez ohledu na zprovoznění 
Kladrubské spojky, tedy předpokládaný počet vozidel je stejný ve variantě se spojkou i ve variantě bez spojky. 
Zprovoznění Kladrubské spojky tedy nemá na vytížení silnice č. III/25336 vliv. Tedy předpokládaná doprava v roce 
2022 na úseku č. 8 je výrazně vyšší: OA- 2x více, LNA- 3x více a TNA - dokonce 6x více oproti stavu v roce 2018. 
Je tedy zřejmé, že vyvolaná doprava bude mít negativní vliv na hlukovou situaci a na zdraví obyvatel v oblasti 
rodinných domů Malhostice č.p. 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 a 46, kde bude docházet k rušení hlukem. 
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Bylo provedeno měření hluku v obci Malhostice. Protokol o měření hluku a hluková studie, kde je provedeno 
vyhodnocení výhledové akustické situace u nejvíce dotčených chráněných venkovních prostor staveb (včetně 
obce Malhostice), jsou uvedeny v Příloze č. 3 této dokumentace. 

15 Mgr. Jan Kurtský, ze dne 21.5.2019 

Krajinný ráz 

Zamýšlená rozloha více než 32 hektarů zcela zásadním způsobem zasahuje do charakteru a reliéfu krajiny. Celý 
záměr je umístěn na zemědělskou půdu. Navíc je záměr umístěn tak, že zdaleka mění vizuální charakter svého 
okolí. Je tedy zřejmé, že vliv záměru na krajinu a životní prostředí je zcela nepřijatelný. Celý projekt záměru 
neomluvitelným způsobem bagatelizuje veškeré negativní vlivy na životní prostředí.  

Nesouhlasím se závěry předložené studie vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, která zcela neomluvitelným 
způsobem bagatelizuje stávající hodnoty krajiny v místě záměru, např. argumentací, že „v pohledech na prostor 
proponovaného areálu ... již dnes výrazně vizuálně uplatňuje kumulace vedení VN" . Vedení VN v krajině je 
charakteristické jednak horizontálně vedenými vodiči elektřiny a jednak vertikálně umístěnými příhradovými 
konstrukcemi stožárů, které ovšem vzhledem k jejich výrazné subtilnosti v krajině nelze srovnávat s neprůhlednou 
hmotou navrhovaných staveb, jejíž pohledové uplatnění bude v blízkém okolí výrazně narativní (jak dokládá např. 
v předložené vizualizaci pohled z pozorovacího bodu „Zatáčka"). Zároveň všechny předložené vizualizace 
obsahují nepravdivé informace, a to ve vztahu k navrhované vegetaci, která má zmenšit negativní pohledové 
působení navrhovaného záměru na krajinný ráz. Vizualizace předpokládají vzrostlou zeleň, která však výšky 10-
14 m může dosáhnout až po značné době růstu (je navrhováno „vysázet kvalitní výpěstky dřevin, stromy výšky 
cca 3-4 m"), a do doby, než stromy vyrostou, budou stavby v krajině zcela jistě zásadním způsobem negativně 
pohledově uplatněné. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Krajinný ráz, str. 31. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str. 33, 34. 

Vody 

Záměr naprosto nepřijatelným způsobem ovlivňuje hospodaření se srážkovou vodou v místě projektovaných 
staveb:  

Dle závěru předloženého: POSOUZENÍ GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ LOKALITY 
(dále jen „hydrogeologický posudek): „Určitá rizika vyplývají z neznámého průběhu a směru odvodnění srážkových 
vod do terasových štěrků, s tím že nelze vyloučit ovlivnění stability okolních stávajících i budoucích staveb.“ 
Realizací záměru tak bude nejen negativně ovlivněno hospodáření se srážkovou vodou v místě stavby, především 
ve vztahu k vlastním pozemkům „PH parku" se stavbami a zpevněnými plochami na více než 50% plochy, ale též 
především ve vztahu k pozemkům par. č.131 a 132/3 v k. ú. Malhostice (pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
ale pravděpodobně i dalších, po spádnici níže ležících pozemků. S ohledem na celkovou konfiguraci terénu v 
oblasti nelze vyloučit negativní vliv navrhovaného záměru na zásadní prvek krajiny, kterým je Přírodní rezervace 
Malhostický rybník (vzdálený pouhých 0,6 km po spádnici terénu)!  

Toto však nebylo předloženým hydrogeologickým posudkem vůbec řešeno, protože průzkumné vrty byly 
realizovány pouze na západ od komunikace na pozemku par. č. 272 v k. ú. Žichlice u Modlan (dále jen komunikace 
„dálnice - Suché"), tedy na pozemcích par. č. 961 154/1 v k. ú. Velvěty. Hydrogeologický posudek tedy nemohl 
zachytit celou situaci stavby - tj. na pozemcích na východ od silnice „dálnice - Suché". Zároveň tím, že nelze 
vyloučit ovlivnění stability, jak píše předložený hydrogeologický posudek, okolních stávajících i budoucích staveb, 
vzniká riziko ovlivnění především přilehlého tělesa dálnice! Stávající zemědělské a lesnické využití v celé ploše 
navrhované zástavby umožňuje nižší evapotranspiraci, která se výrazně zvýší v případě realizace záměru, 
počítajícím s více než 50% zastavěné plochy (vč. zpevněných ploch). Realizací záměru dojde k významné ztrátě 
vody z místního povodí, nastolení nerovnoměrné bilance vody a negativnímu ovlivnění mikroklimatu. Tento fakt 
bude nabývat v blízké budoucnosti na významu, v souvislosti s „vysýcháním" půdy. Neexistuje žádná záruka trvalé 
udržitelnosti záměru a zábor zemědělské půdy je zde s velkou pravděpodobností nevratný. Předložený záměr je 
v přímém protikladu k projektům Ministerstva životního prostředí, týkajících se zadržování vody v krajině: Realizace 
záměru významně přispěje k vysychání půdy v dotčené lokalitě! 

Viz vyjádření k připomínkám Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 7, str. 14. 

Veřejné zdraví 

Vliv záměru na zdraví obyvatel je naprosto nepřijatelný. Umístění záměru do průmyslem v podstatě nedotčené 
lokality zásadním způsobem ovlivňuje charakter celého okolí, jež doposud svým obyvatelům poskytovalo záruku 
klidu a duševní pohody.  

Podle závěru Posouzení vlivů na veřejné zdraví a obyvatelstvo sice „může dojít k snížení psychické pohody а k 
rušení hlukem, ale s ohledem na počty potenciálně dotčených obyvatel může jít jen o zvláště citlivé jedince". 
Nesouhlasím s doporučením realizace záměru s poukazem na malý počet potenciálně dotčených jedinců. Autor 
posudku není oprávněn určovat počet jedinců, pro něž je záměr přijatelný a pro něž přijatelný není. V naší 
společnosti má každý jedinec (tedy člověk) svůj jedinečný význam. Obyvatelstvo okolních obcí žije v místě silně 
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devastovaném povrchovou těžbou, provedené rekultivace jen zčásti nahrazují kvalitu původního přírodního 
prostředí. Záměr výstavby „PH parku", tedy další významný negativní zásah do krajiny, přichází v době, kdy 
provedené rekultivace začínají plnohodnotně plnit své funkce. Tato krajina tak v současné době získává významný 
rekreační potenciál pro obyvatele (tedy i pro mne) celé ústecké aglomerace (např. nedaleké jezero Milada), který 
bude předloženým záměrem výrazně narušen. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31, 32. 

Biota 

Nesouhlasím se závěry předloženého Přírodovědného průzkumu, který zásadním způsobem bagatelizuje 
skutečnosti vyskytující se v současné krajině dotčeného a blízkého okolí, přičemž tento průzkum zcela opominul 
existenci velice blízké (na jiném místě předložené dokumentace uvedeno 0,6 km vzdálené) Přírodní rezervace 
Malhostický rybník (u kterého je důvodem ochrany ojedinělá ornitologická lokalita s výskytem 128 druhů ptáků), 
když se soustředil pouze na Žichlickou výsypku, Přírodní rezervaci Rač a jeden z remízků. 

Přírodní rezervace Malhostický rybník nebyla vyhodnocována, jelikož se nachází mimo jakýkoliv dosah působení 
záměru.  

16 Ing. Blanka Kurtská, ze dne 21.5.2019 

Jedná se o shodné vyjádření s vyjádřením č.15. 

Krajinný ráz 

Zamýšlená rozloha více než 32 hektarů zcela zásadním způsobem zasahuje do charakteru a reliéfu krajiny. Celý 
záměr je umístěn na zemědělskou půdu. Navíc je záměr umístěn tak, že zdaleka mění vizuální charakter svého 
okolí. Je tedy zřejmé, že vliv záměru na krajinu a životní prostředí je zcela nepřijatelný. Celý projekt záměru 
neomluvitelným způsobem bagatelizuje veškeré negativní vlivy na životní prostředí.  

Nesouhlasím se závěry předložené studie vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, která zcela neomluvitelným 
způsobem bagatelizuje stávající hodnoty krajiny v místě záměru, např. argumentací, že „v pohledech na prostor 
proponovaného areálu ... již dnes výrazně vizuálně uplatňuje kumulace vedení VN" . Vedení VN v krajině je 
charakteristické jednak horizontálně vedenými vodiči elektřiny a jednak vertikálně umístěnými příhradovými 
konstrukcemi stožárů, které ovšem vzhledem k jejich výrazné subtilnosti v krajině nelze srovnávat s neprůhlednou 
hmotou navrhovaných staveb, jejíž pohledové uplatnění bude v blízkém okolí výrazně narativní (jak dokládá např. 
v předložené vizualizaci pohled z pozorovacího bodu „Zatáčka"). Zároveň všechny předložené vizualizace 
obsahují nepravdivé informace, a to ve vztahu k navrhované vegetaci, která má zmenšit negativní pohledové 
působení navrhovaného záměru na krajinný ráz. Vizualizace předpokládají vzrostlou zeleň, která však výšky 10-
14 m může dosáhnout až po značné době růstu (je navrhováno „vysázet kvalitní výpěstky dřevin, stromy výšky 
cca 3-4 m"), a do doby, než stromy vyrostou, budou stavby v krajině zcela jistě zásadním způsobem negativně 
pohledově uplatněné. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Krajinný ráz, str. 31. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str.  33, 34. 

Vody 

Záměr naprosto nepřijatelným způsobem ovlivňuje hospodaření se srážkovou vodou v místě projektovaných 
staveb:  

Dle závěru předloženého: POSOUZENÍ GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ LOKALITY 
(dále jen „hydrogeologický posudek): „Určitá rizika vyplývají z neznámého průběhu a směru odvodnění srážkových 
vod do terasových štěrků, s tím že nelze vyloučit ovlivnění stability okolních stávajících i budoucích staveb.11 
Realizací záměru tak bude nejen negativně ovlivněno hospodářem se srážkovou vodou v místě stavby, především 
ve vztahu k vlastním pozemkům „PH parku" se stavbami a zpevněnými plochami na více než 50% plochy, ale též 
především ve vztahu k pozemkům par. č.131 a 132/3 v k. ú. Malhostice (pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
ale pravděpodobně i dalších, po spádnici níže ležících pozemků. S ohledem na celkovou konfiguraci terénu v 
oblasti nelze vyloučit negativní vliv navrhovaného záměru na zásadní prvek krajiny, kterým je Přírodní rezervace 
Malhostický rybník (vzdálený pouhých 0,6 km po spádnici terénu)!  

Toto však nebylo předloženým hydrogeologickým posudkem vůbec řešeno, protože průzkumné vrty byly 
realizovány pouze na západ od komunikace na pozemku par. č. 272 v k. ú. Žichlice u Modlan (dále jen komunikace 
„dálnice - Suché"), tedy na pozemcích par. č. 961 154/1 vk. ú. Velvěty. Hydrogeologický posudek tedy nemohl 
zachytit celou situaci stavby - tj. na pozemcích na východ od silnice „dálnice - Suché". Zároveň tím, že nelze 
vyloučit ovlivnění stability, jak píše předložený hydrogeologický posudek, okolních stávajících i budoucích staveb, 
vzniká riziko ovlivnění především přilehlého tělesa dálnice! Stávající zemědělské a lesnické využití v celé ploše 
navrhované zástavby umožňuje nižší evapotranspiraci, která se výrazně zvýší v případě realizace záměru, 
počítajícím s více než" 50% zastavěné plochy (vč. zpevněných ploch). Realizací záměru dojde k významné ztrátě 
vody z místního povodí, nastolení nerovnoměrné bilance vody a negativnímu ovlivnění mikroklimatu. Tento fakt 
bude nabývat v blízké budoucnosti na významu, v souvislosti s „vysýcháním" půdy. Neexistuje žádná záruka trvalé 
udržitelnosti záměru a zábor zemědělské půdy je zde s velkou pravděpodobností nevratný. Předložený záměr je 
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v přímém protikladu k projektům Ministerstva životního prostředí, týkajících se zadržování vody v krajině: Realizace 
záměru významně přispěje k vysychání půdy v dotčené lokalitě! 

Viz vyjádření k připomínkám Krajského úřadu Ústeckého kraje, bod 7, str. 14. 

Veřejné zdraví 

Vliv záměru na zdraví obyvatel je naprosto nepřijatelný. Umístění záměru do průmyslem v podstatě nedotčené 
lokality zásadním způsobem ovlivňuje charakter celého okolí, jež doposud svým obyvatelům poskytovalo záruku 
klidu a duševní pohody.  

Podle závěru Posouzení vlivů na veřejné zdraví a obyvatelstvo sice „může dojít k snížení psychické pohody а k 
rušení hlukem, ale s ohledem na počty potenciálně dotčených obyvatel může jít jen o zvláště citlivé jedince". 
Nesouhlasím s doporučením realizace záměru s poukazem na malý počet potenciálně dotčených jedinců. Autor 
posudku není oprávněn určovat počet jedinců, pro něž je záměr přijatelný a pro něž přijatelný není. V naší 
společnosti má každý jedinec (tedy člověk) svůj jedinečný význam. Obyvatelstvo okolních obcí žije v místě silně 
devastovaném povrchovou těžbou, provedené rekultivace jen zčásti nahrazují kvalitu původního přírodního 
prostředí. Záměr výstavby „PH parku", tedy další významný negativní zásah do krajiny, přichází v době, kdy 
provedené rekultivace začínají plnohodnotně plnit své funkce. Tato krajina tak v současné době získává významný 
rekreační potenciál pro obyvatele (tedy i pro mne) celé ústecké aglomerace (např. nedaleké jezero Milada), který 
bude předloženým záměrem výrazně narušen. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31, 32. 

Biota 

Nesouhlasím se závěry předloženého Přírodovědného průzkumu, který zásadním způsobem bagatelizuje 
skutečnosti vyskytující se v současné krajině dotčeného a blízkého okolí, přičemž tento průzkum zcela opominul 
existenci velice blízké (na jiném místě předložené dokumentace uvedeno 0,6 km vzdálené) Přírodní rezervace 
Malhostický rybník (u kterého je důvodem ochrany ojedinělá ornitologická lokalita s výskytem 128 druhů ptáků), 
když se soustředil pouze na Žichlickou výsypku, Přírodní rezervaci Rač a jeden z remízků. 

Přírodní rezervace Malhostický rybník nebyla vyhodnocována, jelikož se nachází mimo jakýkoliv dosah působení 
záměru.  

17 Ing. Petra Pechová, ze dne 16.5.2019 

Obecně 

Část B.l Dokumentace: chybí zmapování „brownfieldů" v okolí a posouzení jejich vhodnosti k využití. V Dokumentu 
je zmíněno, že oblast je významně průmyslově ovlivněna, úvaha o využití stávajících areálů, které čekají na využití 
však chybí. 

O skladových halách, jež masivně rostou v okolí Lovosic a o dalších, které jsou již postaveny a jsou k pronájmu 
není v Dokumentu zmínka. 

Mapování brownfieldů a screening využití obdobných záměrů je spíše předmětem obchodní strategie developera, 
není však předmětem procesu posouzení vlivu na životní prostředí. 

Část C.II.3 Dokumentace: Plochy pro výstavbu nejsou ohroženy větrnou erozí, na vedlejších pozemcích se 
nacházejí půdy mírně až silně ohroženy větrnou erozí. Vodní eroze je na zájmových pozemcích na horní hraně 
přípustnosti množství ztráty půdy. Na přilehlých pozemcích kolem je erozní ohroženost vysoce nad limitní hranicí 
4 t.ha-1.rok-1. Navíc mají pozemky určené pro výstavbu vysokou hodnotu faktoru ochranného vlivu vegetace, 
takže stačí využít vhodný osevní postup, případně agrotechnický přístup a pozemky budou s naprosto minimální 
roční ztrátou půdy i bez technických protierozních opatření. 

Lze jen konstatovat, že do doby realizace záměru lze výše uvedená opaření, týkající se užívání půdy, provádět. 
Nyní předkládaný záměr, či jiná obdobná aktivita pouze využívá možnosti dané územním plánem, který uvedené 
pozemky určil k zastavění. 

Krajinný ráz 

Část С Dokumentace: Nesouhlasím s tím, že „krajina v zájmovém území se nevyznačuje jedinečnými ani 
význačnými přírodními a estetickými hodnotami". Místo stavby se nachází v blízkosti hranice CHKO České 
středohoří, které je velmi cennou lokalitou. Připomínám, že je jedním ze dvou vulkanických pohoří na území ČR a 
s tím je spojena specifická flora, fauna a krajinný ráz. 

Dokumentace uvádí, že v blízkosti se nacházejí rekultivované plochy, které mají svá specifika a z pohledu ekologie 
a krajinotvorby jsou velmi ceněnými lokalitami, čemuž odpovídá jejich stupeň ochrany. 

Příloha 14 Dokumentace: Vizualizace zcela jasně dokládá monstróznost zásahu do krajiny a do jejího Genius loci, 
zejména vzdálenější pohledy např. z Bořislavi nebo z Milešovky. Kontrast bloku hal do mozaiky krajiny absolutně 
nezapadá a rozhodně nesplývá. Jedná se o významný zásah do krajinného rázu. V kontextu širšího území 
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nepřijatelný. Zásah do krajinného rázu je navíc posuzován jen stacionárně. Při projížďce více či méně přilehlým 
územím je evidentní, že krajinný ráz je již významně zatížen zásahy, a to i z dob minulých. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Krajinný ráz, str. 31. 

Část C.II.2 Dokumentace: Podél hranice zájmového území se nachází zatrubněný vodní tok. Vzhledem k 
současné a budoucí „vodní krizi" by bylo mnohem vhodnější, pozemky využít pro vytvoření přírodě blízkého 
stanoviště s meandrem toku nebo vytvořením zamokřeného území a tok vysvobodit ze zatrubnění než plochu 
zastavět betonem. Plocha s uváděnou rozlohou 32 ha, která bude tvořena betonem, je nepochybně z 
hydrologického a klimatického hlediska významnou zátěží. Beton blokuje jakýkoliv hydrologický cyklus zastavěné 
plochy navíc zasakování přívalových srážek z takto rozsáhlé plochy je z pohledu dimenzování v reálu 
neproveditelné. Významně bude ovlivněno mikroklima v letních měsících, kdy přes den naakumulované teplo bude 
v noci vyzařováno do okolí a tím bude blokováno noční ochlazování. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Obyvatelé Sezemic, sekce Vody, str. 40, 41. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Biota 

Část C.II.5.2 Dokumentace: Je uvedeno, že bylo pozorováno 18 zvláště chráněných druhů živočichů (druhy 
ohrožené, silně ohrožené a jeden kriticky ohrožený). Ovšem ani jeden ze zmíněných druhů není úzce vázán na 
intenzivně obdělávanou plochu pole, takže je zcela jasné, že se vyskytovali na přilehlých plochách jako je Žichlická 
výsypka a PR Rač a remíz. Tyto lokality budou při výstavbě a následném provozu silně ovlivněny dopravními 
imisemi, světelným a hlukovým znečištěním. 

Závěrečné tvrzení není podloženo a z dokumentace nevyplývá. Závěry předloženého průzkumu lze za 
předpokladu dodržení veškerých navržených opatření akceptovat, viz vyjádření ČIŽP (zn: ČIŽP/44/2019/4199). 

Ochrana ZPF 

Část D.I.5 Dokumentace: Zcela zbytečný zábor 6,7 ha půdy v I. třídě ochrany, tzn. nejkvalitnější půdy, kterou 
máme. Zábor 25,6 ha „méně kvalitní půdy", půdy, na které již slušnou dobu rostou plodiny, které nás krmí. „Méně 
kvalitní půda" znamená, že půda má menší produkční potenciál, tedy je schopná vyprodukovat méně biomasy než 
půda „kvalitní" za stejných podmínek, neznamená to však, že není vhodná k pěstování plodin a tudíž se může 
zastavět, obzvlášť vzhledem k rozloze. 

Uvedené pozemky byly v rámci územního plánování určeny k zastavění i s vědomím záboru ZPF. Dále viz 
vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str. 33, 34. 

18 MUDr. Eva Poláčková, ze dne 21.5.2019 

Krajinný ráz 

Zamýšlená rozloha více než 32 hektarů zcela zásadním způsobem zasahuje do charakteru a reliéfu krajiny. Celý 
záměr je umístěn převážně na zemědělskou půdu. Navíc je záměr umístěn tak, že zdaleka mění vizuální charakter 
svého okolí. Je tedy zřejmé, že vliv záměru na krajinu a životní prostředí je zcela nepřijatelný. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str. 33, 34. 

Vody 

Záměr naprosto nepřijatelným způsobem ovlivňuje hospodaření se srážkovou vodou. Zastavěním více než 50% 
uvažované lokality nevyhnutelně způsobí nemožnost využití srážkové vody k zavlažení okolní krajiny – což mimo 
jiné potvrzuje hydrogeologická studie předložená navrhovatelem záměru, která mimochodem neřeší území za 
komunikací směrem k Malhostickému rybníku. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Veřejné zdraví 

Vliv záměru na zdraví obyvatel je naprosto nepřijatelný. Umístění záměru do průmyslem v podstatě nedotčené 
lokality zásadním způsobem ovlivňuje charakter celého okolí, jež doposud svým obyvatelům poskytovalo záruku 
klidu a duševní pohody. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31. 

Obecně 

Celý projekt záměru neomluvitelným způsobem bagatelizuje veškeré negativní vlivy na životní prostředí. Měření 
hlukové zátěže nebylo provedeno vůbec, hluková studie vychází pouze z výpočtů, stejně jako studie prašnosti a 
dalších zátěží. 

Hluková studie byla aktualizována, výpočtový model byl zkalibrován na základě provedeného měření hluku (viz 
Příloha č. 3 této dokumentace). 
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V Rozptylové studii jsou uvedeny aktuální údaje z nejbližších měřicích stanic imisního monitoringu (viz Příloha č. 
2 této dokumentace). 

Neexistuje žádná záruka trvalé udržitelnosti záměru.  

Trvalá udržitelnost je vyhodnocována u záměrů financovaných z dotačních zdrojů EÚ a nesouvisí se záměry 
privátních subjektů, které tyto dotace nečerpají. Předmětem procesu EIA je vyhodnocování vlivů záměru na ŽP a 
zdraví obyvatel, ekonomickou udržitelnost záměrů proces EIA neřeší a ani řešit nemůže. 

Veškeré popsané výrobní a skladovací činnosti pocházejí ze sféry mýtů a legend.  

Záměr se snaží naplnit známou poptávku po výrobně-skladovacích prostorech v území. Nelze vyloučit požadavek 
na realizaci jiných záměrů, či činností v uvedené lokalitě. V případě významné změny umísťovaných technologií 
by tyto aktivity podléhaly novému oznámení dle zákona 100/2001 Sb.  

19 Edita Palánová, ze dne 13.5.2019 

Obecně 

Oznámení je zpracováno ve velmi obecné rovině, stejně tak jeho přílohy. V rámci rozptylové a hlukové studie je 
posouzen pouze vliv daného záměru v konkrétním místě, zpracovatel již vůbec neuvažuje o příjezdových a 
distribučních trasách, jejichž vyhodnocení ze strany hlukové a emisní zátěže není v rámci oznámení vypracováno. 
U záměru takového rozsahu a v takovém objemu dopravy je toto posouzení více než nutné. Předložené studie 
rovněž nehodnotí vliv na obytnou zástavbu v nejbližším okolí, ale vliv na nejbližší zástavbu (průmyslové, komerční 
objekty). Dále se domnívám, že u posouzení tohoto rozsahu by měla být minimálně vypracována studie hodnocení 
zdravotních rizik HIA, která zde chybí. Z toho důvodu je oznámení a jeho studie vypracováno nedostatečně a je 
třeba ho doplnit v rámci dokumentace. 

Upřesňujeme, že předchozí dokument nebylo oznámení záměru, nýbrž dokumentace. Uvedená posouzení a 
studie vyhodnocovaly místa největšího vlivu záměru. Ve všech ostatních pak je působení nižší. 

Předkládaná dokumentace měla všechny náležitosti dle přílohy č. 4. zákona 100/2001 Sb. 

Rovněž spatřuji formální pochybení záměru v jeho zařazení, výčet popsaných činností přesahuje rámec prvotního 
zařazení záměru. Oznámení je koncipováno především jako strohý technický popis činností, bez rozsáhlejšího 
popisu jejich vlivu na obyvatelstvo (nedostatečně vypracovaná hluková a rozptylová studie, nedostatečná studie 
hodnocení zdravotních rizik) a nedostatečné vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu (biologický průzkum 
a hodnocení krajinného rázu). 

Dokumentace záměru, vč příloh, je zpracována standardním způsobem v takové podrobnosti, aby bylo možné 
spolehlivě stanovit vlivy na ŽP a zdraví obyvatelstva. 

Vody 

V rámci oznámení rovněž není detailně popsána likvidace dešťových vod, byť je jedná o naprosto nadlimitní 
zpevněnou plochu, není přiložen podrobný hydrogeologický průzkum, řízení odtoku, eventuální retence a způsob 
vsakování. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Ochrana ZPF 

Jedná se o záměr výstavby komerčně logistického areálu na ploše 324 500 m2 zemědělské půdy, z čehož celých 
67 000 m2 je ve třídě ochrany I. Půdy I. třídy ochrany by se měly vyjímat ze zemědělského půdního fondu dle 
zákona ve veřejném zájmu a jen ve zcela výjimečných případech. Ani jedna z uvedených podmínek není ve smyslu 
tohoto záměru a z tohoto důvodu jev dané lokalitě tento záměr naprosto neakceptovatelný. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str. 33, 34. 

20 Ing. Vladimír Růžička, ze dne 23.5.2019 

Daný stavební záměr, situovaný na zemědělsky využívaných pozemcích severně od Malhostic a Sezemic, je 
víceméně "přejmenovaným" předchozím záměrem "Business Park Teplice". Stejně jako "Business Park Teplice", 
i "PH Park Teplice" počítá s vybudováním logistických a výrobních hal ve volné krajině. K předchozímu záměru 
(projednávanému v období 2017 – 2018) jsem se již vyjadřoval – a mé někdejší vyjádření platí v zásadě i pro "PH 
Park Teplice". Případné zmenšení logisticko-výrobního areálu, zmenšení výšky hal, snížení počtu hal – podobné 
úpravy a změny by na podstatě stavebního záměru nic neměnily: Významné negativní dopady /zejména/ na 
přírodu a krajinu nemohou být "kosmetickými" změnami eliminovány. 

Připomínky uvedené ve vyjádření pana Ing. Vladimíra Růžičku k oznámení záměru Business Park Teplice již byly 
zodpověděny a zapracovány v dokumentaci Business Park Teplice (kód záměru ULK1028), viz. str 126 
dokumentace záměru Business Park Teplice (dostupné z https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1028). 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1028


Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01  48 / 158 
sk. zn. A 

Zásadním nedostatkem dokumentace je fakt, že záměr je předkládán v jediné variantě. (Viz např. s. 15 
"dokumentace".) K budování podobných areálů ovšem nelze přistupovat tak, že investor (resp., oznamovatel) 
vybere určitý pozemek k realizaci svého záměru a tvrdí, že "alternativa neexistuje".. Soulad záměru s územně-
plánovací dokumentací není postačující podmínkou k realizaci stavby. 

Záměr je navrhován na pozemcích, které jsou určeny jako plochy výroby a skladování. Při výběru umístění těchto 
aktivit v území byla při tvorbě územních plánů obcí vybrána právě tato lokalita. Oznamovatel využívá možnost 
danou schválenou územně plánovací dokumentací. Jedná se o konkrétní místo, které nemá variantní řešení. 
Platná legislativa umožňuje, ale nepožaduje po investorech variantní řešení záměru. V tomto případě oznamovatel 
předkládá konkrétní projekt na konkrétní lokalitě. Pro potřeby vyhodnocení vlivů se uvažuje konzervativně 
s provozem všech hal. Postupné zaplňování průmyslového areálu jako variantu nevyhodnocujeme. 

Pokud jde o biologické hodnocení, konkrétněji pak zoologickou část: Průzkum byl proveden poměrně pečlivě, 
zahrnuty byly i okolní plochy – "širší území záměru". Míra pozornosti věnovaná přírodní rezervaci Rač (vzdálené 
od území samotného záměru cca 0,5 km) se ovšem může jevit jako až neadekvátně vysoká. Naproti tomu remíz 
v poli (50 m od záměrem přímo dotčené plochy) i okraj Žichlické výsypky (kde tato vzdálenost činí cca 90 m) by 
byly záměrem ovlivněny výrazněji, bezprostředněji. 

Zatímco rozsah průzkumných prací v PR Rač lze pro účely dokumentace EIA daného záměru považovat za 
dostatečný, pro území bezprostředněji dotčené záměrem (budováním logisticko-výrobního areálu) toto již neplatí: 
Byla zde opomenuta možnost využití zemních (padacích) pastí. Touto metodou odchytu přitom lze prokázat výskyt 
jak širokého spektra bezobratlých, tak i obojživelníků, některých plazů, hmyzožravců či drobných hlodavců 
(Metoda přímého vizuálního pozorování v terénu je v případě některých výše zmíněných skupin živočichů naopak 
málo účinná.) Argumentace zpracovatelky zoologického průzkumu (s. 24 biologického hodnocení) - totiž, že 
živolovné a padací pasti "nebyly v území umisťovány z důvodu rozporu s ustanovením o obecné ochraně rostlin 
a živočichů..." (§ 5 odst. (1) zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění), je naprosto absurdní. A znamená – buď 
výsměch, anebo výraz naprostého nepochopení elementárních principů ochrany životního prostředí, zvl. pak 
ochrany přírody a krajiny. (Odchycení, popř. usmrcení některých jedinců zde žijících živočichů by neznamenalo 
výrazný zásah do ekosystému; naproti tomu realizace záměru výstavbou plánovaných hal by bylo zničením 
zdejšího ekosystému. Ony "padacími pastmi ohrožené" živočišné druhy by tu již žít nemohly.) 

Předkládaný přírodovědný průzkum není tzv. biologickým hodnocením, které dle platné legislativy de iure 
neexistuje (bylo nahrazeno tzv. hodnocením dle § 67 zák. 114/1992 Sb.).  

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Biota, str. 20.  

Viz vyjádření k připomínkám pro AOPK, regionální pracoviště správa CHKO České středohoří, sekce Biota, str.  
29, 30.  

21 Ing. Pavel Knedlík, ze dne 20.5.2019 

Krajinný ráz 

Zamýšlená rozloha více než 32 hektarů zcela zásadním způsobem zasahuje do charakteru a reliéfu krajiny. Celý 
záměr je umístěn na zemědělskou půdu, a to i na pozemcích s nejvyšším stupněm ochrany. Záměr je umístěn 
tak, že výrazně mění vizuální charakter svého okolí jako velmi negativní krajinný prvek. Je tedy zřejmé, že vliv 
záměru na krajinu a životní prostředí je zcela nepřijatelný. Umístění projektu je navíc plánováno v těsné blízkosti 
PŘ Rač (500m), a zcela jistě by velmi negativně ovlivnilo všechny složky ŽP dané oblasti. Lokalita, do níž je projekt 
situován, byla již v nedávné minulosti velmi zatíženou oblastí, byla rekultivována, a nyní prochází obdobím obnovy 
ekotopů. Další negativní zásah je z hlediska obnovy krajiny zcela nežádoucí. 

Záměr nevstupuje na rekultivované území, ale na intenzivně obdělávané pole spojené s orbou, hnojením, 
chemickým ošetřováním. Právě toto území bylo při územním plánování vybráno k zastavění. Strach z velmi 
negativního ovlivnění všech složek ŽP v oblasti se neprokázal. K dalšímu viz např. vyjádření k připomínkám pro 
obec Rtyně nad Bílinou, sekce Krajinný ráz, str. 17. 

Obecně 

Celý projekt záměru neomluvitelným způsobem bagatelizuje veškeré negativní vlivy na životní prostředí. Měření 
hlukové zátěže nebylo provedeno vůbec, hluková studie vychází pouze z výpočtů, stejně jako studie prašnosti a 
dalších zátěží.  

Viz vyjádření k připomínkám pro MUDr. Evu Poláčkovou, sekce Obecně, str. 46, 47. 

Vliv projektu na prostředí navýšením dopravy, zejména kamionové, je v hodnocení EIA taktéž bagatelizován a 
výpočet není reálný s ohledem na nejasné využití pronajímaných hal (předměty podnikání i objemy toků materiálu 
se mohou časem významně měnit). 

Viz vyjádření k připomínkám pro obec Modlany, sekce Doprava, str. 18. 

Neexistuje žádná záruka trvalé udržitelnosti záměru. Veškeré popsané výrobní a skladovací činnosti pocházejí ze 
sféry mýtů a legend, protože navrhovatel dodnes tají skutečného investora. Využití záměru i objem přepravy 
materiálů se mohou významně měnit a oblast neúměrně negativně zatěžovat. 
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Z hlediska zachování typického krajinného rázu, přírodních hodnot lokality, hydrologických i biologických poměrů, 
i hospodářského využití krajiny z hlediska historie oblasti, je vydání nesouhlasného stanoviska zcela v souladu s 
principy trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí i ochrany zdraví obyvatel. Řešením je povolení 
výstavby podobných projektů na zdevastovaných plochách průmyslových zón, které je vhodné takto využít, nikoli 
povolením výstavby v oblastech s jedinečným přírodním charakterem, kde probíhá obnova po starých 
ekologických zátěžích. 

Viz vyjádření k připomínkám pro MUDr. Evu Poláčkovou, sekce Obecně, str. 46, 47. 

Vody 

Záměr naprosto nepřijatelným způsobem ovlivňuje hospodaření se srážkovou vodou. Zastavěním více než 50% 
uvažované lokality nevyhnutelně způsobí nemožnost využití srážkové vody k zavlažení okolní krajiny – což mimo 
jiné potvrzuje hydrogeologická studie předložená navrhovatelem záměru. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Veřejné zdraví 

Vliv záměru na zdraví obyvatel je naprosto nepřijatelný. Umístění záměru do průmyslem v podstatě nedotčené 
lokality zásadním způsobem ovlivňuje charakter celého okolí, jež doposud svým obyvatelům poskytovalo záruku 
klidu a duševní pohody. Hodnocení vlivů EIA negativní ovlivnění zdraví taktéž bagatelizuje, se závěry hodnotitelů 
v oblasti vlivů na zdraví obyvatel nelze souhlasit. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31. 

22 Vyjádření veřejnosti, ze dne 16.5.2019 

Krajinný ráz 

Zamýšlená rozloha více než 32 hektarů zcela zásadním způsobem zasahuje do charakteru a reliéfu krajiny. Celý 
záměr je umístěn převážně na zemědělskou půdu. Navíc je záměr umístěn tak, že zdaleka mění vizuální charakter 
svého okolí. Je tedy zřejmé, že vliv záměru na krajinu a životní prostředí je zcela nepřijatelný. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Periferní vidění, sekce Ochrana ZPF, str. 33, 34. 

Vody 

Záměr naprosto nepřijatelným způsobem ovlivňuje hospodaření se srážkovou vodou. Zastavěním více než 50% 
uvažované lokality nevyhnutelně způsobí nemožnost využití srážkové vody k zavlažení okolní krajiny – což mimo 
jiné potvrzuje hydrogeologická studie předložená navrhovatelem záměru, která mimochodem neřeší území za 
komunikací směrem k Malhostickému rybníku. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Magistrát města Ústí nad Labem, sekce Vody, str. 27. 

Veřejné zdraví 

Vliv záměru na zdraví obyvatel je naprosto nepřijatelný. Umístění záměru do průmyslem v podstatě nedotčené 
lokality zásadním způsobem ovlivňuje charakter celého okolí, jež doposud svým obyvatelům poskytovalo záruku 
klidu a duševní pohody. 

Viz vyjádření k připomínkám pro Stop tunelům, z.s., sekce Veřejné zdraví, str. 31. 

Obecně 

Celý projekt záměru neomluvitelným způsobem bagatelizuje veškeré negativní vlivy na životní prostředí. Měření 
hlukové zátěže nebylo provedeno vůbec, hluková studie vychází pouze z výpočtů, stejně jako studie prašnosti a 
dalších zátěží. 

Viz vyjádření k připomínkám pro MUDr. Evu Poláčkovou, sekce Obecně, str. 46, 47. 

Neexistuje žádná záruka trvalé udržitelnosti záměru.  

Veškeré popsané výrobní a skladovací činnosti pocházejí ze sféry mýtů a legend, protože navrhovatel dodnes tají 
skutečného investora. 

Viz vyjádření k připomínkám pro MUDr. Evu Poláčkovou, sekce Obecně, str. 46, 47. 
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 Údaje o oznamovateli 

 Obchodní firma 

PH-Real a.s. 

 IČ 

273 39 211 

 Sídlo 

Krupská 17/29 

415 01 Teplice 

 Oprávněný zástupce oznamovatele 

na základě plné moci: 

Ing. Přemysl Bucifal 

REINKA s.r.o. 
Štefánikovo náměstí 1702/18 
Chomutov 430 01 
tel.: +420 602 468 530 
e-mail: p.bucifal@reinka.cz  
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 Údaje o záměru 

 Základní údaje 

 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru 

PH Park Teplice 

Zařazení záměru 

bod : 106 

kategorie : II  

záměr : Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného 
limitu. 

limit : 10 000 m2 

příslušný úřad : Krajský úřad Ústeckého kraje 

a současně 

bod : 107 

kategorie : II  

záměr : Průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou od 
stanoveného limitu. 

limit : 20 ha 

příslušný úřad : Krajský úřad Ústeckého kraje 

a současně 

bod : 109 

kategorie : II  

záměr : Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v 
součtu pro celou stavbu. 

limit : 500 míst 

příslušný úřad : Krajský úřad Ústeckého kraje 

Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je výstavba areálu sestávajícího ze šesti nových samostatně stojících výrobně-
skladovacích objektů označených jako RT1 až RT6 a příslušné dopravní a technické infrastruktury. Záměr 
počítá s realizací celkem 699 parkovacích stání, z toho 559 bude sloužit pro účely záměru a 140 stání bude 
veřejných. Rozsah a vybrané parametry řešeného záměru jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Rozsah a základní parametry záměru 

Plocha PH Park Teplice  

celková plocha řešeného území 326 021 m2  

zastavěná plocha hal  110 581 m2 

komunikace, zpevněné plochy  50 587 m2 

zeleň 164 853 m2 

hala RT1 16 894 m2 

hala RT2 6 211 m2 
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Plocha PH Park Teplice  

hala RT3 17 530 m2 

hala RT4  15 753 m2 

hala RT5 21 620 m2 

hala RT6 32 573 m2 

 Umístění záměru 

PH Park Teplice je umisťován cca 10 km východně od Teplic, 14 km jihozápadně od Ústí nad Labem, areál je 
navrženy severně od silnice I/63 (tzv. „Teplický přivaděč“), na k.ú. Malhostice, k.ú. Žichlice u Modlan a na k.ú. 
Velvěty. PH Park Teplice bezprostředně sousedí se silnicí III/25352, která dělí PH Park Teplice na dvě části, 
v západní části jsou areály RT1 - RT3, ve východní části jsou areály RT4 – RT6.  viz Obr. 1. 

Umístění záměru: 

kraj  : Ústecký 

● obec  : Rtyně nad Bílinou [567809] 

● katastrální území : Malhostice [743097] 

● parcely p.č.: 132/1 

● katastrální území : Velvěty [743127] 

● parcely p.č.: 961 

● obec  : Modlany [567710] 

● katastrální území : Žichlice u Modlan [697745] 

● parcely p.č.: 257, 266  

 
 Zobrazení záměru v rámci širšího území  

Dle platné územně-plánovací dokumentace obce Modlany (k.ú. Žichlice u Modlan) je areál situován na 
plochách Z1/R19 a Z1/R20 s funkčním využitím plochy výroby.  

Část areálu v k.ú. Velvěty a v k.ú. Malhostice je dle územně-plánovací dokumentace obce Rtyně nad Bílinou 
vymezena na zastavitelných plochách č. 1Z1a a 1Z1b1 s funkčním využitím jako plochy výroby a skladování. 
Navržené řešení je v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací (Příloha č. 13).  

Řešené plochy zasahují do koridoru podpovrchového úseku VRT Berlín – Praha vymezeného v platných ZÚR 
Ústeckého kraje jako územní rezerva VR1. Dle územně technické studie „Nová trať Litoměřice – Ústí nad 
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Labem – st. hranice SRN“, která prověřuje územní průchodnost nové tratě ve variantách, je v zájmové lokalitě 
trasa železniční tratě navržena v raženém tunelu (varianta „E“).  

Dle stanoviska MD ČR (Příloha č. 11) je realizace záměru možná při splnění následujících podmínek: 

● žádná stavba ani její součásti nesmí zasahovat hlouběji než 20 metrů pod niveletu stávajícího terénu, 

● v lokalitě není možné navrhovat žádné hlubinné stavby (vrty pro tepelná čerpadla apod.) překračující 
hloubku 20 m, 

● dle charakteru provozu areálu musí být konstrukce a založení staveb provedeno s ohledem 
na situování nad trasou železničních tunelů (včetně jejich výstavby); jedná se především o vibrace 
při stavbě a provozu. 

Stavební řešení navrhovaného areálu „PH Park Teplice“ tyto podmínky respektuje. 

 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

 Charakter záměru 

Předmětem záměru „PH Park Teplice“ je výstavba areálu sestávajícího ze šesti samostatně stojících hal 
pro skladování nebo lehkou výrobu označenými jako RT1 až RT6. 

V halách označených jako RT1, RT3 a RT6 budou umístěny logistické a skladovací provozy. V hale RT2 bude 
umístěn provoz na výrobu stojanů na kosmetické výrobky pro obchodní řetězce, v objektu RT4 bude probíhat 
montáž a kompletace výpočetní techniky z dovezených komponent a do haly RT5 bude umístěn provoz 
kompletace vybavení dětských hřišť a sportovišť.  

Nedílnou součástí záměru je i vybudování odpovídajících areálových komunikací, manipulačních ploch 
pro nákladní automobily, parkovacích ploch pro automobily osobní, areálové dešťové a areálové splaškové 
kanalizace, retenčních nádrží pro akumulaci srážkových vod. 

Pro areálovou čistírnu odpadních vod, čerpací stanici odpadních vod a vybudování nového kanalizačního řadu 
zakončeného výústním objektem na vodním toku Bystřice již bylo vydáno stavební povolení (viz Příloha č. 16). 

V areálu bude vybudován vodojem a v souladu s požárně-bezpečnostním řešením zde budou umístěny i 
nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení.  

Areál bude napojen na veškeré inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (vodovodní přípojka, 
kanalizace, přípojka VN, přípojka plynu, telekomunikace apod.).  

V areálu budou dále umístěny vrátnice, mobiliář (např. přístřešky pro kola a pro kuřáky, přístřešek autobusové 
zastávky) a další drobné objekty (trafostanice, regulační stanice plynu apod.). Oplocení bude minimalizována 
na zejména manipulační dvory jednotlivých hal. Území areálu tak bude průchozí. 

V rámci konečných terénních úprav budou v areálu provedeny sadové úpravy v souladu s doporučeními 
vyplývajícími z vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz. Projekt sadových úprav, vč. projektu zelených fasád 
a projektu zelených střech, je Přílohou č. 6 této dokumentace. 

Na veřejnou komunikační síť bude areál napojen novou průsečnou křižovatkou s odbočovacími pruhy na 
stávající silnici III/25352, která je prostřednictvím stávající MÚK Exit 3 Malhostice napojena na silnici pro 
motorová vozidla I/63.  

 Možnost kumulace s jinými záměry 

V okolí záměru je vedena dopravně zatížená silnice pro motorová vozidla I/63, na kterou bude záměr 
prostřednictvím silnice III/25352 a MÚK EXIT 3 Malhostice dopravně napojen. 

V úvahu přichází zejména kumulace vlivů na ovzduší a interakce hlukové zátěže ze záměru a související 
dopravy se stávající, resp. výhledovou zátěží zájmového území (zejm. silnice pro motorová vozidla I/63, která 
má funkci přivaděče od Teplic na D8). V obou případech je dominantním zdrojem impaktů automobilový 
provoz po silnici pro motorová vozidla I/63. V zimním období lze za významný považovat i příspěvek lokálních 
zdrojů na tuhá paliva v okolních obcích.  

Pro objektivní zhodnocení vlivů záměru na ovzduší je v rozptylové studii uvažováno, kromě emisí ze zdrojů 
záměru (stacionární a vyvolaná doprava), i s emisemi stávajících stacionárních a mobilních zdrojů znečištění 
ovzduší v území, které do hodnocení vstupují formou dat z rozptylové studie ČHMÚ Praha zpracované 
pro stanovení OZKO (pětiletý průměr 2014 – 2018). Hodnocení vlivu záměru na ovzduší včetně kumulace 
je předmětem kapitoly D.1.2. a rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2.  
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Interakce hlukových emisí z provozu záměru a z vyvolané dopravy se stávajícími zdroji hluku v lokalitě 
(zejména doprava silnici pro motorová vozidla I/63) je vyhodnocena v hlukové studii, která tvoří Přílohu č. 3 
této dokumentace. Součástí hlukové studie je i vyhodnocení hlukového zatížení vyvolanou dopravou 
v okolních obcích Suché, Věšťany, Kvítkov, Modlany, Nechvalice, Nové Dvory a Bystřany. Bylo provedeno 
měření hluku z provozu na přilehlých komunikacích, protokol měření je součástí přílohové části hlukové studie.  

V červenci květnu až červenci 2018 proběhlo zjišťovací řízení na záměr realizace tzv. „Kladrubské spojky“ 
(záměr „I/13 Kladrubská spojka“, kód v IS EIA ULK1054, proces ukončen zjišťovacím řízením), který 
představuje novostavbu komunikace spojující stávající silnici I/13 se silnicí pro motorová vozidla I/63 na 
katastrálních územích Bystřany, Bystřany-Světice, Nechvalice u Bystřan, Kladruby u Teplic a Lysec (v 
oznámení záměru uvedeno zprovoznění v roce 2022). Z důvodu očekávané změny dopravních poměrů na 
silnici pro motorová vozidla I/63 byl v dopravní studii, která je podkladem pro rozptylovou a hlukovou studii, 
predikován také stav pro zprovoznění tohoto záměru, který byl variantně vyhodnocen. 

Vzhledem k charakteru území a jednotlivých ekologických impaktů záměru (hluk, emise, odpadní vody, zábor 
půdy) přichází v úvahu pouze kumulace vlivů, synergické efekty jsou vyloučeny.  

Zpracovateli dokumentace nejsou známy žádné relevantní záměry, ať už ve fázi přípravy nebo realizace, 
které by v dotčeném území mohly působit spolu s oznamovaným záměrem aditivně či synergicky na jednotlivé 
složky životního prostředí.  

 Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant 
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů 
na životní prostředí 

Oznamovatel se tímto záměrem snaží naplnit konkrétní poptávku konkrétních klientů po nájemních výrobně-
skladovacích prostorech. Důvody zvoleného umístění je možno shrnout do následujících bodů: 

● dle platné územně-plánovací dokumentace obce Modlany je areál situován v k.ú. Žichlice u Modlan na 
plochách Z1/R19 a Z1/R20 s funkčním využitím plochy výroby. Část areálu v k.ú. Velvěty a k.ú. 
Malhostice je dle územně-plánovací dokumentace obce Rtyně nad Bílinou vymezena na zastavitelných 
plochách č. 1Z1a a 1Z1b1 s funkčním využitím jako plochy výroby a skladování. Z urbanistického 
hlediska se jedná o hlavní využití funkčních ploch, které jsou pro tyto účely vymezeny v platné územně 
plánovací dokumentaci dotčených obcí, navržený záměr tedy představuje naplnění rozvojových plánů, 
které si dotčené obce v územně-plánovací dokumentaci zakotvily; 

● území pro uvažované výrobní a logistické aktivity je výhodné zejména díky své strategické poloze při 
MÚK EXIT 3 Malhostice na silnici pro motorová vozidla I/63, což zaručuje snadnou a rychlou 
dostupnost do cílových destinací bez průjezdu nákladní dopravy zastavěným územím, 

● umístění záměru umožňuje napojení navrhovaného areálu na stávající technickou infrastrukturu 
a inženýrské sítě procházející územím (resp. po jeho hranici). 

 

Záměr je předkládán v jedné, tzv. „aktivní“, variantě dané jednak nabídkou pozemků, omezeními vyplývajícími 
z regulativů v územním plánu, prostorovými omezeními danými průchodem inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem a možnostmi dopravního napojení. V dalším hodnocení je uvažováno s vlivy v konečném 
stavu po zaplnění zóny, mezistavy (etapy) výstavby a provozu se neuvažují. 

Charakteristika možných vlivů „aktivní“ varianty a odhad jejich velikosti a významnosti je předmětem části D 
této dokumentace.  

 Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních 
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu 
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými 
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  

 Stavební řešení 

Předmětem záměru je výstavba areálu „PH Park Teplice“ sestávajícího ze šesti nových samostatně stojících 
výrobně-skladovacích objektů označených jako RT1 až RT6. V rámci areálu budou vybudovány odpovídající 
komunikace, manipulační a parkovací plochy, oddílná areálová dešťová a splašková kanalizace včetně 
retenčních nádrží a retenčních příkopů, nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení a vodojem. 
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Pro potřeby záměru již bylo vydáno stavební povolení k realizaci areálové čistírně odpadních vod, čerpací 
stanici odpadních vod a kanalizační sběrač s novým výústním objektem na vodním toku Bystřice, viz Příloha 
č. 16. 

Areál bude napojen na veškeré inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (vodovodní přípojka, 
kanalizační sběrač s novým výústním objektem na vodním toku Bystřice, přípojka VN vč. trafostanice, přípojka 
plynu a regulační stanice plynu, telekomunikace apod.).  

● Objekt RT1 

Hala RT1 bude obdélníkového půdorysu o základních osových rozměrech 264,8 m x 63,8 m, v modulovém 
systému 12 x 24 m (příčně 2,5 modulů po 24 m, podélně celkem 22 modulů po 12 m). Výška objektu po atiku 
bude 14,0 m, zastavěná plocha bude činit cca 16 894 m2. 

● Objekt RT2 

Hala RT2 bude obdélníkového půdorysu o základních osových rozměrech 168,8 m x 36,8 m (příčně 3 moduly 
po 12 m, podélně celkem 7 modulů po 24 m), výška objektu po atiku bude 10,0 m, zastavěná plocha bude 
činit cca 6 211 m2. 

● Objekt RT3 

Hala RT3 bude obdélníkového půdorysu o základních osových rozměrech 240,8 m x 72,8 m (podélně 
20 modulů po 12 m, příčně celkem 3 moduly po 24 m), výška objektu po atiku bude 10,0 m, zastavěná plocha 
bude činit cca 17 530 m2. 

● Objekt RT4 

Hala RT4 bude obdélníkového půdorysu o základních osových rozměrech 144,8 m x 108,8 m (podélně 
6 modulů po 24 m, příčně celkem 9 modulů po 12 m), výška objektu po atiku bude 14,0 m, zastavěná plocha 
bude činit cca 15 753 m2. 

● Objekt RT5 

Hala RT5 bude obdélníkového půdorysu v modulovém systému 12 x 24 m a 12 x 18 m o základních osových 
rozměrech 162,8 m x 132,8 m (podélně celkem 6 modulů po 24 m a jeden modul 18 m, příčně celkem 
11 modulů po 12 m). Výška objektu po atiku bude 10,0 m, zastavěná plocha bude cca 21 620 m2. 

● Objekt RT6 

Hala RT6 bude v modulovém systému 12 x 24 m o základních osových rozměrech 276,8 m x 120,8 m (příčně 
5 modulů po 24 m, podélně celkem 23 modulů po 12 m ve čtyřech řadách a 20 modulů po 12 m v řadě páté), 
výška objektu po atiku bude 10,0 m, zastavěná plocha bude činit cca 32 573 m2. 

Řezy hal jsou uvedeny v Příloze č. 1 dokumentace. 

Jedná se výrobní haly (RT2, RT4 a RT5) a skladovací (RT1, RT3 a RT6) halové objekty.  

Všechny objekty budou mít dle výšky objektu dvojpodlažní, případně třípodlažní administrativně-sociální 
vestavek. Ve vestavcích budou situovány šatny, sociální zázemí, kuchyňky, denní místnost, kanceláře 
administrativy, zasedací místnosti a technické zázemí (kotelna, serverovna, příruční sklad, místnosti pro úklid, 
apod.). Objekty budou mít po stranách doky pro vykládku a nakládku materiálu, výrobků či zboží. Vrata 
na zásobovacích rampách (docích) budou opatřena těsnícími límci a elektrohydraulickými vyrovnávacími 
můstky. 

Nosná konstrukce hal je navržena jako železobetonová prefabrikovaná z atypických železobetonových prvků. 
Konstrukce vestavků bude tvořena prefabrikovanými průvlaky uloženými na konzolách sloupů 
a jednopodlažních vložených sloupech. Stěny oddělující administrativně sociální vestavby od výrobních 
či skladovacích prostor hal budou zděné z tvárnic, příčky budou sádrokartonové s předepsanou požární 
odolností. Nosné stropní konstrukce budou železobetonové. V administrativních prostorách budou instalovány 
kazetové, minerální akustické podhledy. 

Obvodový plášť hal je navržen jako lehký, ocelový, montovaný z horizontálních sendvičových panelů 
s polyuretanovou popř. minerální izolací. V místě vestavků bude opláštění doplněno sklo-hliníkovou fasádou. 
Prosklené stěny a okna budou mít rámy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, vstupy 
do objektů budou kryty stříškami. Průmyslová vrata budou tepelně izolovaná, sekční, výsuvná, hliníková. Vrata 
na zásobovacích rampách budou opatřena klapkovými těsnícími límci a elektrohydraulickými vyrovnávacími 
můstky se sklopným čelem. Některá vrata mohou být opatřena prosvětlovacími otvory a kryta přístřeškem.  

Některé vnější fasády jsou koncipovány jako tzv. zelené fasády. Na pohledovou stranu hal bude instalována 
ocelová síť, která bude sloužit jako konstrukce pro popínavé dřeviny. Na popnutí se navrhuje použít nenáročný 
přísavník pětilistý Parthenocissus quinquifolia. Popínavé dřeviny budou umístěné ze západní strany haly RT1, 
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na západní a jižní straně haly RT2, na jižní straně haly RT3, RT4, RT5 a na východní straně haly RT6. Pro 
zálivku popínavých dřevin budou využívány srážkové vody, viz Příloha č. 6 Projekt sadových úprav.  

Střechy objektů jsou navrženy jako sendvičové s nosným trapézovým plechem a s tepelnou izolací pěnovým 
polystyrenem nebo minerální izolací. Všechny střechy budou řešeny jako tzv. zelené střechy, viz Příloha č. 6. 
Ty jsou koncipovány jako pohledové, bez možnosti aktivního využívání jejich plochy. Koncept těchto střech se 
do značné míry inspiruje přírodními společenstvy převážně suchomilných rostlin, žijících na chudých půdách 
s malou vrstvou zeminy. Druhové složení vegetace je navržené z rozchodníků Sedum (Sedum album – 
rozchodník bílý, Sedum hybridum, Sedum cauticolum, Sedum reflexum, Sedum spurium (var. Fuldaglut), 
Sedum spurium (var.Rose), Sedum spathulifolium, Sedum spurium (var. Schorbusen blut), Sedum telephium 
atd), které dobře snáší sucho, nedostatek živin, snadno se rozmnožují, rychle rostou a mají schopnost vytvářet 
souvislý vegetační porost. Výsadba bude realizována z různě barevně kvetoucích zakořenělých rostlin. 
Vysazuje se cca 20 ks/m2, toto množství zaručuje vytvoření souvislého zeleného koberce během jednoho 
roku.  

Podlahy výrobních a skladovacích částí budou betonové z drátkobetonu. Podlahy v administrativně-sociálních 
a technických vestavbách budou dle účelu místnosti s konečnou povrchovou úpravou kamennou dlažbou, 
keramickou dlažbou, kobercem nebo PVC. 

Pro temperaci výrobních a skladovacích prostor budou instalovány teplovzdušné plynové jednotky, vytápění 
administrativně-sociálních vestavků a ohřev TUV bude zajištěn teplovodními plynovými kotli, větrání budou 
zajišťovat vzduchotechnické jednotky. Celková spotřeba zemního plynu je předpokládána ve výši 
1 496 000 m3.rok-1, maximální hodinová 748 m3.hod-1. 

Pro potřeby plánovaného průmyslového parku již bylo dne 31.7.2018 vydáno stavební povolení (č.j. 
MgMT/059224/2018) pro záměr „Odkanalizování pozemku p.p.č. 961, k.ú, Velvěty“, které řeší čerpací stanici 
odpadních vod, biologickou čistírnu odpadních vod, vodojem, a výtlakovou kanalizaci, která bude zaústěna do 
vodního toku Bystřice a kterou budou svedeny přečištěné vody z ČOV a přebytečné dešťové vody v případě 
přeplnění plánovaných retencí, viz Příloha č. 16.  

Maximální povolené množství čerpaných odpadních vod je dle vyjádření správce vodního toku omezeno 
na max. 25 l.s-1 (vyjádření Povodí Ohře, s.p. viz Příloha č. 11). Předpokládané maximum je 
v hydrogeologickém posouzení uvažováno konzervativně na max. 23 l.s-1, viz Příloha č. 9.  

Dopravní obsluhu navrhovaného areálu bude zajišťovat 344 těžkých nákladních automobilů a 282 lehkých 
nákladních automobilů za den. Vyvolaná individuální automobilová doprava je očekávána ve výši 1 097 
osobních automobilů za den. Rozpad dopravy do jednotlivých směrů je patrný z rozptylové studie, Obr. 7 na 
straně 17.  

Parkovací místa pro nákladní automobily nejsou navržena, nákladní vozy budou odstavovány u zásobovacích 
doků v zásobovacích dvorech jednotlivých objektů a po naložení/vyložení výrobků či skladovaného zboží 
budou neprodleně odjíždět. Pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěv bude před 
jednotlivými halami vybudováno celkem 559 parkovacích stání. V rámci záměru bude dále vybudováno i 
veřejné prostranství sestávající z 140 parkovacích stání (70 stání východně a 70 stání  západně od 
komunikace III/25352, která protíná řešené území).  

Komunikace budou navrženy pro zásobování nákladními automobily. Povrch pojezdových ploch bude živičný 
nebo z těžké zámkové dlažby, chodníky z betonové zámkové dlažby. K odvodu dešťové vody z komunikací 
jsou navrženy šachty s komunikačními vpustěmi zakrytými mříží z tažné těžké litiny. 

Dopravně bude areál napojen novou průsečnou křižovatkou s připojovacími pruhy na komunikaci III. třídy č. 
25352 a následně prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky EXIT 3 Malhostice na silnici pro motorová vozidla 
I/63.  

V areálu budou realizovány také drobné objekty: 

● trafostanice 

● regulační stanice plynu 

● nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení 

● vrátnice (typizovaný kontejner z fasádních panelů, se sociálním zařízením a kuchyňkou). 

● mobiliář (přístřešky pro kola, přístřešky pro kuřáky) 

● informační panely (totemy o rozměrech cca 1 x 4 m umístěné před administrativním vestavkem každé haly 
a na důležitých místech v areálu).  

Areál bude ozeleněn dle zpracovaného projektu sadových úprav (viz Příloha č. 6) respektujícího vedení 
inženýrských sítí a doporučení vyplývající z vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz (Příloha č. 5). Je tak 
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předpokládaná výsadba 836 alejových stromů, 8055 ks keřů. Vzdálenosti výsadeb stromů budou voleny tak, 
aby byl zaručen dostatek prostoru k jejich vývoji.  

Volné plochy areálu budou zatravněny a osázeny vzrostlými dřevinami, které budou společně se zelenými 
fasádami plnit funkci pohledové clony a zároveň budou posilovat funkci prvků ÚSES které se nacházejí 
v sousedství dotčených ploch (lokální biokoridor LBK D vedoucí podél severní hranice záměru a interakční 
prvek, který je vklíněn do areálu ve východní části). 

Oplocení území bude minimalizováno, oploceny budou pouze manipulační dvory jednotlivých objektů (viz 
Příloha č. 1 – Situace záměru). Konektivita interakčního prvku pro větší faunu (kategorie B – střední kopytníci 
a kategorie C – menší šelmy, viz Anděl et al. 2011) tak zůstane zachována. Konektivitu území pro menší faunu 
(kategorie D – obojživelníci, plazi a drobní savci, viz Anděl et al. 2011) je řešen typovým migračním propustkem 
pod areálovou komunikací (viz Obr. 2). 

Propustek je navrhován jako tunel tvořený prefabrikovanými prvky ACO PRO AT 500 (výška 580 mm, šířka 
520 mm). Tyto štěrbinové dílce, které jsou výrobcem určeny k migraci drobných živočichů pod komunikacemi, 
budou instalovány přímo do povrchu vozovky. Dále budou instalovány naváděcí prvky od stejného výrobce 
(výška 470 mm, šířka 450 mm). Naváděcí prvky budou instalovány kolem části areálové komunikace 
nacházející se mezi objekty RT5 a RT6 . 

 
 Řešení migračního propustku pod areálovou komunikací instalací systému ACO PRO (ilustrační foto) 

Způsob osazení migračního propustku, vč parametrů dílce, je znázorněn na Obr. 3 níže. 
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 Vzorový příčný řez, osazení migračního objektu, M 1:200 

 Technologické řešení 

V jednotlivých řešených objektech budou provozovány následující technologie: 

● Hala RT1 

V objektu RT1 se uvažuje provoz distribučního skladu elektroniky a elektronických součástek (počítačové 
komponenty, telekomunikační zařízení, síťové prvky, audio-video výrobky) od dodavatelů z tuzemska 
a ze zahraničí.  

Skladovaný materiál bude dodáván smluvním partnerům, které budou tvořit výrobní firmy v tuzemsku 
a okolních státech. Předpokládané množství skladovaného zboží/materiálu je uvedeno v Tab. 3. 

Tab. 3  Skladované množství elektroniky a elektronických komponent v hale RT1 

Výrobek 
Počet 

[ks/rok] 

Obrátkovost 

[t/rok] 

Skladované množství 

[t/rok] 

elektronika 2 – 4 mil. 65 000 4 600 

V navrhovaném skladovacím provozu budou provozovány běžné skladovací technologie (paletové regály),  
manipulace bude realizována pomocí běžných manipulačních prostředků (elektrické vysokozdvižné vozíky, 
ručně vedené el. paletové vozíky). Seznam strojů a zařízení je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4 Seznam strojů a zařízení v hale RT1 (distribuční sklad elektroniky a elektronických součástí) 

Pracoviště Typ stroje/zařízení Poznámka 

sklady materiálu 
montované paletové regálové sklady cca 19 000 m2 

příjmová plocha cca 2 000 m2 

dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižné vozíky akumulátorové  (nosnost 1,4 t), 
nabíječka u manipulačního vjezdu 

10 – 15 

vychystávání materiálu 
a kompletace před transportem 

volná plocha skladu 20 

dílenský nábytek cca 2 000 m2 

počítačový systém s perifériemi pro evidenci materiálu 
a řízení materiálových toků 

kompl. 

odpady uzavřené kontejnery na odpady na venkovní ploše 2 – 3 

Materiál/zboží bude do skladovacího provozu vstupovat z nákladních vozidel přes manipulační můstkové 
rampy s těsnícími límci (tzv. „doky“). Z nákladních vozů budou palety vyváženy vysokozdvižnými 
nebo paletovými vozíky na příjmovou a manipulační plochu v hale. Materiál uložený v kartonových boxech 
bude z nákladních automobilů přeskládáván na palety ručně. Po kontrole druhu a množství zboží budou údaje 
o zboží přenášeny do počítačového evidenčního systému pomocí čárových kódů nebo ručně z předaných 
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dodacích listů. Po odsouhlasení dokladů a fyzického obsahu dodávky budou jednotlivé palety podle pokynů 
informačního systému naskladňovány manipulačními prostředky do regálů nebo na volnou plochu skladu. 

Ze skladu bude zboží vystupovat většinou po celých paletách. Pro menší odběratele může být materiál 
dodáván po neúplných paletách, které budou vychystávány podle aktuálních požadavků. V tomto případě 
bude zboží na expedičním pracovišti zabaleno/fixováno na paletě pomocí smrštitelné polyetylénové fólie 
na balících strojích.  

Pro kusové objednávky zákazníků a odběratelů sestaví evidenční počítačový systém skladu seznam pozic, 
ze kterých budou jednotlivé položky odebírány a počty kusů odebíraných z jednotlivých pozic (vychystávací 
trasa). Vychystávací pracovníci skladu pak budou postupně po určené trase projíždět ručním vozíkem 
a z určených pozic budou ručně odebírat požadované počty kusů, které budou skládat do přepravních beden. 
Po vychystání kompletní zásilky bude bedna dopravena na expediční plochu, skladník provede fyzickou 
kontrolu a následně počítač vytiskne expediční doklady.  

Dodávky soustředěné na manipulačních plochách expedice budou po dovybavení etiketami, štítky a dodacími 
listy pomocí ručních paletových vozíků naloženy na přistavený dopravní prostředek. 

● Hala RT2 

V hale RT2 se uvažuje  výroba stojanů pro kosmetické výrobky. Odběrateli produkce budou obchodní řetězce 
a dodavatelské firmy působící v ČR a v okolních státech. Projektovaná kapacita výroby je uvedena v Tab. 5. 

Tab. 5 Kapacita výroby stojanů pro kosmetické výrobky v hale RT2 

Výrobek 
Vyráběné množství 

[ks/rok] 
Hmotnost produkce 

[t/rok] 

stojanové systémy 24 000 770 

Výroba stojanů bude spočívat v manuální montáži nakupovaných plastových, kartonových a kovových dílů 
na pracovních stolech za použití ručního, elektrického a pneumatického nářadí. Montáž bude probíhat 
na čtyřech výrobních linkách, vybavených dopravníkovými systémy. 

Komponenty pro montáž budou do provozu dodávány nákladními vozy přes doky (polohovací můstky 
s těsnícími límci). Na příjmové ploše haly bude provedena fyzická přejímka jednotlivých zásilek komponent, 
položky budou roztříděny podle druhu a zaevidovány počítačovým systémem. Po přejímce bude vstupní 
materiál podle pokynů počítačového systému ukládán pomocí vysokozdvižných vozíků do určených buněk 
regálového paletového skladu.  

Palety nebo jednotlivé boxy budou dle zadaných výrobních plánů vyskladňovány na vychystávací plochu 
a následně převáženy na výrobní plochu, která bude tvořena čtyřmi předmontážními a čtyřmi montážními 
linkami. Na výrobní ploše budou komponenty skladovány přímo u míst spotřeby buď na paletách 
nebo v supermarketových válečkových regálech, do kterých budou jednotlivé díly v boxech umisťovány 
ze zadní strany a odebírány ze strany přední (princip FIFO).  

Na předmontážních linkách budou pracovníci na pracovních stolech pomocí ručního, elektrického 
a pneumatického nářadí provádět jednotlivé montážní operace.  

Menší díly budou kompletovány ručně, kdy pomocí zacvaknutí budou na tyto díly připojovány kovové plošky 
se závity, na spodní hrany budou upevňovány vyrovnávací gumové podložky, plastové, kovové, či kartonové 
díly budou vybavovány polepy a logy firem, ručními nůžkami budou vystřihovány montážní otvory apod. 

Předpřipravené díly budou následně paletovými vozíky přesouvány na vlastní montážní linky. Zde budou 
na jednotlivých pracovištích montovány kostry stojanových systémů a na ně díly z předmontážních pracovišť. 
Kovové díly nosných konstrukcí k sobě budou připojovány zacvaknutím, či spojovacím materiálem pomocí 
nářadí. Ke kostrám budou připevňovány bočnice, do bočnic jednotlivé police, horní díly a další součásti. 

Hotové stojany budou na konci linek manuálně ukládány na dřevěné palety, baleny do smršťovací fólie 
a opatřeny etiketami s identifikačními údaji. Zabalené výrobky budou shromažďovány na expediční ploše haly 
a následně pomocí ručních paletových vozíků naloženy na nákladní automobily a odesílány odběratelům. 

Seznam strojů a zařízení je uveden v Tab. 6. 
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Tab. 6 Seznam strojů a zařízení v objektu RT2 (kompletace stojanů pro kosmetické výrobky) 

Pracoviště Typ stroje/zařízení Počet 

skladování materiálu 
skladování na dřevěných europaletách v regálovém skladu 
a na volné skladovací ploše 

policové regály cca 100 m2, 
volná plocha haly cca 300 m2 

dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižný vozík (nosnost 1,4t), nabíječka u manipulačního 
vjezdu  

2 

montážní linky 

ruční, elektrické a pneumatické nářadí 4 předmontážních linek kompl. 

ruční, elektrické a pneumatické nářadí 4 montážních linek kompl. 

válečkové tratě  4 

supermarketové regály 4 

balení výrobků 
ruční pracoviště 2 

automatická balička do smršťovací folie  2 

uložení odpadů uzavřené kontejnery na venkovní ploše dle druhů odpadů 

● Hala RT3 

V objektu RT3 se uvažuje provoz distribučního skladu spotřebního zboží pro maloobchod (běžné spotřební 
zboží bez nebezpečných vlastností od dodavatelů z tuzemska i ze zahraničí). Zboží bude dodáváno smluvním 
partnerům z oblasti maloobchodních řetězců. Předpokládané množství skladovaného zboží je uvedeno 
v Tab. 7. 

Tab. 7 Skladované množství spotřebního zboží v hale RT3 

Výrobek 
Počet 

[ks/rok] 

Obrátkovost 

[t/rok] 

Skladované množství 

[t/rok] 

spotřební zboží neuvedeno 35 000 3 800 

V hale se předpokládá instalace a provoz běžných skladovacích technologií jako jsou výškové paletové regály, 
čtečky čárových kódů, počítačové evidenční systémy, tiskárny pro tisk průvodních dokladů apod. 
Pro manipulaci se zbožím budou využívány běžné manipulační prostředky jako jsou elektrické vysokozdvižné 
vozíky, případně ručně vedené elektrické manipulační vozíky nebo ruční paletové vozíky. Nabíjení 
manipulačních prostředků bude probíhat v interiéru objektů na vyčleněných vodohospodářsky 
a vzduchotechnicky zajištěných plochách. Seznam strojů a zařízení je uveden v Tab. 8. 

Tab. 8 Seznam strojů a zařízení v hale RT3 (distribuční sklad spotřebního zboží) 

Pracoviště Typ stroje/zařízení Poznámka 

sklady materiálu 
montované paletové regálové sklady cca 10 000 m2 

příjmová plocha cca 1 000 m2 

manipulace se zbožím 

elektrické vysokozdvižné vozíky 8 – 12  

ručně vedené elektrické manipulační vozíky 10 – 12  

ruční paletové vozíky 5 – 10  

dobíjení akumulátorů nabíječka u manipulačního vjezdu kompl. 

vychystávání materiálu 
a kompletace před transportem 

volná plocha skladu cca 1 500 m2 

dílenský nábytek kompl. 

počítačový systém s perifériemi pro evidenci materiálu 
a řízení materiálových toků 

kompl. 

odpady uzavřené kontejnery na odpady na venkovní ploše 2 – 3  

Materiál bude do skladovacího provozu vstupovat na paletách z nákladních vozidel přes doky, které budou 
opatřeny těsnícími límci a elektrohydraulickými vyrovnávacími můstky. Skladová evidence, pohyb materiálu 
do skladu a ze skladu a dokladová administrativa budou řízeny evidenčním počítačovým systémem, 
který bude zajišťovat i obchodní a technickou stránku činnosti řešeného skladovacího a distribučního provozu. 

Zboží bude uloženo zpravidla v transportních kartonech fixovaných smrštitelnou fólií na dřevěných 
Europaletách o rozměru 1200 x 800 mm. V případě vychystávání jednotlivých obchodních balení budou určení 
pracovníci kompletovat jednotlivé položky na prázdné palety nebo do typových kartónových transportních 
obalů. Vychystané zboží na paletách pak bude fixováno smrštitelnou fólií.  
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● Hala RT4 

V hale RT4 bude umístěn provoz montáže výpočetní techniky a multimediálních systémů z dovezených 
komponent. Kapacita výroby je uvedena v Tab. 9. 

Tab. 9 Kapacita výroby výpočetní techniky a multimediálních systémů v hale RT4 

Výrobek 
Vyráběné množství 

[ks/rok] 
Hmotnost produkce 

[t/rok] 

PC, servery, notebooky 150 000 1 500 

multimediální a prezentační audio/video systémy  100 000 2 000 

Hlavní část výrobní technologie budou představovat montážní a kompletační linky/pracoviště, kde budou podle 
požadavků odběratelů z jednotlivých komponent montovány finální sestavy. Při výrobě budou převládat 
jednoduché ruční montážní operace s použitím elektrických šroubováků a prosté zapojování násuvných 
kontaktů. Montáž PC sestav bude uspořádána linkovým způsobem s centrálním dopravníkem (poháněný pás) 
nebo ručními přesuvnami, případně s přesuvem ručními transportními vozíky. 

Pro zajištění montáže, kompletace a distribuce rozsáhlého sortimentu výrobků v různých konfiguracích 
a sestavách bude nutné skladovat v regálových skladech značný objem materiálu. Tyto položky budou 
od dodavatelů odebírány zpravidla ve velkoobchodním kartónovém balení. Po přejímací kontrole materiálu 
ve skladu a zavedení do automatické evidence skladu budou položky zaskladňovány do regálových skladů 
nebo do definovaných sektorů na podlaze skladu. Zboží na dřevěných paletách bude manipulováno 
elektrickými vysokozdvižnými akumulátorovými vozíky typu Ratrac. 

Kusové výrobky se budou kompletovat na pracovištích vybavených nářadím, přípravky a měřícím vybavením 
umožňujícím výrobu specifických sestav a konfigurací. Podle specifikace výrobků v kompletované dávce 
budou ze skladu vyskladňovány všechny komponenty na jednotlivá montážní pracoviště tak, aby před 
spuštěním montáže výrobkové dávky byly nachystány všechny komponenty již na jednotlivých pracovištích. 
Všechny výrobky budou procházet pracovišti ladění, nastavování, instalace software a ve finální fázi 
i zahořením celé sestavy. Výrobky prošlé otestováním a zahořením budou následně baleny na balící 
lince/pracovištích do originálních obalů, specifických obalů pro jednotlivé sestavy nebo do transportních 
kartonů. Ke každému distribuovanému výrobku bude předávána papírová dokumentace a přibalen také 
instalační SW, paměťová média, eventuálně bonusové dárky pro koncového zákazníka.  

Reklamované výrobky budou přicházet na pracoviště reklamací, kde bude identifikován dodací doklad výrobku 
a provedena oprava nebo výměna předaného vadného kusu. Na specializovaných opravárenských 
pracovištích pak budou specialisté demontovat kompletní výrobek na jednotlivé díly, analyzovat závadu 
a následně vadný díl, komponentu nebo podsestavu opraví/vymění. Vadný díl bude zpravidla předáván 
dodavateli k reklamaci. Seznam strojů a zařízení je uveden v Tab. 10. 

Tab. 10 Seznam strojů a zařízení hale RT5 (montáž výpočetní techniky a multimediálních systémů)  

Pracoviště Typ stroje/zařízení Pozn. 

servis, opravy 
pracoviště kancelářského typu, vybavené pracovními stoly 
specializovanými servisními přístroji,  

5 

výroba počítačů 
a multimediálních 
systémů 

montážní linky cca 8 000 m2 

zahořování a testování 2 

balení a kompletace hotových výrobků 2 

balení  
balící linka/pracoviště 1 

shromažďování plastových obalů, lisování papíru 2 

vychystávání zboží 

dopravník vychystaného materiálu v přepravkách 1 

montážní a provozní sklad zboží cca 2 500 m2 

policový regálový systém (dvojpodlažní s ocelovou podestou) cca 1 500 m2 

nabíjení manipulačních el. vozíků  4 – 6 

válečková trať, manipulační vozíky 1 

elektronická váha 1 

expedice manipulační plocha cca 1 000 m2 

● Hala RT5 

Ve výrobní hale RT5 bude umístěn provoz kompletace vybavení pro dětská hřiště, dětské kouty obchodních 
center a venkovních sportovních hřišť pro děti a mládež. Hlavní sortiment výrobků budou představovat různě 
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složité prolézačky a stavby dětských pískovišť, skluzavky, kolotoče, houpačky a pohybující se mechanismy 
dětských hřišť z kovového, plastového a dřevěného materiálu. Společnost dodává také vybavení sportovních 
hřišť od basketbalových přes hřiště s mantinely (pro kopanou, hokej, floorball, apod.) až po zařízení tělocvičen 
a sportovišť v budovách. Celý sortiment představuje stovky modifikací dodávaných podle konkrétních 
požadavků zákazníků, prostorových dispozic umístění těchto zařízení i účelu a vybavení těchto prostor. 
Výrobní program je uveden v Tab. 11. 

Tab. 11 Kapacita výroby v hale RT5 (montáž vybavení pro dětská hřiště)  

Výrobek 
Vyráběné množství 

[ks/rok] 

Hmotnost produkce 

[t/rok] 

sportovní dětská hřiště 1 300 neuvedeno 

prvky vybavení hřišť  41 000 neuvedeno 

vybavení hřišť 500 neuvedeno 

Komponenty pro výrobu budou od jednotlivých subdodavatelů do haly naváženy nákladními vozy 
v transportních obalech. Podle dodacích listů v závislosti na tvaru a rozměrech jednotlivých položek budou 
díly ukládány vysokozdvižnými elektrickými vozíky nebo ručními paletovými vozíky buď na volnou plochu, 
nebo do skladových regálů, tyčový materiál a desky budou ukládány do stromečkových regálů. Skladované 
komponenty budou buď použity pro kompletaci sestav přímo v hale nebo budou převezeny do expediční části. 

Kompletace jednotlivých položek do sestav bude prováděna na 7 kompletačních linkách, na 2 montážních 
pracovištích hotových sestav (montáž pružin) a na 4 montážních pracovištích podsestav vstupujících 
do kompletačních linek (balení drobných dílů, balení panelů a montáž). Doprava a manipulace s těžšími díly 
bude zabezpečována vysokozdvižnými vozíky. Montážní operace budou prováděny na pracovních stolech 
nebo na zemi pomocí ručního nářadí a přípravků a běžného dílenského strojního vybavení (lisy, sloupové 
vrtačky). 

Vyskladňování zboží ze skladu bude prováděno podle objednávek zákazníků. Z komponentů na skladě budou 
podle pokynů informačního systému kompletovány jednotlivé zakázky do přepravních beden nebo laťového 
bednění (obaly budou nakupovány od externích dodavatelů již hotové). Bedny a paletizovatelné komponenty 
k jednotlivým zakázkám budou kompletovány na expediční ploše a následně dopravovány nákladními 
automobily k odběratelům. Pro zabezpečení výrobního procesu se předpokládá nasazení strojů a zařízení 
uvedených v Tab. 12. 

Tab. 12 Seznam strojů a zařízení v hale RT5 (montáž vybavení pro dětská hřiště) 

Pracoviště Typ stroje/zařízení Pozn. 

paletový regálový sklad skladování na dřevěných Europaletách, nebo bednách  

stromečkové regály  skladovací zařízení na tyčový materiál  

volná skladovací plocha  uložení palet a nadrozměrného materiálu  

manipulace el. vysokozdvižný vozík (nosnost 1.6 t, 2 t a 2.5 t)   

kompletace  

  

lis – Talurit Sahn 900KN  

lis – Talurit Sahn 2000KN  

odvíječka lan a střihačka Chainlinkmat a Minicut 5-2  

pracovní stoly, ruční elektrické a pneumatické nářadí  

přípravek pro nasazování plastových balónů na trubky  

počítače, tiskárny, snímače čárových kódů  

pracovní stoly se světelným označením uložených dílů  

stroj pro automatické balení drobných plastových dílů  

kompletace panelů 
pracovní stoly, ruční elektrické a pneumatické nářadí  

přípravek pro ohýbání panelů  

 vrtání dřevěných sloupků vrtačka sloupová  

kompletace – pružiny 

přípravek pro montáž pružin   

pracovní stoly, ruční elektrické a pneumatické nářadí  

otočné stoly  

přípravek pro otáčení  

počítače, tiskárny, snímače čárových kódů  
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Pracoviště Typ stroje/zařízení Pozn. 

kompletace celodřevěného 
sortimentu 

sponkovačky, hřebíkovačky  

pracovní stoly  

expedice 

skladovací regály a manipulační plochy  

počítače, tiskárny, snímače čárových kódů  

volné manipulační plochy  

● Hala RT6 

V objektu RT6 bude umístěn provoz zajišťující logistické činnosti pro výrobce automobilových komponent 
a náhradních dílů pro automobily.  

Materiál z výrobních linek smluvních partnerů bude do navrhovaného distribučního střediska dopravován 
nákladní autodopravou. Ve skladu bude uloženo cca 60 – 80 typů aktuálně vyráběných položek 
a cca 200 – 250 položek náhradních dílů. Skladované položky budou do distribučního skladu dopravovány 
průběžně přímo z výrobních linek v transportním balení.  

Ze skladu bude materiál expedován buď průběžně pravidelnými rozvozovými trasami přímo na montážní linky 
odběratelů nebo pro servisní organizace a menší provozy nárazově (podle objednávek), nákladní 
automobilovou dopravou. Předpokládané množství skladovaného materiálu je uvedeno v Tab. 13. 

Tab. 13 Skladovaný sortiment náhradních dílů a komponent pro automobilovou výrobu v hale RT6 

Výrobek 
Počet 

[ks/rok] 

Skladované množství 

[t/rok] 

sestavy a podsestavy světelného zařízení dopravní techniky  cca 5 – 10 mil. 10 000 

sestavy a podsestavy chladících a klimatizačních zařízení pro dopravní 
techniku 

cca 1 – 2,5 mil. 7 500 

materiál pro výrobu cca 5 – 10 mil.  6 250 

Seznam strojů a zařízení je uveden v Tab. 14. 

Tab. 14 Seznam strojů a zařízení v objektu RT6 (sklad náhradních dílů a komponent pro automobilovou výrobu) 

Pracoviště Typ stroje/zařízení Poznámka 

sklady materiálu 

montované paletové regálové sklady 3 – 4 úložné vrstvy, v každé buňce 3 palety 

regálové policové sklady 
4 – 6 úložných vrstev, 

v každé buňce 6 – 10  úložných beden 

volná plocha pro skladování 
nepaletizovatelného sortimentu a 
zákaznických (vratných) obalů 

 

policové věžové sklady typu Kardex 7 ks 

dobíjení akumulátorů 
vysokozdvižné vozíky akumulátorové  
(nosnost 630kg/1t)  

6 – 10 ks 

přejímka a kontrola 

vstupního materiálu 

manipulační mobilní válečkové tratě kompl. 

pracoviště s PC konzolí a tiskárnami pro 
tisk průvodních dokladů 

kompl. 

ruční pracoviště plnění systémových beden kompl. 

kontrolní váha kompl. 

vychystávání zboží 

ruční manipulační vozíky 15 ks 

evidenční systém s terminálovými 
konzolemi propojenými Wi-Fi  

kompl. 

kompletace dodávek, 
balení a expedice 

kompletační linka s mobilními válečkovými 
dopravníky 

kompl. 

pracoviště s PC konzolí a tiskárnami pro 
tisk expedičních dokladů 

kompl. 

ovíječka palet fólií kompl. 
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Pracoviště Typ stroje/zařízení Poznámka 

balící a paletovací zařízení kompl. 

odpady uzavřené kontejnery na odpady na manipulačních plochách u expedice  

Fyzická přejímka zásilek bude probíhat na příjmové ploše za manipulačními můstky (doky), kdy jednotlivé 
položky budou roztříděny podle druhu a zaevidovány počítačovým systémem. Po přejímce bude materiál podle 
pokynů řídícího počítačového systému uložen do skladu, buď do regálových palet, do polic, do věžových 
policových skladů typu Kardex (drobné díly) nebo na volné plochy v paletách s drátěnými nástavbami. Pokud 
bude vstupující materiál určen pro velkoobjemové skladování, bude při vykládání dopravován válečkovou tratí 
do beden. Po naplnění bude bedna uložena na vymezené úložné místo v regálovém skladu.  

Manipulace s paletami, skladovacími boxy a bednami bude prováděna elektrickými akumulátorovými 
vysokozdvižnými vozíky, systémovými vozíky nebo ručními paletovými vozíky.  

Vyskladňování uloženého materiálu bude prováděno buď podle kusových objednávek odběratelů, nebo podle 
harmonogramu výroby na montážních linkách automobilek, kam bude materiál dodáván. Při vyskladňování 
budou jednotlivé položky dle pokynů počítačového evidenčního systému odebírány z ukládacích pozic 
v regálových/policových skladech, resp. z úložných míst na podlaze (nepaletizovatelné zboží). Ruční odběr 
bude prováděn pracovníky skladu ze spodních skladových vrstev, kdy bude zboží odebíráno ze tří spodních 
úložných vrstev.  

Pro kusové objednávky zákazníků a odběratelů sestaví evidenční počítačový systém tzv. „vychystávací trasu“, 
tj. seznam adres, ze kterých budou jednotlivé položky odebírány a počty kusů odebíraných z jednotlivých 
adres. Příslušní pracovníci skladu pak budou postupně po určené trase projíždět ručním vozíkem a z určených 
adres budou ručně odebírat požadované počty kusů, které budou umísťovat do beden určených pro přepravu 
k určeným zákazníkům. Po vychystání kompletní bedny/zásilky pro zákazníka bude bedna dopravena 
na expediční plochu, skladník provede fyzickou kontrolu a následně na počítači vytiskne expediční doklady.  

Materiál bude vyskladňován převážně v kompletních paletách, pro menší odběratele bude dodáván i materiál 
po neúplných paletách, které budou vychystávány podle aktuálních požadavků. V tomto případě pak budou 
jednotlivé položky fixovány na paletě pomocí smrštitelné polyetylénové fólie na balících strojích.  

Po zkompletování dodávky dle dodacího listu bude k příslušné manipulační rampě přistaven nákladní 
automobil a jednotlivé palety budou pomocí ručních paletových vozíků naloženy.  

Zásilky budou odváženy jednotlivým zákazníkům vlastní nákladní autodopravou dle rozvozového plánu. 
Pro zákazníky mimo pravidelné rozvozové trasy budou zásilky baleny do systémových kartónových obalů 
a odesílány spedičním systémem.  

Prázdné obaly budou ukládány na volných plochách mimo regálový systém, nestandardní obaly pak budou 
odstraňovány jako tříděný odpad. 

Zimní údržba areálových komunikací 

Všechny areálové komunikace budou v zimním období udržovány odhrnováním sněhu na zelené plochy, 
v případě potřeby sypány inertním materiálem. 

 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení: 2Q / 2021 

Ukončení: 4Q / 2022 

 Výčet dotčených územních samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj:     Ústecký kraj 

Velká Hradební 3118/48 
     400 02 Ústí nad Labem 
     tel.: (+420) 475 657 111 
     email: urad@kr-ustecky.cz 

obec:    Rtyně nad Bílinou 

Rtyně nad Bílinou č.p. 34 
417 62 Rtyně nad Bílinou 

mailto:urad@kr-ustecky.cz
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     tel.: (+420) 417 872 132 
     e-mail: rtyně@volny.cz 

obec:    Modlany 

Modlany 34 
417 13 Modlany 

     tel.: (+420) 417 564 580 
     e-mail: obec@modlany.cz 

obec:    Bystřany 

Pražská 32  
417 61 Bystřany 
tel.: (+420) 417 536 046  

     e-mail: podatelna@bystrany.cz 

 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, vodoprávní povolení: 

Magistrát města Teplice   
nám. Svobody 2 
415 95 Teplice 

     tel.: (+420) 417 510 111 
     e-mail: posta@teplice.cz 

Závazné stanovisko k umístění, stavbě a povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. b), c) 
a d) zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší,: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 
     400 02 Ústí nad Labem 
     tel.: (+420) 475 657 111 
     email: urad@kr-ustecky.cz 

 
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nad 10 ha, závazné stanovisko: 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 
tel.: (+420) 267 121 111 
e-mail: info@mzp.cz  

  

mailto:rtyně@volny.cz
mailto:obec@modlany.cz
mailto:podatelna@bystrany.cz
mailto:posta@teplice.cz
mailto:urad@kr-ustecky.cz
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 Údaje o vstupech 

 Půda 

Plochy dotčené výstavbou areálu jsou v územně-plánovací dokumentaci obce Modlany vymezeny jako plochy 
s funkčním využitím Plochy výroby a v územně plánovací dokumentaci obce Rtyně nad Bílinou ve funkci 
Plochy výroby a skladování. Přehled dotčených parcel je uveden v Tab. 15. 

Tab. 15 Přehled záměrem dotčených parcel, u ZPF včetně BPEJ, třídy ochrany a výměr  

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

BPEJ 
Třída 

ochrany 
Pozn. 

vlastní areál „PH Park Teplice“ 

132/1 Malhostice orná půda 

1.10.00 

1.11.00 

1.20.01 

1.20.04 

1.20.11 

I. třída 

I. třída 

IV. třída 

V. třída 

IV. třída 

22 031 m2 

10 141 m2 

75 798 m2 

1 137 m2 

55 832 m2 

257 
Žichlice 

u Modlan 
orná půda 

1.10.00 

1.20.01 

1.20.11 

I. třída 

IV. třída 

IV. třída 

5 160 m2 

11 571 m2 

39 489 m2 

266 
Žichlice 

u Modlan 
orná půda 

1.10.00 

1.20.01 

1.20.11 

I. třída 

IV. třída 

IV. třída 

12 m2 

16 765 m2 

59 492 m2 

961 Velvěty orná půda 
1.20.04 

1.20.11 

V. třída 

IV. třída 

22 962 m2 

49 265 m2 

Realizace záměru předpokládá, v souladu s vymezením ploch v platné územně-plánovací dokumentaci 
dotčených obcí, zábor ZPF (orná půda) v rozsahu cca 32,6 ha, převážně IV a V třídy ochrany. Část parcel 
v k.ú Malhostice a Žichlice (celkem 3,7 ha) spadá do první třídy ochrany. 

Nároky na odnětí či omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb., v platném znění nejsou kladeny. Záměr nezasahuje ani do pásma lesa šířky 50m, mimo jižní 
cíp mezi lesem a komunikací III/25352 kudy bude vedena areálová komunikace. 

 Voda 

Nové objekty budou zásobovány z nového areálového vodojemu. Vodovodní přívodní řad k vodojemu bude 
napojen z přivaděče OC DN 250 vedeného podél jižní strany silnice pro motorová vozidla I/63.  

 Pitná voda pro sociální účely 

Předpokládaná roční potřeba pitné vody v objemu cca 31 000 m3.rok-1 bude kryta z areálového rozvodu pitné 
vody zásobovaného novým vodojemem se dvěma akumulačními nádržemi o celkovém objemu 100 m3. 
Součástí vodojemu bude automatická čerpací stanice a dávkovací souprava na dezinfekci akumulované vody. 
Vodovodní přívodní řad k vodojemu bude napojen z přivaděče OC DN 250 vedeného podél jižní strany 
komunikace I/63. 

 Pitná voda pro technologické účely 

Nároky na pitnou vodu pro technologické účely nejsou kladeny. V rámci provozu bude voda využívána pouze 
jako mycí prostředek v rámci běžného úklidu, zejména pro mytí podlah mycím strojem v objemu 
cca 100 m3.rok-1. 

 Voda požární 

Nádrže stabilního hasicího zařízení budou v případě potřeby nárazově doplňovány z hlavního rozvodu pitné 
vody.  

 Potřeba vody při realizaci   

Spotřeba vody nespecifikována (běžná). 
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 Ostatní přírodní zdroje 

Předpokládané polotovary, komponenty a spotřební materiál pro navrhovanou lehkou výrobu montážního 
charakteru resp. sklady jsou uvedeny níže, viz Tab. 16 až 21. 

Pro terénní úpravy bude využito místních vytěžených zemin, předpokládá se vyrovnaná bilance bez nutnosti 
jejich dovozu. 

Tab. 16 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT1 (distribuční sklad elektroniky a elektronických součástí) 

Název, popis 
Roční spotřeba 

[t] 

Skladované množství 

[t] 
Skladování 

kartónové proklady  nespecifikováno 10 role, krabice, europalety v regálovém skladu 

dřevěné palety  nespecifikováno 15 skladované na volné ploše 

Tab. 17 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT2 (kompletace stojanů pro kosmetické výrobky) 

Název, popis 
Roční spotřeba 

[t] 

Skladované 
množství 

[t] 

Skladování 

kovové konstrukce a spojovací 
materiál  

275 709 7 760 stohování na paletách 

plastové díly 263 705 5 400 v paletových regálech nebo na volné ploše haly 

dřevěné části a prázdné palety 157 548 3 840 v paletových regálech nebo na volné ploše haly 

kartonové části, boxy, proklady 15 754 384 v paletových regálech nebo na volné ploše haly 

elektronika 55 141 1 334 v paletových regálech nebo na volné ploše haly 

papír 7 877 192 v paletových regálech nebo na volné ploše haly 

Tab. 18 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT3 (distribuční sklad spotřebního zboží) 

Název, popis 
Roční spotřeba 

[t] 

Skladované 
množství 

[t] 

Skladování 

kartónové proklady  nespecifikováno 15 role, krabice, europalety v regálovém skladu 

dřevěné palety  nespecifikováno 20 skladované na volné ploše 

PE fólie nespecifikováno 5 role v regálovém skladu 

Tab. 19 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT4 (montáž výpočetní techniky a multimediálních systémů) 

Název, popis 

Roční 
spotřeba 

[t] 

Skladované 
množství 

[t] 

Skladování 

objemné prvky (zobrazovací 
jednotky, case, reproduktory, 
konzoly) 

4 500 1 000 kartónové krabice na dřevěných europaletách 

malé prvky (desky, komponenty)  3 000 1 000 
plastové sáčky, kartónové krabice na dřevěných 
europaletách 

specifické drahé komponenty 
(procesory, paměti, apod.)  

10 1 kovové skříně, oddělený sklad 

obalový materiál PE fólie a sáčky 
na obaly, kartónové krabice 

500 100 role, krabice, europalety v regálovém skladu 

hotové výrobky 7500 100 
v kartonech na europaletách, drátěných paletách 
v regálovém skladu 

papírová dokumentace, manuály, 
návody, papírové publikace  

50 20 
v kartonech na europaletách, drátěných paletách 
v regálovém skladu 

odpadový papír a obaly  250 5 uzavřený kontejner na volné ploše skladu 

prázdné dřevěné europalety  20 volně na zemi 
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Tab. 20 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT5 (montáž vybavení pro dětská hřiště) 

Název, popis 

Roční 
spotřeba 

[t] 

Skladované 
množství 

[t] 

Skladování 

kovový materiál 1 900 250 stromečkové regály ve skladové hale 

překližkové obaly a palety 1 200 100 
stromečkové regály ve skladové hale 
a volná plocha 

dřevěný materiál 650 100 volná plocha 

plastové a laminátové desky  2 400 450 volná plocha 

papírové obaly a kartóny 100 30 regálové sklady, volná plocha 

drobný kovový, plastový a dřevěný materiál 1 800 350 regálové sklady, volná plocha 

Tab. 21 Potřeba surovin a materiálu v objektu RT6 (sklad náhradních dílů a komponent pro automobilovou 
výrobu)  

Název, popis 
Roční spotřeba 

[t] 

Skladované množství 

[t] 
Skladování 

kartóny, PE fólie a sáčky na obaly 50 10  
role, krabice, europalety 
v regálovém skladu 

dřevěné palety  - 15 skladované na volné ploše 

systémové technologické palety/boxy 
včetně technologických prokladů 

- 80 
stohování na volných 
plochách skladu 

 Energetické zdroje 

 Elektrická energie 

Areál bude připojen na distribuční elektrorozvodnou soustavu VN 22 kV z přechodové rozvodné stanice 
vybudované ČEZ. Z této stanice povedou areálové rozvody VN do trafostanice a rozvodny NN v areálu, 
ze které budou napájeny jednotlivé objekty. Předpokládaná roční spotřeba el. energie pro celý areál činí 
cca 11 340 MWh.  

 Zemní plyn 

Zemní plyn bude využíván pro vytápění a větrání plynovými teplovzdušnými jednotkam i, teplovodními 
vzduchotechnickými jednotkami, pro ohřev TUV, pro ohřev topné vody teplovodního vytápění administrativně 
sociálních vestavků a pro vratové teplovzdušné clony. Maximální roční spotřeba zemního plynu všech šesti 
řešených objektů se předpokládá na úrovni cca 1 490 000 m3. 

 Biologická rozmanitost 

Záměr je navrhován na intenzivně obhospodařovaných zemědělských plochách, s převážně nižší bonitou 
(zábor ZPF v rozsahu 32,6 ha, z toho max 3,7 ha v první třídě ochrany. Převládají půdy v IV. a V. třídě 
ochrany), na kterých jsou v současnosti pěstovány zemědělské monokultury. Tyto plochy jsou pravidelně po 
řadu let strojně obdělávány a hnojeny průmyslovými hnojivy, půdy a porosty jsou pak několikrát ročně 
ošetřované herbicidy, pesticidy, případně před sklizní jsou užívány desikanty, viz Tab. 22 uvádějící aktuální 
výčet činností, mechanizace a použitých prostředků na dotčených pozemcích v období dvou let (2018 a 2019). 
Z uvedených dat vyplývá, že na dotčených plochách probíhá mechanizace v průměru cca 11x ročně, z toho 
cca 3x ročně probíhá hnojení a cca 3x ročně je prováděn postřik proti plevelům a škůdcům. 

Tyto plochy se vyznačují velmi nízkou biodiverzitou. Trvale se zde vyskytují pouze některé běžné druhy 
s vysokou populační dynamikou, tzv. „r-stratégové“, typický zástupce např. hraboš polní (Microtus arvalis). 
Biologicky rozmanitější území je v širším okolí, podrobný popis dotčených ploch a širšího okolí včetně 
zjištěných druhů rostlin a živočichů je součástí přírodovědného průzkumu, který tvoří Přílohu č. 7. 

Po realizaci záměru bude území ozeleněno, stane se přírodě bližší, biologická rozmanitost v areálu 
v porovnání se stávajícím stavem přímo dotčeného území vzroste. 
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Tab. 22 Zemědělské činnosti prováděné na dotčených plochách v letech 2018 a 2019 

p.č. rok měsíc činnost mechanizace použité prostředky pozn.  

132/1 v 
k.ú. 
Malhostice 

a 

266 v 

k.ú 
Žichlice u 
Modlan 

2018 březen hnojení traktor + rozmetadlo LAD regenerační hnojení 

duben hnojení traktor + rozmetadlo LOVODASA produktivní hnojení 

postřik traktor + postřikovač STARANE FORTE postřik proti plevelu 

postřik traktor + postřikovač RETACEL ETRA R68 podpora odnožování 

postřik traktor + postřikovač BIPLAY SX postřik proti plevelu 

květen hnojení traktor + postřikovač DAM 390 kvantitativní hnojení 

červenec sklizeň sklízecí mlátička 

  

podmítka traktor + disky 

 

zapravení zbytků po sklizni 

srpen hnojení traktor + cisterna 

 

digestát 

září postřik traktor + postřikovač BARBARIAN SUPER 360 postřik proti pýru 

podmítka traktor + radličky 

 

příprava před setím 

setí traktor + sečka 

 

setí - pšenice ozimá 

říjen koulení traktor + válce 

 

koulení po setí 

2019 březen hnojení traktor + rozmetadlo LOVODASA regenerační hnojení 

duben hnojení traktor + rozmetadlo LAV 27 produktivní hnojení 

postřik traktor + postřikovač ATRIBUT SG 70 postřik proti plevelu 

postřik traktor + postřikovač MUSTANG FORTE postřik proti plevelu 

postřik traktor + postřikovač BUMPER 25SC postřik proti škůdcům 

květen hnojení traktor + rozmetadlo LAV 27 kvantitativní hnojení 

červenec sklizeň sklízecí mlátička 

  

podmítka traktor + radličky 

 

podmítka + příprava 

září setí traktor + sečka 

 

setí ozimého ječmene 

koulení traktor + válce 

 

koulení po setí 

257 v k. ú 
Žichlice u 
Modlan, 

a 

961 v 

k.ú. 
Velvěty 

2018 březen hnojení traktor + rozmetadlo LAD 27 regenerační hnojení 

duben hnojení traktor + rozmetadlo LOVODASA produktivní hnojení 

postřik traktor + postřikovač STARANE FORTE postřik proti plevelu 

postřik traktor + postřikovač BIPLAY SX postřik proti plevelu 

květen hnojení traktor + rozmetadlo DAM 390 kvantitativní hnojení 

červenec sklizeň sklízecí mlátička 

  

srpen podmítka traktor + podmítač 

 

likvidace výdrolu 

září orba traktor + pluh 

 

zapravení zbytků po sklizni 

příprava traktor + smykobrány  příprava pozemku k setí 

setí traktor + sečka 

 

setí ozimého ječmene 

koulení traktor + válce 

 

koulení po setí 

2019 březen hnojení traktor + rozmetadlo LOVODASA regenerační hnojení  

hnojení traktor + rozmetadlo LAV 27 produktivní hnojení  

postřik traktor + postřikovač MUSTANG FORTE postřik proti plevelu  

postřik traktor + postřikovač BUMPER 25EC postřik proti škůdcům  

sklizeň sklízecí mlátička 

  

 

podmítka traktor + podmítač 

 

likvidace výdrolu  

orba traktor + pluh 

 

zapravení zbytků po sklizni  

příprava traktor + smykobrány  příprava pozemku k setí  

setí traktor + sečka 

 

setí ozimé pšenice 
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 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 Dopravní infrastruktura 

Navrhované objekty budou dopravně napojeny novou průsečnou křižovatkou na stávající komunikaci 
III/25352, která je prostřednictvím MÚK EXIT 3 Malhostice napojena na silnici pro motorová vozidla I/63. 
Objem vyvolané dopravy je souhrnně uveden v Tab. 23.  

Tab. 23 Objem vyvolané dopravy 

Typ vozidla  Počet vozidel 

osobní automobily voz.den-1 1097 

lehké nákladní automobily vč. dodávek voz.den-1 282 

těžké nákladní automobily voz.den-1 344 

Dopravní obslužnost řešených provozů si vyžádá celkem 2 194 cest osobních automobilů, 564 cest lehkých 
nákladních vozidel a 688 cest kamionů.  

Podrobněji je kvantifikace dopravních objemů rozvedena v kap. 7.1. Dopravní studie, která tvoří Přílohu č. 8 
této dokumentace.   

Vzhledem k tomu, že na rok 2022 je plánováno zprovoznění tzv. „Kladrubské spojky“, která představuje 
novostavbu komunikace spojující stávající silnici I/13 se silnicí I/63 (záměr „I/13 Kladrubská spojka“, kód v IS 
EIA ULK1054), byl v dopravní studii predikován také dopravní stav v území pro zprovoznění tohoto záměru.  

Zatížení okolní silniční sítě je patrné z Obr. 4 a Tab. 24 . Predikce dopravního zatížení je provedena pro rok 
2022, kdy se předpokládá zprovoznění záměru. 

Grafické znázornění rozpadu generované dopravy je uvedeno na Obr. 5. 

 
 Znázornění sledovaných úseků silniční sítě 
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Tab. 24 Intenzity dopravy v členění na jednotlivé sledované úseky 
(Obr. 4), výhledové scénáře, noční a denní dobu 
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 Rozpad dopravy generované záměrem po okolní komunikační síti 

Výstavba 

V průběhu výstavby areálu bude doprava variabilní v závislosti na druhu prováděných prací a bude 
se pohybovat v řádu nižších desítek nákladních vozidel za den. Práce nebudou probíhat v noční době (pro 
stavební práce od 21:00 do 7:00 hod). 

 Ostatní infrastruktura 

Záměr si vyžádá přeložku stávajícího vedení VN. V rámci výstavby bude provedeno vytýčení sítí a prováděn 
technický dozor.  

Areál bude odkanalizován v souladu s již vydaným stavebním povolením (viz. Příloha č. 16). 

 Údaje o výstupech 

 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží  

 Ovzduší 

Bodové zdroje 

Větrání a vytápění 

Větrání a vytápění jednotlivých hal je navrženo plynovými teplovzdušnými jednotkami, ohřev TUV a topné vody 
pro teplovodní vytápění administrativně sociálních prostor ve vestavcích a pro dveřní clony bude zajišťován 
plynovými kondenzačními kotli. Maximální hodinová spotřeba zemního plynu se předpokládá na úrovni 
748 m3, roční spotřeba cca 1 496 000 m3. 

Maximální množství škodlivin emitovaných ze spalování zemního plynu na základě výpočtu s použitím 
emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. 
b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., se předpokládá na úrovních uvedených v Tab. 25.  
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Tab. 25 Maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu  

 NOx CO 

g.h-1 845 36 

kg.rok-1 1 691 72 

Technologické zdroje 

Umístění technologických zdrojů významných z hlediska emisí do ovzduší se vzhledem k charakteru 
jednotlivých provozů nepředpokládá: 

● Hala RT1 

V objektu RT1 je plánováno umístění distribučního skladu elektroniky a elektronických součástek 
(např. počítačové komponenty, telekomunikační zařízení, síťové prvky, audio-video výrobky apod.).  

● Hala RT2 

Do haly RT2 je navrhováno umístění provozu na výrobu stojanů pro kosmetické výrobky. Výroba stojanů bude 
spočívat v manuální montáži nakupovaných plastových, kartonových a kovových dílů na pracovních stolech 
za použití ručního, elektrického a pneumatického nářadí. Montáž bude probíhat na čtyřech výrobních linkách, 
vybavených dopravníkovými systémy.  

● Hala RT3 

V objektu RT3 je plánováno umístění distribučního skladu spotřebního zboží pro maloobchod.  

● Hala RT4 

V hale RT4 bude umístěn provoz montáže a kompletace výpočetní techniky z dovezených komponent. 
Při výrobě budou převládat jednoduché ruční montážní operace, s použitím elektrických šroubováků nebo 
prosté zapojování násuvných kontaktů. Montáž PC sestav bude uspořádána linkovým způsobem s centrálním 
dopravníkem (poháněný pás) nebo ručními přesuvnami, případně s přesuvem ručními transportními vozíky. 

● Hala RT5 

Ve výrobní hale RT5 bude umístěna finální kompletace vybavení pro dětská hřiště, odpočinkové dětské kouty 
obchodních center a venkovních sportovních hřišť pro hry dětí a mládež.  

Kompletace jednotlivých položek do sestav bude prováděna na 7 kompletačních linkách, na 2 montážních 
pracovištích hotových sestav (montáž pružin) a na 4 montážních pracovištích podsestav vstupujících 
do kompletačních linek (balení drobných dílů, balení panelů a montáž). Bude se jednat o jednoduché montážní 
operace.  

● Hala RT6 

V objektu RT6 bude umístěn provoz zajišťující logistické činnosti pro výrobce automobilových komponent 
a náhradních dílů pro automobily.  

Liniové zdroje 

Doprava vstupního materiálu a expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily. Intenzita 
nákladní dopravy vyvolaná záměrem se aktuálně předpokládá na úrovni 282 lehkých nákladních (dodávek) a 
344 těžkých nákladních automobilů (kamionů) v jednom směru za den, přičemž veškerá nákladní doprava 
bude směřovat na I/63. (Pozn: ve výpočtu rozptylové studie, viz Příloha č. 2, je konzervativně uvažováno 
s dříve uváděnými vyššími hodnotami intenzit, a to 292 lehkých nákladních (dodávek) a 361 
těžkých nákladních automobilů (kamionů) v jednom směru za den). 

Intenzita osobní dopravy vyvolaná záměrem je ve výpočtu konzervativně uvažována na úrovni 1194 vozidel 
v jednom směru za den (oproti aktuální dopravní studii, ze které vyplývá nižší intenzita 1097 osobních vozidel 
v jednom směru). 

Emisní faktory jednotlivých typů vozidel jsou tabelárně uvedeny v rozptylové studii, která tvoří Přílohu č. 2. 

Plošné zdroje 

Za plošné zdroje znečištění ovzduší lze považovat manipulační plochy zásobovacích dvorů u zásobovacích 
doků hal a parkoviště osobních automobilů u jednotlivých halových objektů.  
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Pro parkování osobních automobilů bude u navržených objektů vybudováno celkem 559 parkovacích stání. 
V rámci záměru budou realizována taktéž 2 veřejná parkoviště, každé sestává z celkem 70 parkovacích stání 
(celkem 140 stání).  

Výstavba záměru 

Výstavba záměru bude probíhat postupně, přičemž spektrum stavebních činností a jejich umístění na ploše 
staveniště se bude s postupem času měnit. Za dočasný zdroj znečišťování ovzduší lze pokládat zejména 
zemní práce, navážení materiálu, stavební práce, stavební dopravu apod. Každá činnost se bude projevovat 
odlišnou emisí ovlivněnou jednak vlastní činností, resp. používanou technikou, ale také okamžitými 
klimatickými podmínkami. 

Ve fázi výstavby jsou významné především emise tuhých znečišťujících látek, a to především vlivem 
sekundární prašnosti, tj. vířením prachových částic (zejména ve fázi výkopových prací, při manipulaci se 
sypkými materiály, pojezdy po nezpevněných plochách apod.). Emise ostatních škodlivin jsou méně významné 
a souvisí s použitím strojové techniky spalující pohonné hmoty (v této fázi projektu není znám konkrétní 
dodavatel stavby). 

Emise budou časově omezeny na dobu realizace výstavby, přitom v průběhu výstavby se budou měnit 
v závislosti na harmonogramu jednotlivých činností výstavby. Objem emise prachových částic závisí vedle 
množství zeminy, se kterou je manipulováno, na řadě faktorů jako je např. zrnitostní složení prachových částic, 
jejich vlhkost, rychlost větru atp. Vzhledem k poměrně široké škále vstupních dat, proměnlivosti zejména 
klimatických faktorů a neznalosti některých konkrétních vstupních parametrů v této fázi projektu je třeba 
k dalšímu hodnocení přistupovat jako k odhadu, který může být vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
zatížen značnou chybou. 

Kvantifikace emisí ze stavebních činností byla provedena pomocí emisních faktorů vypracovaných v rámci 
projektu „Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“. Emisní 
charakteristika hlavních činností při výstavbě a množství emisí jsou uvedeny v Tab. 26. 

Tab. 26 Emise z hlavních činností při výstavbě 

Činnost 
Emisní faktor 

PM10 
Emisní faktor 

PM2,5 

Emisní 
příspěvek 

PM10 

Emisní 
příspěvek 

PM2,5 

Výkopy zemin 0,04 g.t-1 0,006 g.t-1 15,1 kg 2,3 kg 

Nakládka a vykládka zeminy 0,122 g.t-1 0,018 g.t-1 71,4 kg 10,5 kg 

Víření prachu pojezdem po nezpevněných 
komunikacích  

0,127 kg.vozokm-1 0,013 kg.vozokm-1 68,5 kg.den-1 6,9 kg.den-1 

Směřování mimostaveništní nákladní dopravy bude výhradně na komunikaci I/63 (zákaz vjezdu nákladních 
vozidel na komunikaci ve směru Suché). Vzhledem k vyrovnané bilanci při výkopových pracích bude odvážena 
pouze orná půda. Při odvozu ornice, resp. při navážení materiálu lze předpokládat intenzity mimostaveništní 
dopravy na úrovni desítek nákladních vozidel v jednom směru za den.  

Emise ze spalovacích motorů nákladních vozidel budou odvislé od zastoupení konkrétních typů použitých 
vozidel (resp. příslušné kategorie EURO). V této fázi projektu, kdy není znám dodavatel stavby, nejsou tedy 
známy. V tabulce níže uvádíme příklady emisních faktorů pro kategorie vozidel EURO 3-5 při vytížení 50 %, 
plynulosti provozu 2 a rychlosti jízdy 80 km/h. 

Tab. 27 Emisní charakteristika nákladních vozidel 

Emitovaná škodlivina 

Emisní faktor 

[g/km]  

*[µg/km] 

EURO3 EURO4 EURO5 

NOx 0,8391 0,3961 0,2240 

PM10 0,1209 0,0513 0,0524 

PM2,5 0,0948 0,0372 0,0376 

benzen 0,0092 0,0048 0,0046 

Benzo(a)pyren* 10,3079 10,3079 10,3079 
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 Znečištění vody 

V areálu bude vybudován oddílný systém splaškové a dešťové kanalizace.  

Srážkové vody 

Srážkové vody z komunikací, manipulačních ploch a parkovišť budou odvedeny samostatnou „zaolejovanou“ 
kanalizací do odlučovače ropných látek (také odlučovače lehkých kapalin). Odlučovače budou typové, 
prefabrikované plastové nebo železobetonové. Zařízení zahrnuje kalojem, koalescenční filtr a sorpční filtr, vše 
integrované v  podzemní jímce. Na odtoku bude osazen samočinný bezpečnostní uzávěr, zabraňující průniku 
již odloučených ropných látek do kanalizace. Typická výstupní koncentrace uhlovodíků C10-C40 (dříve NEL) se 
bude pohybovat na úrovni do 0,2 mg.l-1.  

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody z provozu areálu budou svedeny do areálové biologické čistírny odpadních vod, pro 
kterou již bylo vydáno stavební povolení (viz Příloha č. 16). Kapacita ČOV s nízkozátěžovanou aktivací a 
simultánní nitrifikací a denitrifikací je 855 EO. Další parametry jsou uvedeny v Tab. 28. 

Tab. 28 Maximální garantované hodnoty zbytkového znečištění odpadních vod po průchodu ČOV 

Sledované ukazatele kvality vody 
Hodnoty ukazatelů kvality vody na výtoku z ČOV 

[mg.l-1] 

CHSKCr 70 

BSK5 10 

NL 20 

NH4 2 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody nebudou produkovány. Při běžném úklidu skladů resp. výrobních prostor budou 
vznikat odpadní vody s obsahem saponátů (běžné přípravky a koncentrace jako v domácnostech). 

Odpadní vody při výstavbě 

Množství odpadních vod a jejich znečištění bude nevýznamné, převážná část odebrané vody stane součástí 
stavebních materiálů nebo se přirozeně odpaří. Chemická WC budou vyvážena jejich pronajímatelem a fekálie 
likvidovány v režimu zákona o odpadech. 

 Znečištění půdy a půdního podloží 

Provoz v řešeném výrobně-skladovacím areálu je z hlediska možného vzniku dopravní havárie spojené 
s únikem pohonných hmot a provozních kapalin prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních 
komunikacích. Možnost vzniku a především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou 
pojezdovou rychlost v areálu nižší. 

Pravděpodobnost vzniku havárie s negativním dopadem na vodu lze technickými opatřeními omezit 
na minimum. Reálným rizikem je pouze možný únik většího množství provozních kapalin z dopravní techniky. 
To může být způsobeno špatným technickým stavem vozidel či dopravní havárií spojenou s únikem těchto 
kapalin. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit uniklé látky na ploše ještě před vniknutím do kanalizace. 
Pokud by ke vniknutí do kanalizace došlo, budou tyto látky zachyceny v odlučovači lehkých kapalin. 

Nové el. manipulační prostředky jsou v současné době téměř výhradně vybavovány tzv. "gelovými 
akumulátory" s elektrolytem ztuženým ve formě gelu (kyselina sírová je smíchána s velmi jemným skelným 
práškem s částicemi asi setiny velikosti cementového prachu, což způsobí zgelovatění elektrolytu). Únik 
kyseliny díky gelové povaze elektrolytu při poškození akumulátoru nehrozí. Tyto prostředky budou navíc 
provozovány a nabíjeny uvnitř řešených objektů. 

V průběhu výstavby budou průběžně všechny stavební mechanizmy pravidelně kontrolovány z hlediska úkapů 
ropných látek. 

 Odpadní vody 

V areálu bude vybudován oddílný systém splaškové a dešťové kanalizace.  

 Srážkové vody 
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Dešťové vody z řešeného areálu budou svedeny ze střech a zpevněných ploch do navržených retenčních 
(retenčně – vsakovacích) nádrží. 

Kanalizace ze střech bude napojena do retence přímo, tedy přes odlehčovací šachtu, ze které budou dešťové 
vody napojeny do akumulační jímky pro závlahu a po jejím naplnění, nebo při velkých průtocích, budou 
pokračovat do retence. 

Dešťové vody z pojížděných ploch budou převedeny přes odlučovače ropných látek, následně budou napojeny 
do retence, resp. do čisté dešťové kanalizace. 

Celkem jsou navrženy tři povrchové retenční objekty (poldry), označeny jsou RN1, RN2 a RN3 – z toho RN1 
a RN3 jsou díky vhodným geologickým podmínkám navrženy jako částečně vsakovací. Dále jsou pro účely 
zasakování navrženy 2 vsakovací průlehy s plochou dna cca 595 m2, budou sloužit pro nátok dešťových vod 
z okolité zeleně a budou umístěny jižně od objektu RT2, RT3 a severně od RT6. 

V povrchových retenčních (vsakovacích) objektech budou vody retenovány (za stálého upouštění). Nádrže 
jsou dimenzovány v souladu s TNV 759011 na maximální pětiletou srážku s dobou trvání 5 min – 3 dny. Pro 
zohlednění maximálního nutného retenčního objemu, dle TNV 75 9011, resp. ČSN 75 9010 je uvažováno s 
intenzitami návrhových dešťů z dat získaných z ČHMÚ pro nedaleký záměr (Chabařovice) - vzdálenost cca 
8,0 km (v rámci projektové dokumentace pro DUR budou doplněny údaje přímo pro lokalitu). 

Odtoky z jednotlivých retencí budou odváděny regulovaně, čerpáním. Retenční nádrže 2 a 3 budou čerpány 
do RN 1. Tato je tedy dimenzována tak, aby zachytila přitékající vody i s konstantním nátokem, jehož délka 
odpovídá době prázdnění dané RN. 

Čerpání z RN 2 a 3 bude poměrně nižší než celkový odtok, vzhledem k odvodňované ploše a ekonomice 
návrhu čerpání. Čerpání v limitu dle TNV 75 9011 by zahltilo koncovou RN 1, jelikož celkový nátok z dílčích 
RN by byl vyšší, než povolený odtok + nátok dešťových vod z okolí hal RT1+2+3. 

Pro RN 1 a RN 3 je dle provedeného HGP uvažováno s částečným vsakem, cca 10-20% objemu vod. 
Vzhledem vyprázdnění nádrže do 24 hodin, nebude ani vsakování probíhat delší dobu než čerpání 
(povolených 72 hodin). Objem zasáknuté vody je uvažován jako bezpečnostní rezerva retence a o 
předpokládaný vsáknutý objem nebude nutný retenční objem zmenšen. Vsakování v RN 2 je absolutně 
vyloučeno s ohledem na HPV vzhledem k úrovni propustných zemin, tato RN bude izolována. 

Povolený odtok z území (Z RN1) je fixní, dle požadavku správce povodí (s přihlédnutím k již povolené stavbě 
výtlaku a ekonomice návrhu čerpací stanice a výtlaku) = 23,0 l/s. Skládá se z čerpání vyčištěných vod na ČOV 
= 1,5 l/s + 21,5 l/s z řešené retence. Odtok z RN1 bude sveden do čerpací a akumulační jímky při ČOV, ze 
které budou společně s přečištěnými splaškovými vodami odčerpávány do vodoteče v celkovém množství 
max. 23,0 l/s. 

S ohledem na nutnost odloučit ropné látky (lehké kapaliny) z dešťových vod dopadajících na zpevněné 
pojížděné plochy budou na zaolejované dešťové kanalizaci osazeny odlučovače ropných látek. Ideově jsou 
navrženy betonové podzemní jímky. 

Do kanalizace a ORL budou napojeny také dešťové vody z areálových páteřních komunikací. Odvodňovaná 
plocha je vždy uvažována v sumě ploch pro jednotlivé celky a haly. Obecně se dá konstatovat, že každá 
zpevněná plocha bude odkanalizována a nedojde tak k nátoku do zeleně a nadměrnému zatížení stávajících 
propustků apod. 

V případě srážek vyšších než návrhových, výpadku proudu nebo poruchy čerpání budu dešťové vody po 
naplnění retence přetékat na terén a dále po spádu terénu. Voda bude kopírovat svahy terénu, bude se 
prakticky chovat jako do doby zástavby v areálu. Je uvažováno s výstavbou propustku pod komunikací, dělící 
západní a východní část. Stejně tak dešťové vody dopadající na zelené plochy – tyto budou primárně sváděny 
do poldrů a zasakovány do podloží. Nevsáknuté budou stékat po terénu do údolnice a dále příkopy do 
stávajících propustků apod. Jedná se tedy o zachování stávajícího, funkčního stavu. 

Systémy dešťové kanalizace v rámci II. etapy jsou odděleny z důvodu minimalizování velkých dimenzí potrubí, 
které by bylo nutné použít pro svedení všech DV z II. etapy do jedné retence. Dalším důvodem je nedostatek 
volného prostoru pro provedení jedné centrální retence. Dále byl brán ohled na možnou dílčí etapizaci této 
fáze a na nezávislost jednotlivých hal a jejich retencí (různí nájemci). 

Tab. 29 Výpočet bilance srážek 

Déšť  l/s ha  l/s m2  

Návrhový déšť (oddílná 
kanalizace)  

160  0,0160  
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Odtok  l/s  

Odtok celkem oddílná  1612,4  
 

Celková redukovaná plocha (m2)  100 777,2  =  21,50  l/s  Celkový povolený odtok z areálu  

Redukovaná plocha 1 m2  1  =  0,000213341906701  l/s  Odtok z 1 m2  

Celková retence   =  2602,40 m3   
 

     Objem retence 
(m3) 

Doby vypouštění (h) 

Redukovaná plocha 
RT1+RT2+RT3 (m2)  

41 382,0 =  8,83  l/s  1 068,60 33,62  

Redukovaná plocha 
RT4+RT5+RT6 (m2)  

59 395,2 =  12,67  l/s  1 533,80 33,62 

KONTROLA - SUMA (m2)  100 777,2  21,50  l/s  2 602,40  

Hydrotechnické údaje retenčních nádrží 

Retenční nádrž 1 

6,535 ha Odvodňovaná neredukovaná plocha 

4,138 ha Odvodňovaná redukovaná plocha 

10,0 l/s Nátok z RN 2 

8,5 l/s Nátok z RN 3 

1.400 m2 Plocha dna retence 

21,5 l/s Regulovaný odtok 

1.440 min Kritická doba trvání srážky 

n = 0,2  Periodicita deště 

1.520,23 m3 Minimální retenční objem 

19,6 hod Doba prázdnění retence 

 

1.10-5 m3.s-1.m2 Koeficient vsaku (viz HGP, strana 7 a 11) 

210 m2 Plocha vsaku (15% plochy dna retence – viz HGP, strana 7 a 11) 

1,05 l/s Odtok vsakem 

18,7 hod Doba prázdnění vč. vsaku 

Retenční nádrž 2 

5,100 ha Odvodňovaná neredukovaná plocha 

3,194 ha Odvodňovaná redukovaná plocha 

1.400 m2 Plocha dna retence 

10 l/s Regulovaný odtok 

90 min Kritická doba trvání srážky 

n = 0,2  Periodicita deště 

840,31 m3 Minimální retenční objem 

23,3 hod Doba prázdnění retence 

Retenční nádrž 3 

4,424 ha Odvodňovaná neredukovaná plocha 

2,746 ha Odvodňovaná redukovaná plocha 

1.400 m2 Plocha dna retence 

8,5 l/s Regulovaný odtok 

90 min Kritická doba trvání srážky 

n = 0,2  Periodicita deště 

844,83 m3 Minimální retenční objem 

23,6 hod Doba prázdnění retence 
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1.10-5 m3.s-1.m2 Koeficient vsaku (viz HGP, strana 7 a 11) 

210 m2 Plocha vsaku (15% plochy dna retence – viz HGP, strana 7 a 11) 

1,05 l/s Odtok vsakem 

21,0 hod Doba prázdnění vč. vsaku 

Celková bilance retenčních nádrží 

Označení Objem RN  Regulovaný odtok Doba prázdnění 

RN 1 1.520,23 m3  21,5l/s  19,6 l/s  

RN 2    840,31 m3  10,0 l/s  23,3 l/s  

RN 3    844,83 m3    8,5 l/s  23,6 l/s 

Celkem 3 205,37 m3 

Výpočet akumulačního objemu pro zálivku 

Předpokladem je výsadba popínavých rostlin podél plášťů hal. Tyto je nutno zavlažovat. 

● Počet rostlin  = 1.815 ks 

● Objem zálivky / 1 ks =     10 l 

● Objem vody / zalití = 18,15 m3 

● Intenzita zálivky  =       3 zalití / týden 

● Objem vody / týden = 54,45 m3  

● Objem vody / měsíc = 217,8 m3 

Uvažováno je s vytvořením akumulace pro měsíční potřebu vody, celkem cca 220 m3. Objem bude rozprostřen 
k jednotlivým halám, poměrem k zalévaným rostlinám. 

 Splaškové odpadní vody 

Předpokládané množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat spotřebě pitné vody 
pro sociální účely a bude činit cca 31 000 m3.rok-1.  

Splaškové odpadní vody budou svedeny do areálové biologické čistírny odpadních vod, pro kterou již bylo 
vydáno stavební povolení (viz Příloha č. 16). Kapacita ČOV s nízkozátěžovanou aktivací a simultánní nitrifikací 
a denitrifikací je 855 EO.  

Vyčištěné vody z ČOV budou čerpány do sběrné jímky čerpací stanice odpadních vod a poté, spolu 
se nevsáknutými srážkovými vodami z retenčních nádrží, čerpány výtlačným potrubním řadem na výustní 
objekt na vodním toku Bystřice. Čerpané množství odpadních vod bude omezeno na max. 23 l.s-1 (viz 
vyjádření Povodí Ohře, s.p., Příloha č. 10).  

Vlastní čistírna bude složena ze samostatné prefabrikované železobetonové kruhové nádrže čerpací stanice, 
která bude sloužit jako akumulační prostor pro vyrovnání průtoku a dále šesti samostatných prefabrikovaných 
železobetonových nádrží obdélníkového tvaru. Pět z těchto nádrží budou paralelně zapojené reaktory SBR 
a poslední bude mít funkci kalové nádrže. Jako terciální stupeň čištění bude osazena plastová nádrž 
s mikrofiltračním sítem. Součástí ČOV bude jednopatrový objekt z  tvárnic ve kterém bude umístěno technické 
zázemí, provozní místnost, velín a sociální zařízení obsluhy. 

Veškeré vody (splaškové po průchodu novou areálovou ČOV, srážkové načerpané do ČSOV z retenčních 
nádrží) budou z čerpací stanice odpadních vod čerpány novým výtlačným potrubním řadem délky 2 175,25 m 
a následně gravitační kanalizační stokou v celkové délce 13,18 m na nový výústní objekt (ř. km 0,52) na 
vodním toku Bystřice (IDVT: 10232717, ČHP: 1-14-01-0770-0-00, správce toku: Povodí Ohře, s.p.), viz již 
vydané stavební povolení pro odkanalizování areálu (Příloha č. 16). Výkon instalovaného čerpadla bude 
čerpání 23 l.s-1 (čerpané množství odpadních vod bude v souladu s vyjádřením správce vodního toku, který 
umožňuje čerpání na max. 25 l.s-1 , viz Vyjádření Povodí Ohře, s.p., Příloha 10). 
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 Výústní objekt (záměr odkanalizování pozemku p.p.č.961 k.ú. Velvěty) 
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 Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody nebudou produkovány. V úvahu přichází pouze odpadní vody s obsahem 
saponátů (běžné koncentrace jako v domácnostech) z mytí podlah výrobních a skladovacích prostor v rámci 
běžného úklidu mycím strojem, resp. ručně v množství cca 100 m3.rok-1. Tyto odpadní vody budou vypouštěny 
do splaškové kanalizace zaústěné do areálové ČOV. 

 Odpadní vody při výstavbě 

Množství odpadních vod z výstavby není blíže specifikováno, ale předpokládá se, že bude nevýznamné, neboť 
se značná část odebrané vody stane součástí stavebních materiálů nebo se přirozeně odpaří. Chemická WC 
budou vyvážena jejich pronajímatelem a fekálie likvidovány v režimu zákona o odpadech (kategorie 20 03 04). 

 Odpady 

 Odpady v průběhu realizace záměru 

Předpokládané druhy odpadů a jejich množství je uvedeno v Tab. 30. 

Tab. 30 Odpady v průběhu výstavby 

Název odpadu Kód Kategorie Množství 

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

08 01 11* N do 20 kg 

neupotřebené nátěrové hmoty z nátěrů stavebních konstrukcí  

železo a ocel 17 04 05 O do 50 t 

odpady z montáže ocelových konstrukcí, skladovacích regálů, vadný spojovací materiál, instalace zařízení budovy, 
výrobní technologie, vodoinstalací, rozvodů vytápění a vzduchotechniky, plynu apod. 

beton 17 01 01 O do 50 t 

zbytky z výstavby základů, podlah, apod. 

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O do 200 t 

odpad ze stavebních prací nevhodný ke třídění  

hliník 17 04 02 O do 1 t 

zbytky z montáže 

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O do 2 t 

tepelná izolace z opláštění objektu (minerální vlákna, PUR pěna) 

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O  nespec. 

zemní a výkopové práce, hrubé terénní úpravy 

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O do 5 t 

výstavba manipulačních ploch a komunikací 

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O do 1 t 

montáž elektroinstalace, silno/slaboproudých rozvodů, měření a regulace apod. 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 50 t 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a vybavení objektu 

plastové obaly 15 01 02 O do 20 t 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a vybavení objektu  

dřevěné obaly 15 01 03 O 50 t 

transportní a prodejní obaly stavebního materiálu, poškozené palety, dřevěné proklady, bedny 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10* N do 500 kg 
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Název odpadu Kód Kategorie Množství 

obaly od nátěrových hmot, lepidel, tmelů a jiných přípravků a médií  

absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02* N do 10 t 

čistící tkaniny, hadry, znečištěné a použité rukavice nebo jiné OOPP 

kal ze septiků a žump 20 03 04 O (N) nespec. 

vyvážení mobilních chemických WC, kategorii odpadu musí určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení 

nebezpečných vlastností pověřenou osobou 

směsný komunální odpad 20 30 01 O do 150 t 

odpad z kancelářských prostor vedení stavby, sociálních prostor a zařízení staveniště 

 Odpady z provozu záměru 

V průběhu provozu lze předpokládat vznik odpadů uvedených v Tab. 31. 

Tab. 31 Předpokládané odpady produkované v průběhu provozu 

Název odpadu Kód Kategorie Množství/rok 

Hala RT1 – distribuční sklad elektroniky a elektronických součástí 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 200 kg 

tisk průvodních dokladů ke skladovanému materiálu, tisk čárových kódů 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 100 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly z případného přebalování materiálu 

plastové obaly 15 01 02 O do 20 t 

směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), smrštitelné PE fólie z fixace materiálu na 
paletách   

 

dřevěné obaly 15 01 03 O do 50 t 

transportní, poškozené dřevěné palety, proklady apod.   

kovové obaly 15 01 04 O do 20 t 

poškozené kovové transportní obaly (koše), ocelové pásky z fixace materiálu apod.  

směsné obaly 15 01 06 O do 20 t 

obaly nevhodné ke třídění 

olověné akumulátory 16 06 01* N do 500 kg 

výměna gelových baterií při servisu el. vysokozdvižných vozíků a jiných manipulačních prostředků   

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* N do 20 kg 

výměna vadných zářivek osvětlení pracoviště, skladovacích prostor a osvětlení areálu  

papír a lepenka 20 01 01 O do 2 t 

sběrový papír z administrativy 

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 80 t 

odpad podobný komunálnímu z odpadkových košů v kancelářských prostorách, šatnách a na pracovištích 

Hala RT2 – výroba stojanů pro kosmetické výrobky 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 150 kg 

tisk průvodních dokladů k vyráběnému zboží, tisk čárových kódů, kancelářské tiskárny v administrativě 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 80 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly  

plastové obaly 15 01 02 O do 20 t 
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směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), smrštitelné PE fólie z fixace výrobků na paletách, sáčky 
od komponent pro výrobu apod.   

dřevěné obaly 15 01 03 O do 50 t 

transportní, poškozené dřevěné palety, proklady apod.  

směsné obaly 15 01 06 O do 5 t 

obaly nevhodné ke třídění 

vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 16 02 14 O nespec. 

vadné komponenty pro výrobu 

olověné akumulátory 16 06 01* N do 250 kg 

výměna gelových baterií při servisu vysokozdvižných vozíků a jiných manipulačních prostředků   

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* N do 15 kg 

výměna vadných zářivek osvětlení pracovišť, skladovacích prostor a osvětlení areálu 

papír a lepenka 20 01 01 O do 2 t 

sběrový papír z administrativy 

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 50 t 

odpad podobný komunálnímu z odpadkových košů v kancelářských prostorách, šatnách a na pracovištích 

Hala RT3 – distribuční sklad běžného spotřebního zboží 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 250 kg 

tisk průvodních dokladů ke skladovanému zboží, tisk čárových kódů, kancelářské tiskárny v administrativě 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 100 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly z přebalování a distribuce zboží 

plastové obaly 15 01 02 O do 20 t 

směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), obaly z přebalování a distribuce zboží, smrštitelné PE fólie z fixace 
zboží na paletách, antistatické sáčky od komponent pro elektrotechnickou výrobu apod.   

dřevěné obaly 15 01 03 O do 20 t 

poškozené dřevěné palety, proklady apod.  

směsné obaly 15 01 06 O do 5 t 

obaly nevhodné ke třídění 

olověné akumulátory 16 06 01* N do 250 kg 

výměna gelových baterií při servisu vysokozdvižných vozíků a jiných manipulačních prostředků   

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* N do 10 kg 

výměna vadných zářivek osvětlení pracovišť, skladovacích prostor  

papír a lepenka 20 01 01 O do 1 t 

sběrový papír z administrativy 

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 40 t 

odpad podobný komunálnímu z odpadkových košů v kancelářských prostorách, šatnách a na pracovištích 

Hala RT4 – montáž výpočetní techniky a multimediálních systémů 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 500 kg 

upotřebené tonery z administrativy 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 100 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly vstupního materiálu a elektronických komponent  

plastové obaly 15 01 02 O do 50 t 

směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), antistatické sáčky transportní obaly komponent  

dřevěné obaly 15 01 03 O do 5 t 

transportní obaly vstupního materiálu, poškozené dřevěné palety, proklady apod. 

kovové obaly 15 01 04 O nespecifikováno 
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kovové transportní obaly komponent a vstupního materiálu, ocelové pásky apod. 

směsné obaly 15 01 06 O do 5 t 

obaly nevhodné ke třídění 

papír a lepenka 20 01 01 O do 80 t 

sběrový papír z administrativy 

součástky jinak blíže neurčené 16 01 22 O nespecifikováno 

nereklamovatelné komponenty z montáže  

olověné akumulátory 16 06 01* N do 8 t 

z vysokozdvižných vozíků   

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 50 t 

z odpadkových košů, z kanceláří, soc. prostor apod. 

Hala RT5 – montáž vybavení pro dětská hřiště 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 200 kg 

upotřebené tonery z administrativy 

plastové hobliny a třísky 12 01 05 O do 2 t 

odpady z ruční montáže 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 40 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly vstupního materiálu a komponent ve výrobě   

plastové obaly 15 01 02 O do 5 t 

směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), transportní obaly komponent 

dřevěné obaly 15 01 03 O do 20 t 

poškozené dřevěné palety, proklady, bedny apod. 

kovové obaly 15 01 04 O do 10 t  

kovové transportní obaly komponent a vstupního materiálu, ocelové pásky apod. 

směsné obaly 15 01 06 O do 2 t 

obaly nevhodné ke třídění 

železné kovy 16 01 17 O do 1 t 

vadný spojovací materiál apod. 

neželezné kovy 16 01 18 O do 500 kg 

vadný spojovací materiál apod. 

součástky jinak blíže neurčené 16 01 22 O nespec. 

vadné komponenty pro montáž 

olověné akumulátory 16 06 01* N do 250 kg 

z vysokozdvižných vozíků   

papír a lepenka 20 01 01 O do 1 t 

sběrový papír z administrativy 

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 50 t 

z odpadkových košů, z kanceláří, soc. prostor apod. 

Hala RT6 – sklad náhradních dílů a komponent pro automobilovou výrobu 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 O do 150 kg  

tisk průvodních dokladů ke skladovanému materiálu, tisk čárových kódů 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 80 t 

transportní papírové popř. lepenkové obaly z případného přebalování materiálu 

plastové obaly 15 01 02 O do 50 t 

směs plastových obalových materiálů (PE, PP, PET), smrštitelné PE fólie z fixace materiálu na paletách   
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dřevěné obaly 15 01 03 O do 30 t 

poškozené dřevěné palety, proklady, bedny apod.  

kovové obaly 15 01 04 O do 10 t 

poškozené kovové transportní obaly (koše), ocelové pásky z fixace materiálu apod. 

směsné obaly 15 01 06 O do 3 t 

obaly nevhodné ke třídění 

olověné akumulátory 16 06 01* N do 500 kg 

výměna gelových baterií při servisu el. vysokozdvižných vozíků a jiných manipulačních prostředků  

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* N do 15 kg 

výměna vadných zářivek osvětlení pracoviště, skladovacích prostor a osvětlení areálu 

papír a lepenka 20 01 01 O do 1 t 

sběrový papír z administrativy 

směsný komunální odpad 20 03 01 O do 50 t 

odpad podobný komunálnímu z odpadkových košů v kancelářských prostorách, šatnách a na pracovištích 

Údržba areálu  

kaly z odlučovačů oleje 13 05 02* N do 50 kg 

kaly z odlučovačů ropných látek  

odpady z lapáků písku 19 08 02 O nespec. 

odpady z čištění kanalizačních vpustí dešťové kanalizace 

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 O do 10 t 

odpad z údržby areálu 

uliční smetky 20 03 03 O nespec. 

údržba zpevněných ploch a komunikací 

 Odpady při ukončení záměru a rekultivaci území 

Řešené objekty budou tvořeny nosnou konstrukcí z  železobetonových prefabrikátů s lehkým sendvičovým 
opláštěním. Druhy demoličních odpadů, které vzniknou při odstranění záměru a následné rekultivaci ploch 
po ukončení záměru, vč. odborného odhadu jejich množství jsou uvedeny v Tab. 32. 

Tab. 32 Předpokládané odpady při ukončení provozu a demoliční odpady  

Název odpadu Kód Kategorie 

beton 17 01 01 O 

tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

17 01 07 O 

sklo 17 02 02 O 

plasty 17 02 03 O 

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 

měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 

hliník 17 04 02 O 

železo a ocel 17 04 05 O 

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O 
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izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O 

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 08 02 O 

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 O 

vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 16 02 14 O 

nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení 16 02 15* N 

jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem  

16 02 15 
16 02 16 O 

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* N 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 36 O 

Většina materiálů z demolic bude recyklovatelná. 

 Ostatní emise a rezidua 

 Hluk 

Stacionární zdroje hluku 

Nejvýznamnějšími zdroji technologického hluku navrženými v rámci záměru budou vzduchotechnické jednotky 
zajišťující větrání objektů. Ve výpočtu uvažujeme VZT jednotky o LwA do 80 dB, které budou umístěné na 
střechách objektů. Pro kanceláře ve vestavcích uvažujeme chladicí zařízení pracující s venkovní jednotkou 
o LwA do 65 dB. Zdrojem tepla v jednotlivých halách budou plynové teplovzdušné jednotky umístěné pod 
stropem. Vzhledem k hodnotě neprůzvučnosti prvků obvodového a střešního pláště haly, bude hluk ventilátoru 
jednotek utlumen, proto je uvažováno pouze akustické působení odtahu spalin s akustickým výkonem LwA 
konzervativně do 65 dB. Konzervativně je ve výpočtu uvažováno s celodenním nepřetržitým provozem těchto 
zdrojů na plný výkon. 

Hluk pronikající z vnitřních prostor halových objektů prostřednictvím sendvičového tepelně izolovaného 
obvodového pláště, dmychadla osazeného ve zděné budově ČOV, čerpadla ČSOV osazeného v betonové 
podzemní jímce s panelovým betonovým stropem, čerpadla ve vodojemu a další zdroje jako např. lokální 
odvětrání hygienického zázemí ve vestavcích hal atd. nebudou akusticky významné a jejich vliv lze zanedbat.  

Za stacionární zdroje hluku byly v modelovém výpočtu považovány i neveřejné areálové komunikace 
a parkoviště, hluk z jejich provozu je tedy posuzován společně s technologickými zdroji hluku. Konzervativně 
bylo uvažováno s příjezdem/odjezdem všech vozidel v denní době v průběhu navazujících 8 h. V noční době 
nebude záměr generovat žádnou dopravu. 

Mobilní zdroje hluku 

Doprava vstupního materiálu a expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily. Intenzita 
nákladní dopravy vyvolaná záměrem se aktuálně předpokládá na úrovni 282 lehkých nákladních (dodávek) a 
344 těžkých nákladních automobilů (kamionů) v jednom směru za den (pouze v denní době), přičemž veškerá 
nákladní doprava bude směřovat na I/63. Ve výpočtu hlukové studie je konzervativně uvažováno s původními 
vyššími hodnotami intenzit, a to 292 lehkých nákladních (dodávek) a 361 těžkých nákladních automobilů 
(kamionů) v jednom směru za den (rovněž pouze v denní době). 

Intenzita osobní dopravy vyvolaná záměrem je ve výpočtu hlukové studie konzervativně uvažována na úrovni 
1194 vozidel v jednom směru pouze v denní době (oproti aktuální dopravní studii, ze které vyplývá nižší 
intenzita 1097 osobních vozidel v jednom směru denně).  

Výhledové zatížení silniční sítě je patrné z  Obr. 5. a Tab. 23 na stranách 67 a 68. Rozpad dopravy generované 
záměrem na navazující komunikační síť je uveden na Obr. 6, str. 71. 

Zdroje hluku při výstavbě  

Výstavba jednotlivých hal bude probíhat postupně, přičemž spektrum stavebních činností a jejich umístění na 
ploše staveniště se bude s postupem času měnit.  

Dle dostupného harmonogramu výstavby a předpokládaného nasazení stavebních strojů při jednotlivých 
činnostech byla pro vyhodnocení nejnepříznivější fáze výstavby u nejvíce dotčených referenčních bodů 
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vybrána činnost založení stavby - vrtání pilotů. Konzervativně byl zvolen nejhorší možný scénář, kdy nasazení 
stavební techniky je v modelu uvažováno při jižní hranici plochy staveniště, a to v prostoru výstavby haly RT3 
v případě výpočtového bodu RB 2, resp. v prostoru výstavby haly RT6 v případě výpočtového bodu RB 3 a 4, 
viz Příloha č. 3 – Hluková studie.  

Ve výpočtu je konzervativně uvažován současný provoz následujících strojů nepřetržitě po dobu 14 h na ploše 
staveniště. 

Tab. 33 Nasazení stavební mechanizace uvažované ve výpočtu hluku z období výstavby 

Stroj Počet strojů Akustický výkon [dB] 

Vrtná pilotovací souprava 2 115 

Kolový nakladač 2 109 

Nákladní automobil 20t 2 85 

Dále byl v relevantních referenčních bodech výpočtově hodnocen vliv mimostaveništní dopravy, jejíž 
směřování bude výhradně na komunikaci I/63 (zákaz vjezdu nákladních vozidel na komunikaci ve směru 
Suché). Vzhledem k vyrovnané bilanci při výkopových pracích bude odvážena pouze orná půda. Při odvozu 
ornice, resp. při navážení materiálu lze předpokládat intenzity mimostaveništní dopravy na úrovni desítek 
nákladních vozidel v jednom směru za den. Ve výpočtu je tedy opět uvažován konzervativní scénář, kdy jak 
ve směru na Teplice, tak východním směrem uvažujeme navýšení intenzit o 200 těžkých nákladních vozidel 
v denní době (teoreticky by bylo možné tento nárůst očekávat po dobu maximálně jednotek dní).  

 Vibrace 

Provozované logistické aktivity ani lehká výrobní činnost montážního charakteru, technologická zařízení, 
technická zařízení staveb ani manipulační zařízení nebudou zdrojem vibrací o hygienicky významných 
intenzitách.  

Účinky strojů a nářadí použitých při výstavbě, které jsou zdroji vibrací (např. vibrační válec, vibrační deska, 
sbíječka apod.), nepřesáhnou hranice staveniště. 

 Záření 

Zařízení provozovaná v řešeném areálu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o hygienicky 
významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, v platném znění. 

 Zápach 

Technologie provozované v navrhovaném záměru nebudou zdrojem zápachu. Zápach ČOV způsobuje 
nedostatečné nebo špatné provozování (obsluha) ČOV, při dodržován provozního řádu nevzniká. 

 Jiné výstupy a rezidua 

Nejsou známy další, výše nepopsané, výstupy z provozu či výstavby záměru. 

 Doplňující údaje 

 Světelný smog 

Halové objekty budou osvětleny pouze v provozní době areálu (tj. mimo nočního klidu, který je stanoven 
v časech 22:00 – 6:00). Během noci budou osvětleny pouze areálové komunikace a částečně i prostor 
vykládacích doků. Instalovaná LED svítidla budou sklopená směrem k zemi, světelný zdroj bude viditelný 
pouze ze země. Typy, množství a parametry svítidel, které budou použity, je uveden v Tab. 34. Situace 
rozmístění svítidel je součástí Přílohy č. 15.  
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Tab. 34 Parametry svítidel pro osvětlení plánovaného areálu 

 

 Významné terénní úpravy 

Řešené území je zejména ve své východní části značně svažité. Nadmořská výška terénu pozemků 
se pohybuje v rozmezí 240 – 269 m n.m. Plocha k realizaci hal bude urovnána, stavby budou umisťovány v 
souladu s plněním výškových regulativů daných územně-plánovací dokumentací a doporučením ve Studii vlivů 
na krajinný ráz (Příloha č. 5). Bilance hrubých terénních úprav je nulová – výkopové zeminy nebudou 
odvezeny, budou využity v rámci HTÚ, zejména k zarovnání terénu a vybudování zemních valů po obvodu 
areálu (realizace podél jižní hranice řešeného území, dále podél západní hranice za objekty RT1, RT2 a podél 
východní hranice areálu, za objektem RT 6, viz Příloha č. 1 – Situace záměru). Výška valu bude 3 m, šířka 8 
m.  

Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou částečně využity pro sadové úpravy v rámci konečných 
terénních úprav areálu. Na plochách navržených k ozelenění bude nejprve rozprostřeno podorničí jako 
podklad a na rozprostřené podorničí bude dále rozprostřena ornice. Ornice bude využita i k ozelenění zemních 
valů. které budou vybudovány po obvodu plánovaného areálu. Přebytek ornice bude využit dle „Dohody o 
využití ornice“, kterou uzavře investor stavby s odběratelem ornice a předloží jí orgánu ochrany ZPF 
v následujících stupních projektové přípravy.  

 Zásahy do krajiny 

Navrhovaná stavba areálu je umisťována do krajiny, jejíž blízké okolí je v současnosti ovlivněno 
antropogenními zásahy, zejména průchodem silnice I/63, která slouží jako přivaděč od Teplic k D8, kumulací 
liniových staveb vedení VN, dále pak strukturou Žichlické výsypky (dnes však již rekultivované a poměrně 
dobře zapojené do okolní krajiny). Vlastní území areálu a okolí jsou pole s intenzivní zemědělskou výrobou 
Rozsáhlejší průmyslové areály se však soustředí do suburbánní zóny města Teplic (Bystřany), či do blízkosti 
dalších sídel povětšinou umístěných do údolí řeky Bíliny (Velvěty, Hliňany). Území podél silnice I/63 je v tomto 
ohledu dosud nezastavěné. 

 Rizika vzniku havárií 

Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění. V úvahu přicházejí pouze 
rizika požáru, běžných technických poruch nebo dopravních nehod v areálu. 

Jednotlivé objekty budou řešeny v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. Objekty 
budou vybaveny EPS, SHZ a OTK v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení. Rizika lze hodnotit 
jako běžná. 

Provoz v řešeném výrobně-skladovacím areálu je z hlediska možného vzniku dopravní havárie spojené 
s únikem pohonných hmot a provozních kapalin prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních 
komunikacích. Možnost vzniku a především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou 
pojezdovou rychlost v areálu nižší. 

Frekvenci možného úniku zemního plynu z potrubí lze stanovit na základě generických dat. 
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Frekvence poruch zařízení – Potrubí o světlosti do DN 75 

● Lom plného průměru  1.10-6 m-1.rok-1 

● Vznik otvoru   5.10-6 m-1.rok-1 

Frekvence poruch zařízení – Potrubí o světlosti od DN 75 do 150 DN 

● Lom plného průměru  3.10-7 m-1.rok-1 

● Vznik otvoru   2.10-6 m-1.rok-1 

S ohledem na technické řešení (hlavní uzávěr na přípojce, uzávěr před vstupem do objektu) rozvody plynu 
nepředstavují závažný zdroj rizika.   

Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika lze označit jako běžná. 
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 Údaje o stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

Záměr je situován do antropogenně ovlivněného území severozápadně od obce Malhostice na rozhraní 
katastrálních území Žichlice u Modlan, Velvěty a Malhostice. Navrhovaný areál protíná severojižně 
komunikace III/25352, svou jižní hranicí přiléhá k silnici pro motorová vozidla I/63, ze severu je ohraničen 
částečně polní cestou a dále navazující rekultivovanou Žichlickou výsypkou. Z východu a západu sousedí 
s intenzivně obdělávanými zemědělskými pozemky. Terén se svažuje jižním až jihovýchodním směrem, 
nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 240 – 269 m n. m. 

Zájmové území je v současnosti nezastavěné, intenzívně zemědělsky využívané. V územních plánech 
dotčených obcí (Rtyně nad Bílinou, Modlany) je však vymezeno v k.ú Žichlice u Modlan jako zastavitelné 
plochy ZI/R19 a Z1/R20 s plánovaným funkčním využitím plochy výroby (ÚP Modlany), část areálu navržená 
na k.ú. Velvěty a Malhostice je vymezena na zastavitelných plochách č. 1Z1a a 1Z1b1 ve funkci plochy výroby 
a skladování (ÚP Rtyně nad Bílinou). 

Imisní situaci dominantně ovlivňuje automobilová doprava po silnici pro motorová vozidla I/63 a silnici 
III/25352.  V zimním období lze z hlediska plynných emisí za významný považovat i vliv lokálních topenišť 
na tuhá paliva v okolních obcích (zejména Malhostice). 

Akustickou situaci v území dominantně ovlivňuje hluk z dopravy po silnici pro motorová vozidla I/63.  

Zájmová lokalita se nenachází uvnitř žádného zvláště chráněného území, nejsou na ní vyhlášeny žádné 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky, není součástí 
přírodního parku ani soustavy Natura 2000. Mezi navrhovanými objekty RT4, RT5 a RT6 se nachází lesní 
pozemek, který je VKP ze zákona.  

Plochy dotčené záměrem nejsou postiženy sesuvy. Zájmová lokalita leží v poddolovaném území č. 1795 
Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla ev. č.: 255, 256, 257). Pod řešenými plochami probíhala hlubinná těžba 
hnědouhelné sloje dolem Clary II od roku 1913 a následně dolem Dagmar až do roku 1938.  

V lokalitě nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. Extrémní poměry, které by mohly mít vliv 
na proveditelnost navrhovaného záměru, nebyly průzkumem zjištěny. 

 Struktura a ráz krajiny 

Území (oblast) krajinného rázu 

Proponovaný záměr je navržen do k.ú. Malhostice, Velvěty a Žichlice u Modlan. Dotčené území tvoří pole 
(orná půda), přiléhající k silnici I/63. Dotčené území je rozděleno místní komunikací III. třídy směrem na Suché 
na západní až severozápadní a východní až jihovýchodní část. V rámci větší, jihovýchodní části se od severu 
vkliňuje rozsáhlejší lesní remíz. Od severu k prostoru proponovaného areálu přiléhá svahy Žichlické výsypky, 
již dlouhodobě zrekultivované, po jižním obvodu svahů zalesněné, dnes již vzrůstnějšími porosty. Volné plochy 
výsypky pak tvoří rozsáhlé travnaté enklávy. 

Oblastí krajinného rázu tvoří krajinný prostor na rozhraní mezi Milešovským a Mosteckým bioregionem. 
Hodnocené území zahrnuje na jihovýchod ukloněný výběžek mírně zvlněné plošiny, která směrem na východ 
až jihovýchod klesá do údolí řeky Bíliny. Údolí Bíliny na jih od silnice I/63, je v úseku mezi Rtyní a Řehlovicemi 
méně výrazné, poměrně mělké a široké. Hodnocené území leží v Českém středohoří v okrsku Teplické 
středohoří, od východu okrajově zasahuje i výběžek Litoměřického středohoří. Ve velkém odstupu se dál na 
jihu zvedají lesnaté kužely Kostomlatského středohoří. Naopak směrem na sever je území plošší, kde se mírně 
zvedá umělý antropogenní povrch zrekultivované Žichlické výsypky a na východě se pak zvedají lesnaté 
pahorky Rače a Jedoviny. Směrem na severozápad je území ploché, odlesněné, kde se v dálkových 
horizontech objevuje svah Krušných hor. Území má charakter místy členité pahorkatiny, oživené menšími 
sukovitými kupami neovulkanitů (Rač, Jedovina, Kupa a další menší bezejmenná návrší), při jižním okraji pak 
členité vrchoviny až hornatiny s výraznými vulkanickými kužely Milešovky a Kletečné. Údolí Bíliny je v rámci 
hodnoceného území vymezeno táhlými, místy i prudšími svahy, vlastní zaříznuté údolí od Rtyně dál na západ 
leží již mimo hodnocené území. Reliéf je dále určován výraznou erozní činností z kvartérního období. Místy 
se vyskytují i skalní útvary (Rač).  
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Krajinářsky je možno hodnocené území charakterizovat jako převážně členitou pahorkatinu, v rámci jižního 
pohledového horizontu až členitou vrchovinu, v dálkových pohledech místy až hornatinu, převážně lesopolního 
charakteru. Krajina má velkoplošné měřítko, zejména v průhledech směrem na jih, které však není primárně 
dáno jen velkoplošným zemědělstvím, ale dalekými průhledy s velkými kontrasty vystupujících vulkanických 
kuželů značných elevací. Z liniových staveb vyniká Teplický přivaděč - silnici pro motorová vozidla I/63, 
územím prochází několik vedení VVN, která se koncentrují právě podél silnice I/63. 

Dotčený krajinný prostor 

Základním principem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je prostorová a charakterová diferenciace krajiny, 
vymezení zřetelně odlišných, charakterově homogenních části krajiny. Vlivy navrhované stavby na krajinný 
ráz jsou vždy omezeny na určité území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, 
nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové, čichové a jiné. Takovéto území se označuje jako dotčený 
krajinný prostor (DoKP).  

DoKP zahrnuje katénu sestávající ze zvlněných plošin nad údolím řeky Bíliny (v rámci něj i některé horní části 
severních svahů). Od západu je DoKP vymezen zlomem průběhem terénu klesajícího směrem na východ, 
oddělující tak území od prostoru Teplické sídelní aglomerace. Na severozápadě je DokP nezřetelně vymezen 
průběhem terénu vyvýšené odlesněné plošiny východně od Teplic. Od severu a severovýchodu je DoKP 
zřetelně vymezen vyvýšeným terénem tělesa Žichlické výsypky, a lesnatými svahy Rače, v dálkových 
pohledech pak svahem Krušných hor, dál na východě od Habří pak lesnatými jižně orientovanými svahy nad 
údolím Bíliny. U Malhostic směrem na východ výběžek vyvýšené plošiny výrazně klesá do prostoru údolí Bíliny, 
kam se východní část DoKP otevírá. Východní pohledový horizont je tedy vymezen lesnatými svahy a hřbety 
Litoměřického středohoří po obou stranách údolí Bíliny a uzavírají jej výrazné lesnaté svahy (Volská hora, 
Rovný) nad Stadicemi, kde se řeka Bílina opět zařezává do hlubokého údolí, na jihovýchodě pak vyvýšený 
terén při rozhraní Kostomlatského a Litoměřického středohoří. Výrazný jižní pohledový horizont je pak v 
dálkových pohledech zřetelně vymezen dramatickým panoramatem neovulkanických kup Kostomlatského 
středohoří (Milešovka, Milešovský kopec, Kletečná, Zvon). 

 Geomorfologická charakteristika území 

Z hlediska geomorfologického členění přináleží území k: 

● Systém : Hercynský 

● Subsystém : Hercynská pohoří 

● Provincie : Česká vysočina 

● Subprovincie : Krušnohorská soustava 

● Oblast : Podkrušnohorská oblast 

● Celek : České středohoří 

● Podcelek : Milešovské středohoří 

● Okrsek : Teplické středohoří 

 Hydrologie 

 Povrchová voda 

Řešené území je suché, nenachází se v něm žádné povrchové vody, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný 
povrchový tok a nenachází se zde žádná vodní plocha, prameniště či mokřad, lokalita se nenachází 
v záplavovém území. Nejbližším vodním tokem je bezejmenný zatrubněný vodní tok se dvěma 
levostrannými přítoky. Vodní tok kopíruje trasu polní cesty severně od plochy záměru a poté se vlévá 
do Žichlického potoka.  

Sledované území leží v povodí Labe, v dílčím povodí 3. řádu č. 1-14-01 (Bílina), v dílčích povodích 4. řádu 
č. 1-14-01-0780 (Bílina), 1-14-01-0820 a 1-14-01-0830 (Žichlický potok). Vody z těchto povodí jsou odváděny 
do vodního toku Bílina. 

 Podzemní voda 

Z regionálně hydrogeologického hlediska se území nachází v hydrogeologickém rajonu: č. 4612 – Křída 
Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část.  
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Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody činí 1 – 2 l.s-1.km-2 (Krásný et al. 1981). V rámci průzkumných 
prací nebylo na zájmových plochách či v jejich okolí pozorováno zamokření terénu vlivem podzemní vody. 
Směr odtoku podzemní vody je totožný se spádem terénu, tedy částečně do údolí Bíliny a částečně 
do Žichlického potoka. 

Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podzemní zdroje 
hromadného zásobování pitnou vodou, jímací objekty podzemní vody ani soukromé či jiné studny se v dosahu 
ovlivnění nevyskytují, rovněž zde není vymezeno žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Západní část řešeného území za silnicí III/25352 se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách II. stupně II.C. 

Z výsledků 4 etap průzkumů provedených v letech 2017 – 2019 (viz Příloha č. 9), průzkumy /1/ – /4/ - bylo 
celkem provedeno 24 průzkumných vrtů. V celé ploše průmyslové zóny byly zjištěny v různých hloubkách 
polohy propustných písků, štěrků a porcelanitů. Hydraulická propustnost poloh vymezených k zasakování 
srážek (písek, štěrk, porcelanit) je charakterizována empiricky stanoveným koeficientem vsaku kv = 1.10-5 m3.s-

1.m2. Tato hodnota zasakovacího parametru a místní geologické poměry podmínečně umožňují omezený 
zásak srážkových vod do horninového podloží, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických 
poměrů. 

 Určující složky flóry a fauny 

Zájmové území leží na severovýchodním okraji Milešovského bioregionu (1.14) v blízkosti rozhraní 
s bioregionem Mosteckým (1.1).  

Milešovský bioregion (1.14) se nachází v západní části severních Čech a zabírá přibližně geomorfologický 
podcelek Milešovské středohoří. Je mírně protažen od jihozápadu k severovýchodu a zaujímá plochu 658 km2.  

Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky s teplomilnými doubravami (místy 
se šipákem) a s typicky vyvinutou stepí, vyšší části mají dubohabřiny, suťové lesy a vegetaci nexerotermního 
bezlesí na blokových sutích. V nejvyšších polohách jsou přítomny květnaté bučiny, tvořené endemickou 
asociací.  

Mezi kužely se rozkládají menší kotlinové deprese s dubohabrovými háji. Biota náleží do 1. dubového až 4. 
bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném substrátu se vyvinula bohatá flóra s velkým zastoupením 
nejrůznějších floroelementů i relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. Jihozápadní část bioreg ionu 
představuje jedno z klimaticky i bioticky nejextrémnějších území hercynské podprovincie, se suchým klimatem 
a řadou kontinentálních (postglaciálních) reliktů i s rozsáhlými skalními stepmi s kavyly. Netypickými částmi 
jsou rozsáhlejší deprese bez neovulkanitů.  

V bioregionu jsou vyváženě zastoupeny lesy (s velkým zastoupením přirozených dřevin), pole i travní porosty 
a křoviny.  

Okraje bioregionu byly osídleny a odlesněny již v neolitu. Jihozápadní a jihovýchodní okraj bioregionu 
je prakticky úplně odlesněný, hojná jsou pole, sady a na neovulkanických kopcích travnatá lada. V nejvyšší, 
střední části jsou zachované víceméně přirozené lesní porosty, místy jsou však přeměněné na ne příliš vitální 
jehličnaté kultury, časté jsou porosty nepůvodního modřínu. Mimo strmé svahy se objevují i plochy polí, 
na vlhčích svazích jsou pomístně zastoupeny i louky. Vodních plochy se vyskytují jen málo. Města jsou 
rozložena po obvodu bioregionu (Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Lovosice), uvnitř leží středně velké 
zemědělské vsi.  

Bioregion zasahuje do termofytika ve fytogeografickém okrese 4. Lounsko-labské středohoří, kde zabírá 
fytogeografické podokresy 4a. Lounské středohoří, 4b. Labské středohoří a západní výběžek 4c. Úštěcké 
kotliny, část leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 44. Milešovské středohoří. Vegetační stupně 
(Skalický): kolinní až submontánní. 

Potenciální vegetací severních expozic nejvyšších poloh jsou květnaté bučiny, zde reprezentované 
endemickou asociací Tilio platyphylli-Fagetum sylvaticae. Nižší partie svahů zabírají dubohabřiny (Melampyro 
nemorosi-Carpinetum betuli) a místy mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum), které jsou 
na konvexních tvarech jižních svahů vystřídány asociacemi teplomilných, břekových doubrav (Sorbo 
torminalis-Quercetum petraeae), na nejextrémnějších místech i s účastí šipáku (Lathyro versicoloris-Quercion 
pubescentis a Corno-Quercetum petraeae). Podél potoků jsou pruhy nivní vegetace, pravděpodobně převažují 
asociace Stellario nemorum-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, v nejnižších 
polohách i Pruno padi-Fraxinetum excelsioris. Zalesněné sutě hostí vegetaci asociací Aceri pseudoplatani-
Carpinetum betuli. Na nejmělčích půdách je vyvinuto primární bezlesí. Jsou zde zastoupeny reliktní křoviny 
svazu Prunion spinosae, na něž navazují primární společenstva svazu Festucion valesiacae. Na skalách 
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jižních expozic je skalní step svazu Alysso-Festucion pallentis. Na sutích severního kvadrantu jsou vyvinuta 
společenstva nexerotermního bezlesí, např. Ribeso alpini-Rosetum pendulinae.  

Na druhotně odlesněných místech se vyskytují xerotermní trávníky svazu Festucion valesiacae, 
které na hlubších půdách střídá vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis, na vzácně se vyskytujících bílých 
stráních svazu Bromion erecti. Lesní lemy náležejí ke svazu Geranion sanguinei, pláště ke svazům Prunion 
spinosae i Berberidion. Vlhkomilná vegetace je velmi vzácná, v nejvyšších polohách se nachází jediné malé 
rašeliniště.  

Ve flóře se objevují rozmanité floroelementy včetně exklávních prvků. V lesní flóře převažují běžné 
středoevropské druhy, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis) a pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), 
včetně podhorských prvků, které zastupují např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea), prvosenka vyšší 
(Primula elatior) a kakost lesní (Geranium sylvaticum). Zejména nelesní květena má podstatné zastoupení 
kontinentálních druhů. Příkladem mohou být kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. chlupatý (S. dasyphylla), 
k. olysalý (S. zalesskii), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), violka obojetná (Viola ambigua), koniklec 
otevřený (Pulsatilla patens), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec dánský (Astragalus danicus), k. rakouský 
(A. austriacus) a ostřice drobná (Carex supina), řidší jsou druhy submediteránní, např. pískavice thesalská 
(Trigonella monspeliaca).  

Typické je zastoupení západního migrantu, který zastupuje bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a čičorka 
pochvatá (Coronilla vaginalis). Významný je výskyt perialpidské až dealpidské flóry, kterou reprezentují 
např. hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), prorostlík dlouholistý (Bupleurum longifolium), pěchava 
vápnomilná (Sesleria caerulea), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a hladýš širolistý (Laserpitium 
latifolium).  

Druhy se subatlantským laděním jsou vzácné, charakterizují je hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa), smilka tuhá (Nardus stricta) a jihozápadní hranici lužického migračního proudu 
zde dosahuje strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Subhalofilní druhy jsou nečetné, např. ledenec přímořský 
(Tetragonolobus maritimus). V bioregionu se vyskytuje i několik endemických apomiktických druhů jeřábů: 
j. český (Sorbus bohemica), dále S. milensis a S. portae-bohemicae.  

Bioregion zahrnuje hercynské chlumy včetně poměrně zachovalých bučin (Milešovka) s ochuzenou, 
avšak významnou lesní faunou (vrásenka orlojovitá). Ve skalních drolinách je z měkkýšů charakteristická 
hrotice obrácená, zrnovka třízubá nebo drobnička jižní. Na jižních svazích kopců jsou vyvinuta silně vyhraněná 
společenstva s charakteristickými zástupci xerotermofilní fauny včetně středočeských subendemitů (kobylka 
Pholidoptera aptera bohemica, saranče Stenobothrus eurasius bohemicus, společenstva vřetenušek, 
kropenatec pelyňkový, komárovec tiplicový aj.). Střevlík zlatý zasahuje od severozápadu jen do nejsevernější 
části Čech. Labe patří do cejnového pásma, drobné přítoky mají charakter potoků a bystřin vrchovin a hornatin 
a náležejí převážně do pstruhového pásma. Stojaté vody jsou velmi vzácné.  

Významné druhy živočichů. Savci: ježek východní (Erinaceus roumanicus). Ptáci: břehule říční (Riparia 
riparia), linduška úhorní (Anthus campestris), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus 
frugilegus), strnad zahradní (Emberiza hortulana), strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia 
nisoria). Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus). Obojživelníci: ropucha 
krátkonohá (Epidalea calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus), hrotice obrácená 
(Balea perversa), zrnovka třízubá (Pupilla triplicata), drobnička jižní (Truncatellina claustralis), suchomilka 
obecná (Xerolenta obvia), sucholibka ladní (Helicella itala), skelnatka zemní (Oxychilus inopinatus). Pavouci: 
sklípkánek pontický (Atypus muralis), stepník rudý (Eresus kollari), snovačka pětitečná (Euryopis 
quinqueguttata), skálovka česká (Haplodrassus bohemicus), s. vydělená (Zelotes segrex), skákavka Millerova 
(Talavera milleri), plachetnatka trnonohá (Porrhomma errans), p. mateřídoušková (Centromerus capucinus), 
slíďák suchomilný (Arctosa figurata), s. slunomilný (Alopecosa cursor), pavučenka Falconerova (Jacksonella 
falconeri). Hmyz: saranče německá (Oedipoda germanica), saranče skalní (Stenobothrus eurasius 
bohemicus), saranče slámová (Euchorthippus pulvinatus), kobylka bezkřídlá (Pholidoptera aptera bohemica), 
srpice komárovec tiplicový (Bittacus italicus), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), píďalka kropenatec 
pelyňkový (Narraga fasciolaria), můra travařka Nickerlova (Luperina nickerlii), zdobníček Nickerlův (Isidiella 
nickerlii), nesytka česká (Pennisetia bohemica), střevlík zlatý (Carabus auratus), střevlík (Cymindis variolosa), 
krasec (Cylindromorphus bifrons). 

 Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

Řešené území nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V okolí záměru se nacházejí tato zvláště 
chráněná území: 
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● Přírodní rezervace Rač, vzdálenost cca 500 m severovýchodním směrem. Rezervace byla vyhlášená 
v roce 1953 a leží na znělcovém vrchu Hradiště u Habří (314 m n. m.). Byla zřízena pro ochranu 
teplomilné fauny bezobratlých živočichů. Předmětem ochrany je také výskyt vzácných druhů rostlin 
lesostepních stanovišť a je rovněž názornou ukázkou osídlování opuštěných vinic a ovocných sadů 
teplomilnou květenou. 

● Přírodní rezervace Malhostický rybník, vzdálenost cca 600 m jihovýchodním směrem. Rezervace byla 
vyhlášená v roce 2001. Rybník vznikl jako oprám po důlní těžbě a postupně je osídlován různými druhy 
rostlin a ptáků. Hlavním posláním rezervace je ochrana avifauny vázané na vodní prostředí. 

● CHKO České středohoří, vzdálenost hranice cca 1,1 km jihovýchodním směrem. 

V rámci zpracování dokumentace byl proveden v lokalitě a jejím okolí přírodovědný průzkum (viz Příloha č. 7). 
Celkově bylo v rámci průzkumu zjištěno 153 zástupců vyšších cévnatých rostlin. V rámci průzkumu nebyl 
zjištěn žádný ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Rovněž v území nebyly zjištěny 
ochranářsky významné druhy červeného seznamu s výjimkou hrušně polničky (Pyrus pyraster) - C4a. a 
jestřábníku štětinatého (Hieracium rothianum) – C3, nacházející se na plochách sousedících s dotčeným 
územím. Výskyt zvláště chráněných druhů je s ohledem na abiotické faktory (intenzivní zemědělská činnost, 
místy nepůvodní navážky zemin) a celkový charakter biotopů málo pravděpodobný. 

V celém zájmovém území byl při terénním průzkumu zjištěn výskyt celkem 143 živočišných druhů. Celkově 
se jedná o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhy 
plazů, 38 druhů ptáků a 10 druhů savců. V širším území mimo přímo dotčené plochy byl zjištěn výskyt 18 
zvláště chráněných druhů, viz Příloha č. 7.  

 Významné krajinné prvky 

Významným krajinným prvkem ze zákona je lesní remíz, který je přímo vklíněn mezi plochy záměru. Jedná 
se o acidofilní doubravu z jihu obklopenou ruderálními křovinami, degradovanou eutrofizací z okolních polí. 
Dalšími VKP ze zákona v okolí záměru jsou zatrubněný bezejmenný vodní tok se dvěma 
levostrannými přítoky, který se vlévá do Žichlického potoka. 

 Územní systém ekologické stability krajiny 

Řešené území leží mimo funkční prvky územního systému ekologické stability. V nejbližším okolí záměru jsou 
vymezeny tyto skladebné části ÚSES (vymezené v ÚPD Rtyně nad Bílinou):  

● lokální biokoridor LBK D je veden podél jižního obvodu Žichlické výsypky a zahrnuje svodnici 
Žichlického potoka a travnatý pás s cestou s alejovými výsadbami dřevin. Je vymezen jako částečně 
funkční. Na východě je napojen na regionální biocentrum RBC 1342. V jednom místě veden v těsné 
blízkosti severního obvodu území dotčeného záměrem.  

● regionální biocentrum RBC 1342, ve vzdálenosti cca 0,4 km východním směrem od hranice záměru 
(jeho součástí je přírodní rezervace Rač), je vymezeno jako funkční.  

● regionální biokoridor RBK 565, ve vzdálenosti cca 0,6 km jihovýchodně od hranice záměru. Je vymezen 
jako částečně funkční. Biokoridor prochází severojižním směrem. Je napojený na RBC 1342, směrem 
na jih je přerušen silnicí I/63 a poté pokračuje dál východně od Malhostic.  

● interakční prvek, vklíněn mezi plochy záměru. Je tvořen remízem v poli a ten propojuje s komunikací 
III/ 25352 a lokálním biokoridorem LKB D.  

 Zvláště chráněná území 

Cca 500 m severovýchodně se nachází přírodní rezervace Rač, cca 600 m jihovýchodním směrem přírodní 
rezervace Malhostický rybník. Řešené území ani jeho okolí nejsou součástí a ani nezasahují do národního 
parku (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky 
(NPP) a přírodní památky (PP). 

 Přírodní parky 

Řešené území ani jeho okolí nejsou součástí přírodního parku. 

 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Nejbližší plochou soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita Doubravka (CZ0423210), 
která je od místa realizace záměru vzdálena cca 3 km. Předmětem ochrany této EVL je brouk páchník hnědý. 
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Pro tento druh a jeho stanoviště je reálnou hrozbou zejména nevhodné lesní hospodaření, změna druhové 
skladby lesních dřevin a nedostatek vhodných dutinových stromů, na které je tento brouk vázán. 

 Zvláště chráněné druhy 

V rámci přírodovědného průzkumu (Příloha č. 7) nebyl zjištěn žádný ze zvláště chráněných druhů rostlin dle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

Z ochranářsky významnějších druhů červeného seznamu byli zjištěni pouze 2 zástupci - jestřábník štětinatý 
(Hieracium rothianum) - C3 a hrušeň polnička (Pyrus pyraster) - C4a, nacházející se na plochách sousedících 
s dotčeným územím. 

Výskyt zvláště chráněných druhů je s ohledem na abiotické faktory (místy nepůvodní navážky zemin) a celkový 
charakter biotopů málo pravděpodobný.     

V rámci zoologického šetření bylo pozorováno celkem 18 ZCH druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy 
byly pozorovány v širším okolí záměru (Žichlická výsypka, PR Rač, remíz).  

Žádný z pozorovaných ZCH druhů živočichů se v území záměru nezdržoval, byly zde zaznamenány pouze 
přelety vlaštovky obecné (O) a motáka pochopa (O).  

 Ložiska nerostů 

Dle údajů v interaktivní mapě „Surovinový informační portál“ (Česká geologická služba, 2018) nejsou 
v řešeném území registrovány dobývací prostory, chráněná ložisková území či průzkumná území ani se zde 
nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje.  

Lokalita leží v poddolovaném území č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla ev. č.: 255, 256, 257). Pod 
řešenými plochami probíhala hlubinná těžba hnědouhelné sloje dolem Clary II od roku 1913 a následně dolem 
Dagmar až do roku 1938. Ložisko bylo vydobyto. 

V sousedství záměru severozápadním směrem se nalézá plocha výhradního ložiska Nechvalice – Velvěty, 
stavební kámen a ve vzdálenosti cca 280 m jihozápadním směrem chráněné ložiskové území Nechvalice – 
Velvěty, stavební kámen (viz Obr. 7) o rozloze 19,88 ha. 

 
   Ložiska nerostů (zdroj: mapy.geology.cz) 
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 Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Dotčené plochy neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně a nenachází se zde kulturní ani historické 
památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ani drobná solitérní architektura (kříže, boží 
muka, smírčí kameny atd.).  

Území se nachází v oblasti s archeologickými nálezy typu UAN III., tj. území, na němž nebyl dosud rozpoznán 
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, viz Obr. 8. 

 

 

 Mapa území s archeologickými nálezy (zdroj: geoportál NPU) 

   Území hustě zalidněná 

Řešené území se nachází ve Ústeckém kraji, který se svojí hustotou zalidnění řadí k průměrné hustotě 
obyvatel. Vzhledem k počtu obyvatel obcí v okolí a charakteru zástavby nelze okolí navrhovaného záměru 
považovat za hustě osídlené. Tzv. „obvyklý počet obyvatel“ dle metodiky ČSÚ v členění podle základních 
sídelních jednotek je uveden na Obr. 9. 
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   Obvyklý počet obyvatel v členění dle základních sídelních jednotek (zdroj: ČSÚ) 

Nejbližší zástavbou je severní část obce Malhostice, konkrétně zástavba rodinných domů č.p. 38 – 46 
(Obr. 10). 

 Nejbližší obytná zástavba v obci Malhostice, rodinné domy č.p. 38 – 46 

   Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Z dostupných údajů nevyplývá, že by území bylo zatěžováno nad míru únosného zatížení. 

   Staré ekologické zátěže 

Dle internetové databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ provozované MŽP ČR na základě pokynů 
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nejsou v zájmovém území evidovány žádné staré ekologické 
zátěže. 

   Extrémní poměry v dotčeném území  

Extrémní poměry, které by mohly mít vliv na realizaci navrhovaného záměru, nejsou známy. 

 Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny 
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou 
být záměrem ovlivněny 

 Ovzduší  

Soustavné sledování kvality ovzduší v rámci sítě stanic imisního monitoringu se v dané lokalitě neprovádí. 
Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly proto využity údaje z map znečištění konstruovaných ČHMÚ 
Praha pro stanovení OZKO, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek 
dle skutečnosti za roky 2014 – 2018 v síti 1 x 1 km.  

 Oxid dusičitý 

Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v prostoru hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční 
koncentrace na úrovni do 13,4 µg.m-3, tedy na úrovni 34 % hodnoty imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). V širším 
území dotčeném záměrem (zejména navazující dopravou) dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace 
maximálně do 17,3 µg.m-3 (Bystřany), tedy na úrovni do 43 % hodnoty imisního limitu. Pole průměrných ročních 
koncentrací v území je znázorněno na Obr. 11.  

V hodnocené lokalitě se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Na nejbližší stanici imisního 
monitoringu, kde je tato znečišťující látka sledována (ČEZ Kostomlaty pod Milešovkou, cca 7,5 km JV směrem) 
byla v roce 2018, za který jsou k dispozici nejaktuálnější data, naměřena průměrná roční koncentrace NO2 na 
úrovni 12 µg.m-3, tj. na úrovni 30 % imisního limitu. Jedná se o průmyslovou stanici imisního monitoringu. Na 
nejbližší dopravní stanici imisního monitoringu v Ústí nad Labem (ČHMÚ Všebořická hot spot), na které byly 
naměřeny nejvyšší koncentrace v Ústeckém kraji, dosahovala maximální hodinová koncentrace 33,5 µg.m-3, 
tj. cca 84 % imisního limitu.  

Pětileté průměry maximálních hodinových koncentrací NO2 nejsou v rámci rozptylové studie ČHMÚ sledovány. 
Na nejbližší stanici imisního monitoringu (ČEZ Kostomlaty pod Milešovkou) byla v roce 2018, za který jsou k 
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dispozici nejaktuálnější data, naměřena maximální hodinová koncentrace NO2 70 µg.m-3, tj. na úrovni 35 % 
imisního limitu (LV = 200 µg.m-3, TE = 35 případů za rok). Na nejbližší dopravní stanici imisního monitoringu v 
Ústí nad Labem (ČHMÚ Všebořická hot spot), na které byly naměřeny nejvyšší koncentrace v Ústeckém kraji, 
dosahovala maximální hodinová koncentrace 116,3 µg.m-3, tj. cca 58 % imisního limitu. V roce 2018 nebyl 
imisní limit pro maximální hodinové koncentrace NO2 překročen na žádné sledované stanici imisního 
monitoringu v ČR. 

Vzhledem ke spolehlivě podlimitním průměrným ročním koncentracím a charakteru lokality lze i v hodnocené 
lokalitě považovat maximální hodinovou koncentraci NO2 za podlimitní. 

 
 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m-3] 

 Respirabilní prašná frakce PM10 

Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v prostoru hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční 
koncentrace na úrovni do cca 23,5 µg.m-3, tedy do 59 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). V širším území 
dotčeném záměrem (zejména navazující dopravou) dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace 
maximálně do 26,5 µg.m-3 (Bystřany), tedy na úrovni do 66 % hodnoty imisního limitu. Pole průměrných ročních 
koncentrací v území je znázorněno na Obr. 12.  

 
 Průměrné roční koncentrace prašné frakce PM10 [µg.m-3] 

36. nejvyšší denní koncentrace se v prostoru záměru pohybuje na úrovni do cca 43,6 µg.m-3, tedy na úrovni 
87 % hodnoty imisního limitu (LV = 50 µg.m-3). V širším území dotčeném záměrem (zejména navazující 
dopravou) dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace do 49,8 µg.m-3 (Bystřany), tedy na hranici imisního 
limitu, viz Obr. 13. 
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 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m-3] 

Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 závisí ve značné míře na aktuálních meteorologických 
a rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka bezesrážkového období, 
přízemní mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže, apod.). Toto krátkodobé imisní působení 
velmi kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací a necharakterizuje tedy v takové míře působení zdrojů. 
Proto je vhodné zohledňovat především koncentrace s dobou průměrování 1 kalendářní rok, které podléhají 
mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším ukazatelem zhoršené kvality ovzduší. 

Obr. 14 uvádí data za rok 2018 z nejbližších stanic imisního monitoringu, kde jsou tuhé látky frakce PM10 
měřeny, přičemž stanici ČHMÚ Teplice lze vzhledem k umístění považovat za nejreprezentativnější. 

 
 Údaje z měřicích stanic imisního monitoringu – tuhé látky frakce PM10 

Na žádné z uvedených stanic nedošlo k překročení průměrné roční koncentrace tuhých látek frakce PM10. 
Maximální 24hodinové koncentrace byly překročeny na všech stanicích, avšak s podlimitní četností. 

 Respirabilní prašná frakce PM2,5 

Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v prostoru hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční 
koncentrace na úrovni do 17 µg.m-3, tedy do 68 % hodnoty imisního limitu (LV = 25 µg.m-3), resp. do 85 % 
imisního limitu platného od 1. 1. 2020. V širším území dotčeném záměrem (zejména navazující dopravou) 
dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace do 19,3 µg.m-3 (Bystřany), tedy na úrovni do 77 % hodnoty 
imisního limitu, resp. do 97 % imisního limitu platného od 1. 1. 2020.  

Pole průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 15.  
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 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m-3] 

Na nejbližší stanici imisního monitoringu, kde je tato znečišťující látka sledována (ČHMÚ Teplice) byla v roce 
2018, za který jsou k dispozici nejaktuálnější data, naměřena průměrná roční koncentrace PM2,5 na úrovni 19,2 
µg.m-3, tj. na úrovni 77 % hodnoty imisního limitu (LV = 25 µg.m-3), resp. do 96 % imisního limitu platného od 
1. 1. 2020. 

Zastoupení jednotlivých skupin zdrojů v emisní bilanci tuhých látek frakce PM10 a PM2,5 dle Grafické ročenky 
2018 (ČHMÚ Praha) je zřejmé z Obr 16. 

       
  Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10 a PM2,5, 2016 (zdroj: ČHMÚ) 

Z uvedených dat je zřejmé, že zásadní vliv na celkovou emisní bilanci tuhých látek v České republice má 
sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností, a to jak u frakce PM10 (59,1 %), tak PM2,5 (74,3 %). Z hlediska 
imisního je rovněž významný vliv sekundárních aerosolů, přeshraničního transportu znečištění a větrné eroze. 

 Benzen 

Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční 
koncentrace na úrovni do 1,1 µg.m-3, tedy 22 % imisního limitu (LV = 5 µg.m-3). V širším území dotčeném 
záměrem (zejména navazující dopravou) dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace do 1,2 µg.m-3 
(Bystřany, Hliňany), tedy na úrovni do 24 % hodnoty imisního limitu, viz Obr. 17. 

PM10 PM2,5 
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 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m-3] 

Obr. 18 uvádí data za rok 2018 z nejbližších stanic imisního monitoringu, kde je tato znečišťující látka 
sledována. 

 
 Údaje z měřicích stanic imisního monitoringu - benzen 

Na žádné z uvedených stanic nedošlo k překročení průměrné roční koncentrace benzenu, hodnoty se 
pohybovaly na úrovni do 28 % hodnoty imisního limitu. Imisní limit pro benzen nebyl v roce 2018 překročen 
na žádné ze stanic v Ústeckém kraji. 

 Benzo(a)pyren 

Dle pětiletých klouzavých průměrů se v okolí hodnoceného záměru pohybují průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu na úrovni do 0,8 ng.m-3, tedy na úrovni 80 % hodnoty imisního limitu (LV = 1 ng.m-3). V širším 
území dotčeném záměrem (zejména navazující dopravou) dosahuje hodnota průměrné roční koncentrace do 
1,1 ng.m-3 (Bystřany), tedy překračuje hodnotu imisního limitu. Pole průměrných ročních koncentrací v území 
je znázorněno na Obr. 19. 
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 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m-3] 

Na nejbližší stanici imisního monitoringu, kde je tato znečišťující látka sledována (ČHMÚ Teplice) byla v roce 
2018, za který jsou k dispozici nejaktuálnější data, naměřena průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 
úrovni 0,9 ng.m-3, tj. na úrovni 90 % hodnoty imisního limitu (LV = 1 ng.m-3). 

Z výstupů Grafických ročenek ČHMÚ z let 2014 - 2018 vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem emisí 
benzo(a)pyrenu v České republice je sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností. Zastoupení jednotlivých 
skupin zdrojů na emisích benzo(a)pyrenu dle nejaktuálnějších dat (za rok 2017) je zřejmé z Obr. 20. 

  
 Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo(a)pyrenu, 2016 (zdroj: ČHMÚ)  

 Voda 

 Hydromorfologické poměry v území a jejich změny 

Dotčené území je dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané. Podél polní cesty při severní hranici záměru 
protéká malý bezejmenný vodní tok (s dvěma levostrannými přítoky), který je pravostranným přítokem 
Žichlického potoka. Koryto tohoto bezejmenného toku je zatrubněno (viz. Obr. 21). Tvar údolí je bez zřetelných 
údolních svahů v západní části toku, směrem na východ pozvolna přechází do asymetrického tvaru.  
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 Šachta bezejmenného zatrubněného toku protékajícího podél severní hranice řešeného území 

 Množství a jakost vod 

Z vodopisného hlediska přináleží území k hydrologickému povodí 3. řádu Bílina, číslo hydrologického pořadí 
1-14-01-083. Ekologický stav úseku vodního toku Bílina po soutok s tokem Ždírnický potok 
(CZ_RW_14475000) je klasifikován jako poškozený, ekologický potenciál je neklasifikován, úsek nedosahuje 
dobrého chemického stavu. 

Z regionálně hydrogeologického hlediska se území nachází v hydrogeologickém rajonu: č. 4612 – Křída 
Dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část. Bazální kolektor cenomanského a spodnoturonského stáří, 
vázaný na pískovce a prachovce, na nějž je vázán oběh ústecké termy, je hermeticky oddělen artézským 
stropem středního a spodního turonu. Lokálně je v území (zejména podél vodotečí) vyvinut mělký kvartérní 
kolektor vázaný na polohy fluviálních a  proluviálních štěrků. Mělká zvodeň, vázaná na tento kolektor, 
má volnou hladinu a nízkou průlinovou propustnost. K doplňování dochází srážkami a boční infiltrací 
z vodotečí. V období s nižšími průtoky jsou štěrky naopak do těchto vodotečí odvodňovány a to generelně 
k jihovýchodu až východu. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody činí 1 - 2 l.s-1.km-2. V rámci 
průzkumných prací nebylo na přímo dotčených plochách či v jejich okolí pozorováno zamokření terénu vlivem 
podzemní vody. Směr odtoku podzemní vody je totožný se spádem terénu, tedy částečně do údolí Bíliny 
a z části Žichlického potoka. 

Mapa zranitelnosti podzemních vod na základě syntézy tří dílčích vrstev: vrstvy zranitelnosti půdy, vrstvy 
zranitelnosti horninového prostředí a vrstvy dotace podzemních vod tvoří Obr. 22. 
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 Zranitelnost podzemních vod v širším území 

 Půda 

Širší zájmové území je charakteristické eutrofními kambizeměmi a pestrou škálou slabě vyvinutých půd 
od nejrůznějších typů rankerů po pararendziny na čedičích. V nižších suchých polohách jsou různé typy 
černozemních půd, od typických černozemí na spraších, po těžké pelické karbonátové černozemě na slínech. 

V posuzované lokalitě převažují kambizemě eutrofní na čedičových svahovinách, dále pak hnědozemě 
na spraších a do severní až východní části zasahují i antropozemě (z prostoru Žichlické výsypky).  

Realizací záměru jsou dotčeny územní obvody obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou. Z celkových 1011 ha rozlohy 
celého územního obvodu Modlan činí výměra zemědělské půdy 697 ha. Podíl zemědělské půdy tak tvoří téměř 
69 % celkové rozlohy obce. Z kultur na zemědělské půdě je zastoupena nejvíce orná půda s 558 ha (80 %), 
trvalé travní porosty s 82 ha (14,7 %), ovocné sady s 41 ha (7,3 %) a zahrady s 16 ha (2,9 %) rozlohy 
zemědělské půdy.  

V územním obvodu obce Rtyně nad Bílinou činí výměra zemědělské půdy 421 ha z celkových 879 ha rozlohy 
celého území. Podíl zemědělské půdy tak tvoří téměř 48 % celkové rozlohy obce. Z kultur na zemědělské 
půdě je zastoupena nejvíce orná půda s 212 ha (50,3 %), trvalé travní porosty s 193 ha (45,8 %) a zahrady 
16 ha (3,8 %) rozlohy zemědělské půdy. 

Podíl orné půdy v obou obcích je tedy výrazně nad průměrem SO ORP Teplice (15 %), Ústeckého kraje 
(33,8 %) i nad celostátním průměrem (37,7 %). 

Podíl jednotlivých typů ploch na celkové rozloze dotčených obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou je zřejmý 
z Tab. 35.  

Tab. 35 Využití ploch v  územích dotčených obcí 

Plochy 

Modlany Rtyně nad Bílinou 

Rozloha Podíl Rozloha Podíl 

[ha] [%] [ha] [%] 

zemědělské půda 697 69,0 421 48,0 

lesní půda 52 5,1 183 20,8 

vodní plochy 37 3,7 45 5,1 

zastavěné plochy 15 1,5 18 2,0 

ostatní plochy 210 20,7 212 24,1 

celkem 1 011 100,0 879 100,0 
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 Eroze 

Ornou půdu v řešeném území a blízkém okolí lze z hlediska náchylnosti k větrné erozi klasifikovat jako bez 
ohrožení (viz Obr. 23). 

  
 Ohroženost půd větrnou erozí (zdroj: VÚMOP) 

Dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v území je patrná z Obr. 24. Půdy nejohroženější vodní erozí 
se nacházejí v severní a severozápadní části přímo dotčených ploch a za jihovýchodní hranicí záměru, podél 
komunikace I/63. 

 
 Dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí (zdroj: VÚMOP) 
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Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp) jsou patrné 
z Obr. 25. 

 
 Mapa maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření 

 Zranitelnost půdy 

Relativní zranitelnosti půdy ve vztahu k procesu infiltrace vyjádřená kategorií zranitelnosti 1 – 5 je uvedena 
na Obr. 26. 

 
 Zranitelnost půdy (zdroj: VÚMOP) 
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 Přírodní zdroje 

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masivu je zájmové území součástí krušnohorské oblasti, 
blíže spadá do milešovské oblasti terciérních neovulkanitů Českého středohoří, které jsou řazeny 
k platformním jednotkám. 

Kvartérní pokryv je budován v širším okolí zájmového území pleistocénními sprašovými hlínami. Rovněž jsou 
zastoupeny eluviální, částečně též proluviální sedimenty charakteru jílů a jemně písčitých jílů s polohami 
čedičových valounů. Deluviofluviální sedimenty v blízkosti toku Žichlického potoka tvoří převážně svahové 
hlíny a sutě s velmi proměnlivou strukturou. Fluviální a deluviofluviální sedimenty v nivě řeky Bíliny 
se zachovaly jen útržkovitě, bylo zjištěno vertikální střídání a horizontální vykliňování poloh písčitých, jílovitých, 
štěrkovitých (oblázky i polohy ostrohranných úlomků), hlinitých a balvanitých. 

Terciérní jíly, porcelanity a zeminy kvartérního pokryvu jsou z hlediska geochemické reaktivity hornin řazeny 
do kategorie málo reaktivních a nereaktivních hornin. 

Přímo v zájmové lokalitě nejsou registrovány dobývací prostory, chráněná ložisková území či průzkumná 
území ani se zde nenachází žádná ložiska či prognózní zdroje.  

Zájmová lokalita se nachází na poddolovaném území č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí. Na ploše záměru 
se nacházejí bývalá důlní díla s  evidenčními čísly: 255, 256, 257.  

V sousedství záměru, jihozápadním směrem, se nalézá plocha výhradního ložiska Nechvalice – Velvěty, 
stavební kámen. 

 Biologická rozmanitost 

 Flóra  

Dle kategorizace biotopů zpracované pro účely mapování území soustavy Natura 2000 (Chytrý et al. 2001), 
se v hodnoceném území přírodní biotopy prakticky nevyskytují (viz mapování biotopů prezentované 
na mapovém serveru AOPK). V hodnoceném území a v jeho přilehlém okolí zcela dominují antropogenně 
ovlivněné plochy mapované jako biotopy typu X:  

● X1 - urbanizovaná území,  

● X2 - intenzivně obhospodařovaná pole,  

● X5 - intenzivně obhospodařované louky,  

● X7B - ruderální bylinná vegetace mimo sídla,  

● X9A - lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami,  

● X12B - nálety pionýrských dřevin,  

● X13 - nelesní stromové výsadby mimo sídla.  

Jen ojediněle zde byly vymapovány přírodní či přírodě blízké biotopy (remíz uprostřed polí):  

● L7.1 - suché acidofilní doubravy.  

V rámci vlastního území záměru zcela dominuje orná půda využívaná k intenzivnímu zemědělství, čemuž 
odpovídá i druhová skladba flóry. Převažuje monokultura zemědělských plodin s výskytem běžných plevelných 
rostlin typických pro ornou půdu. Okraje pak leží na navážkách zemin (těleso silnice pro motorová vozidla 
I/63). V rámci území tvoří trvalé vegetační formace pouze pásy trávníků či travobylinná lada podél komunikací 
a cest a v rámci nich četné skupiny dřevin převážně náletového původu, jež zahrnují místy i rozsáhlejší zbytky 
původních výsadeb podél komunikací (zbytky alejí a zejména pak zbytky původních výsadeb dřevin 
realizované v minulosti, v rámci vegetačních úprav silnice I/63). Ty obklopují obvod prostoru záměru, který je 
jinak navržený na plochách orné půdy. Uprostřed zorněné enklávy polí se nachází lesní remíz. Dřevinné 
porosty jsou místy silněji ruderalizované (pomístně významnější přítomnost bezu černého a z neofytů 
trnovníku akátu a také střemchy pozdní). Trávníky a lada mají povětšinou charakter antropogenně silně 
ovlivněných ruderalizovaných trávníků s četným zastoupením apofytů (X5, X6, X7 tvořící často mozaiku). Místy 
se vyskytují běžné druhy sušších trávníků s širokou ekologickou valencí. Dřevinné porosty zahrnují původní 
výsadby (X13) dnes již ovšem výrazněji převrstvené často již vzrůstnými spontánními nálety (mozaika X12 
a X13). Lesní remíz v polích má charakter acidofilní doubravy s velmi chudým bylinným podrostem, 
který je však negativně ovlivněn eutrofizací z okolního pole a ruderalizací. Při jeho jihovýchodním okraji 
se rozkládají silně ruderalizovaná lada a křoviny (X7, X8). 
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Od severu k zájmovému území přiléhá dnes již rekultivované těleso Žichlické výsypky se založenými lesíky 
a travními porosty, od jihu pak silnice I/63. Žichlická výsypka představuje nedávno rekultivované území. 
Aktuálně zde probíhají intenzivní sukcesní procesy. Vedle nově vysázených lesních porostů jsou zde 
zastoupeny rozsáhlé travnaté enklávy/louky. V budoucnu se území může stát rezervoárem či refugiem šíření 
rostlinných zástupců. V současnosti jsou však travní porosty biotopově ještě nevyhraněné, vytvářející různé 
mozaiky trávníků, jež lze zařadit do biotopů řady X. V budoucnu, bude-li k tomu přispívat i vhodný management 
a tomu odpovídající vývoj sukcesních serií, nelze vyloučit vznik přirozenějších či přírodě blízkých biotopů. 
Území se tak v budoucnu může stát rezervoárem a refugiem pro četné zástupce flóry lučních stanovišť 
a trávníků. Rekultivované území Žichlické výsypky je od jihu vymezeno svodnicí Žichlického potoka, cestou 
a travnatým pásem s výsadbami dřevin. 

 
 Porost kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a bezu černého (Sambucus nigra) na okraji remízu 

Podrobnější údaje o flóře dotčeného území jsou uvedeny v přírodovědném průzkumu, který tvoří Přílohu č. 7 
této dokumentace. Souhrnný přehled rostlinných druhů zjištěných v dotčeném a širším území je uveden v Tab. 
36.  

Tab. 36 Seznam zjištěných rostlinných druhů  

Latinský název Český název St. ochrany St. ohrožení 

Acer campestre L. javor babyka  - - 

Acer platanoides L. javor mléč  - - 

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha  - - 

Agrimonia eupatoria L. řepík lékařský - - 

Achillea pratensis Saukel et Länger řebříček luční - - 

Anthemis arvensis L. rmen rolní - - 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní - - 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. huseníček rolní  - - 

Arctium lappa L. lopuch větší - - 

Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. křen selský - - 

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius ovsík vyvýšený  - - 

Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl  - - 

Astragalus glycyphyllos L. kozinec sladkolistý - - 

Ballota nigra L. měrnice černá - - 

Barbarea vulgaris R. Br. barborka obecná - - 

Betula pendula Roth bříza bradavičnatá - - 

Bromus sterilis L. sveřep jalový - - 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth třtina křovištní - - 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. kokoška pastuší tobolka - - 

Carduus acanthoides L. bodlák obecný - - 

Carex digitata L. ostřice prstnatá - - 

Carex spicata Huds. ostřice klasnatá - - 

Carlina vulgaris L. pupava obecná - - 

Carpinus betulus L. habr obecný - - 
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Latinský název Český název St. ochrany St. ohrožení 

Centaurea jacea L. chrpa luční - - 

Cerastium holosteoides subsp. triviale (Spenner) Möschl rožec obecný luční - - 

Cichorium intybus L. čekanka obecná - - 

Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset  - - 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný - - 

Convolvulus arvensis L. svlačec rolní  - - 

Conyza canadensis (L.) Cronq. turanka kanadská - - 

Cornus sanguinea L. svída krvavá - - 

Cornus sericea L. svída výběžkatá - - 

Corylus avellana L líska obecná - - 

Cotoneaster dielsianus E. Pritz skalník Dielsiův - - 

Crataegus laevigata (Poir. in Lam.) hloh  obecný - - 

Crepis biennis L. škarda dvouletá - - 

Crepis capillaris (L.) Wallr. škarda vláskovitá - - 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá  - - 

Daucus carota L. mrkev obecná - - 

Deschampsia caespitosa (L.) P. B. metlice trsnatá - - 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. rosička krvavá - - 

Dipsacus fullonum L. štětka planá - - 

Echinops sphaerocephalus L. bělotrn kulatohlavý - - 

Echium vulgare L. hadinec obecný - - 

Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý - - 

Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá - - 

Epilobium angustifolium L. vrbovka úzkolistá - - 

Equisetum arvense L. přeslička rolní - - 

Erigeron annuus (L.) Pers turan roční  - - 

Erophila verna (L.) Bess. osívka jarní - - 

Erysimum durum J. Presl et C. Presl trýzel tvrdý - - 

Euonymus europaeus L. brslen evropský - - 

Euphorbia esula L. pryšec obecný - - 

Festuca ovina L. kostřava ovčí  - - 

Festuca pratensis  Huds. kostřava luční  - - 

Festuca rubra L. kostřava červená  - - 

Fragaria moschata Weston jahodník truskavec - - 

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý  - - 

Fumaria  officinalis L. zemědým lékařský  - - 

Galium album Mill. svízel bílý - - 

Galium aparine L. svízel přítula - - 

Galium verum L. svízel syřišťový - - 

Genista tinctoria L. kručinka barvířská - - 

Geranium pratense L. kakost luční - - 

Geum urbanum L. kuklík městský - - 

Hieracium murorum L. jestřábník zední - - 

Hieracium pilosella L. jestřábník chlupáček  - - 

Hieracium rothianum Wallr. jestřábník štětinatý - C3 

Humulus lupulus L. chmel otáčivý - - 

Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná  - - 

Chelidonium majus L. vlaštovičník větší - - 

Chenopodium album L. merlík bílý  - - 

Chenopodium hybridum L. merlík zvrhlý - - 

Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá - - 

Inula conyzae (Griesselich) Meikle oman hnidák - - 

Knautia arvensis (L.) Coulter chrastavec rolní  - - 

Lactuca serriola L. locika kompasová  - - 

Lamium album L. hluchavka bílá - - 

Lathyrus tuberosus L. hrachor hlíznatý - - 

Lepidium draba L. vesnovka obecná - - 

Leucanthemum ircutianum (Turcz.) Turcz. ex DC. kopretina irkutská - - 

Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný - - 

Linaria vulgaris Mill. lnice květel  - - 

Lonicera tatarica L. zimolez tatarský - - 

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý - - 

Malus domestica Borkh. jabloň domácí - - 

Medicago lupulina L. tolice dětelová - - 

Medicago sativa L. tolice vojtěška - - 

Melilotus albus Med. komonice bílá - - 

Melilotus officinalis (L.) Pallas komonice žlutá  - - 

Oenothera biennis L. pupalka dvouletá - - 

Papaver rhoeas L. mák vlčí - - 

Pastinaca sativa L. pastinák setý - - 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý - - 

Poa compressa L. lipnice smáčknutá - - 
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Latinský název Český název St. ochrany St. ohrožení 

Poa nemoralis L. lipnice hajní - - 

Polygonum arenastrum Boreau truskavec obecný  - - 

Portulaca oleracea L. šrucha zelná - - 

Potentilla argentea L. mochna stříbrná - - 

Potentilla erecta L. mochna nátržník - - 

Potentilla reptans L. mochna plazivá - - 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný - - 

Prunus avium (L.) L. třešeň ptačí  - - 

Prunus domestica L. slivoň švestka - - 

Prunus mahaleb L. mahalebka obecná - - 

Prunus insititia L. slivoň obecná - - 

Prunus serotina Ehrh. střemcha pozdní - - 

Prunus spinosa L. trnka obecná  - - 

Pucinellia distans (Jacq.) Parl. zblochanec oddálený druhotný výskyt * - 

Pyrus communis L.  hrušeň obecná - - 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf hrušeň polnička C4a - 

Quercus petraea (Matt.) Liebl.. dub zimní - - 

Quercus robur L. dub letní - - 

Reseda luteola L. rýt žlutý - - 

Ribes uva-crispa L. srstka angrešt - - 

Robinia pseudoacacia L. trnovník akát - - 

Rosa canina L. růže šípková - - 

Rosa rugosa Thunb. růže svraskalá - - 

Rubus caesius L. ostružiník ježiník   - - 

Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý - - 

Salix caprea L vrba jíva - - 

Salvia pratensis L. šalvěj luční - - 

Sambucus nigra L. bez černý - - 

Sanguisorba minor Scop. krvavec menší - - 

Scabiosa ochroleuca L. hlaváč žlutý  - - 

Securigera varia (L.) Lassen   čičorka pestrá - - 

Sedum album L. rozchodník bílý - - 

Senecio jacobaea L. starček přímětník - - 

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. bér sivý - - 

Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis bér zelený - - 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet silenka širolistá bílá - - 

Silene vulgaris (Moench) Garcke silenka nadmutá - - 

Solidago canadensis L. celík kanadský - - 

Spiraea japonica L. f. tavolník japonský - - 

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake pámelník bílý - - 

Sonchus oleraceus L. mléč zelinný - - 

Tanacetum vulgare L. vratič obecný - - 

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek smetánka lékařská  - - 

Tilia cordata Mill. lípa malolistá - - 

Tragopogon orientalis L. kozí brada východní - - 

Thlaspi arvense L. penízek rolní - - 

Trifolium campestre Schreb. jetel ladní - - 

Trifolium repens L jetel plazivý - - 

Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánkovec nevonný - - 

Urtica dioica L. kopřiva dvojdomá - - 

Verbascum nigrum L. divizna černá - - 

Verbascum thapsus L divizna malokvětá - - 

Veronica persica Poiret rozrazil perský - - 

Viburnum opulus L kalina obecná - - 

Vicia cracca L. vikev ptačí  - - 

Vicia sepium L. vikev plotní - - 

Viola arvensis Murray violka rolní - - 

* Druh je v rámci výskytu na svých původních, přirozených populací vázaných výhradně na slaniska, zařazen mezi kriticky ohrožené druhy 
(C1t). Toto hodnocení se ale nevztahuje k výskytům na druhotných stanovištích, dnes zejména podél okrajů silnic, kam se druh hojně šíří 
díky solení v rámci zimní údržby. 

 Fauna 

Fauna Milešovského bioregionu se vyznačuje druhovou pestrostí vázanou na pestrost stanovišť a biotopů. 
Vzhledem ke geografickému postavení se u ní projevují západní vlivy. Významná je zde teplomilná fauna, 
která je vázaná na jižní svahy výhřevných bazických hornin, tedy na biotopy lesostepí a skalních stepí.  

V rámci této dokumentace byl zpracován přírodovědný průzkum lokality a jejího okolí (Příloha č.7). V dotčeném 
území a jeho okolí byl zaznamenán výskyt celkem 143 druhů živočichů (Tab. 37). Část z těchto živočišných 
druhů byla zjištěna přímo na dané lokalitě a část v širším okolí záměru. Výsledky průzkumu byly doplněny 
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o ZCH druhy, které jsou uvedeny v dostupných zdrojích – Faunistická databáze ČSO, Plán péče o PR Rač, 
nálezová databáze AOPK.  

Tab. 37 Seznam živočišných druhů zjištěných na lokalitě doplněný o ZCH druhy dle Plánu péče o PR Rač 
a z databáze birds.cz 

druh lat. pozorování pole ŽV remíz Rač 
395/ 
1992 Sb. 

ČS 
ČR 

léto podzim 

Měkkýši (Mollusca) 

plamatka lesní Arianta arbustorum ulita   X X   X  
páskovka keřová Cepaea hortensis ulita, přímé pozorování  X  X   

  
hlemýžď zahradní Helix pomatia ulita, přímé pozorování  X X X   X X 

slimák popelavý Limax cinereoniger přímé pozorování    X   X  
Rakovci (Malacostraca) 

svinka obecná Armadillidium vulgare přímé pozorování  X     X  
Pavoukovci (Arachnidae) 

běžník obecný Xysticus cristatus přímé pozorování  X X    X X 

klíště obecné Ixodes ricinus přímé pozorování    X   X  
křižák obecný Araneus diadematus přímé pozorování  X     

 X 

křižák skvostný Aculepeira ceropegia přímé pozorování  X  X   X  
listovník obecný Philodromus cespitum přímé pozorování  X     X X 

listovník štíhlý Tibellus oblongus přímé pozorování  X     X X 

lovčík hajní Pisaura mirabilis přímé pozorování X X X X   X  
sekáč Opiliones přímé pozorování   X X   X X 

skákavka obecná Evarcha falcata přímé pozorování  X     
 X 

slíďák hajní Pardosa lugubris přímé pozorování  X  X   X X 

Hmyz (Insecta) 

babočka admirál Vanessa atalanta přímé pozorování  X  X   X X 

babočka paví oko Aglais io přímé pozorování  X  X   X X 

babočka síťkovaná Araschnia levana přímé pozorování  X X X   X  
bekyně velkohlavá Lymantria dispar přímé pozorování    X   X  
bělásek zelný Pieris brassicae přímé pozorování  X  X   X X 

blýskáček řepkový Meligethes aeneus přímé pozorování  X     
 X 

bradavičník dvojskvrnný Malachius bipustulatus přímé pozorování  X     X  
bradavičníkovití Dasytes sp. přímé pozorování X   X   X  
člunotvárník čtveroskvrnný Scaphidium quadrimaculatum přímé pozorování    X   X  
čmelák skalní Bombus lapidarius přímé pozorování  X  X O  X  
čmelák zemní Bombus terrestris přímé pozorování  X  X O  X  
čtvercoštítník černý Abax parallelepipedus přímé pozorování       X  
hrotař špičatý Mordella aculeata přímé pozorování  X  X   X  
chrobák jarní Trypocopris vernalis přímé pozorování    X   X  
klopuškovití Miridae přímé pozorování  X     X  
kněžice kuželovitá Aelia acuminata přímé pozorování    X   X  
kněžice luční Peribalus strictus přímé pozorování  X  X   X  
kněžice trávozelená Palomena prasina přímé pozorování  X  X   X  
kněžice zelená Palomena viridissima  

přímé pozorování    X   X  
kobylka bělopruhá Leptophyes albovittata přímé pozorování X X  X   X  
kobylka křídlatá Phaneroptera falcata přímé pozorování  X  X   X  
kobylka zelená Tettigonia viridissima přímé pozorování  X  X   X  
kohoutek černohlavý Oulema melanopus přímé pozorování X      X  
kovařík Agriotes acuminatus přímé pozorování  X     X  
kovařík Prosternon tessellatum přímé pozorování  X     X  
krytohlav Cryptocephalus přímé pozorování  X  X   X  
kvapník Amara sp. přímé pozorování  X     X  
kvapník Harpalus sp. přímé pozorování  X X    X  
květolib včelí Philanthus triangulum přímé pozorování X X     X  
lejnožrout malý Onthophagus ovatus přímé pozorování  X X    X  
lesknáček skvrnitý  Cryptarcha strigata přímé pozorování  X  X   X  
listohlod Phyllobius sp. přímé pozorování  X     X  
lovčice běžná Nabis pseudoferus přímé pozorování  X     

 X 

lumkovití Ichneumonidae přímé pozorování X X     X X 

modrásek černolemý Plebejus argus přímé pozorování  X    NT X  
motýlice lesklá Calopteryx splendes přímé pozorování X   X   X  
moucha domácí Musca domestica přímé pozorování  X     X X 

mravenec Lasius sp. přímé pozorování  X     
 X 

mravenec lesní Formica rufa přímé pozorování  X  X O  X  
mravenec lesní menší Formica polyctena přímé pozorování    X O  X  
mrchožrout Ablattaria laevigata přímé pozorování   X   VU X  
mrchožrout obecný Silpha carinata přímé pozorování  X X X   X  
okáč bojínkový Melanargia galathea přímé pozorování  X  X   X  
okáč poháňkový Coenonympha pamphilus přímé pozorování  X  X   X  
ostruháček kapinicový Satyrium acaciae přímé pozorování    X   X  
ostruháček trnkový Satyrium spini přímé pozorování    X  VU X  
ovád hovězí Tabanus bovinus přímé pozorování    X   X  
pakomárovití  Chironomidae přímé pozorování  X     

 X 

páteříček  Cantharis latheralis přímé pozorování    X   X  
pěnodějka nížinná Cercopis sanguinolenta přímé pozorování  X  X   X  
pestřenka Syrphidae přímé pozorování  X  X   X  
saranče hnědé Chorthippus brunneus přímé pozorování  X     X X 

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id72107/


Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01    111 / 158 
sk. zn. A 

druh lat. pozorování pole ŽV remíz Rač 
395/ 
1992 Sb. 

ČS 
ČR 

léto podzim 

slunéčko dvaadvacetitečné Psyllobora vigintiduopunctata přímé pozorování X      X  
slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata přímé pozorování X X  X   X  
slunéčko východní Harmonia axyridis přímé pozorování  X     

 X 

soumračník metlicový Thymelicus sylvestris přímé pozorování  X     X  
srpice Panorpa sp. přímé pozorování X   X   X  
sršeň obecná Vespa crabro přímé pozorování  X     X  
stehenáč Oedemeridae přímé pozorování X      X  
střechatka obecná Sialis lutaria přímé pozorování  X     

 X 

střevlíček Pterostichus melanarius přímé pozorování  X     X  
střevlík zlatý Carabus auratus přímé pozorování  X   KO VU X  
škvor obecný Forficula auricularia přímé pozorování  X X    X  
štítovka obilní Eurygaster maura přímé pozorování    X   X  
tesařík Judolia erratica přímé pozorování  X  X   X  
tesařík černošpičký Stenurella melanura přímé pozorování       X  

tiplice Tipula sp. přímé pozorování   X X   X  
vážka černořitná Orthetrum cancellatum přímé pozorování  X     X  

vážka obecná Sympetrum vulgatum přímé pozorování  X     
 X 

včela medonosná Apis mellifera přímé pozorování  X  X   X  
vláhomil Notiophilus sp. přímé pozorování  X     X  
vousáč Leistus piceus přímé pozorování  X     X  
vrbař uhlazený Clytra laeviuscula přímé pozorování X   X   X  
vretenuška  Zygaena sp. přímé pozorování  X  X   X  
vroubenka smrdutá Coreus marginatus přímé pozorování    X   X  
zlatěnka ohnivá Chrisis ignita přímé pozorování    X   X  
zlatoočka Chrysoperla sp. přímé pozorování  X X    X X 

Obojživelníky (Amphibia) 

skokan štíhlý Rana dalmatina přímé pozorování    X SO NT X  
Plazi (Reptilia) 

ještěrka obecná Lacerta agilis přímé pozorování    X SO VU X  
slepýš křehký Anguis fragilis kadáver - skelet     X SO  X  
Ptáci (Aves) 

bažant obecný Phasianus colchicus přímé pozorování X      
 X 

bramborníček černohlavý Saxicola rubicola přímé pozorování  X  X O VU X  
bramborníček hnědý Saxicola rubetra přímé pozorování  X  X O  X  

brhlík lesní Sitta europaea přímé pozorování  X X X   X X 

budníček menší Phylloscopus collybita přímé pozorování, zpěv  X X X   X  
budníček větší Phylloscopus trochilus přímé pozorování, zpěv  X X X   X  
červenka obecná Erithacus rubecula přímé pozorování  X     

 X 

dlask tlustozobý 
Coccothraustes 
coccothraustes 

přímé pozorování  X     
X  

drozd zpěvný Turdus philomelos 
přímé pozorování, zpěv, 
pobyt. stopy 

X X X X   
X  

holub domácí Columba livia f. domestica přímé pozorování X      X X 

holub hřivnáč Columba palumbus přímé pozorování  X  X   X  
hýl obecný Pyrrhula pyrrhula přímé pozorování  X     X  
jeřáb popelavý Grus grus přímé pozorování  X   KO CR X  
káně lesní Buteo buteo přímé pozorování X X     X  
kos černý Turdus merula přímé pozorování, zpěv  X X X   X X 

krkavec velký Corvus corax přímé pozorování    X O VU X X 

krutihlav obecný Jynx torquilla  přímé pozorování  X   SO VU X  
kukačka obecná Cuculus canorus akustické signály  X  X   X  
mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus přímé pozorování   X    

 X 

moták pochop Circus aeruginosus přímé pozorování X X   O VU X  
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla přímé pozorování   X X   X  
pěnice hnědokřídla Sylvia communis zpěv  X X X   X  
pěnice pokřovní Sylvia curruca přímé pozorování, zpěv   X    X  
pěnkava obecná Fringilla coelebs přímé pozorování, zpěv X X X X   X X 

poštolka obecná Falco tinnunculus přímé pozorování X      X X 

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus přímé pozorování    X   X X 

skřivan polní Alauda arvensis přímé pozorování, zpěv X X     X X 

slavík obecný Luscinia megarhynchos zpěv  X X X O  X  

sojka obecná Garrulus glandarius 
přímé pozorování, zpěv, 
pobyt. stopy 

 X X X   
X  

strakapoud velký Dendrocopos major přímé pozorování    X X   X X 

strnad obecný Emberiza citrinella přímé pozorování, zpěv X X X X   X X 

sýkora koňadra Parus major 
přímé pozorování, zpěv, 
pobyt. stopy 

 X X X   
X  

sýkora modřinka Cyanistes caeruleus přímé pozorování  X X X   
 X 

šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla přímé pozorování   X X   
 X 

ťuhýk obecný Lanius collurio přímé pozorování  X  X O NT X  
vlaštovka obecná Hirundo rustica přímé pozorování X X   O NT X  

žluna zelená Picus viridis přímé pozorování    X   
 X 

žluva hajní Oriolus oriolus zpěv  X   SO  
X  

Savci (Mammalia) 

hraboš polní Microtus arvalis pobytové stopy X X  X   X X 

jezevec lesní Meles meles pobytové stopy   X    X X 
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druh lat. pozorování pole ŽV remíz Rač 
395/ 
1992 Sb. 

ČS 
ČR 

léto podzim 

krtek obecný Talpa europaea kadáver, pobyt. stopy X X X X   X  
kuna Martes sp. pobytové stopy X X X X   X X 

liška obecná Vulpes vulpes akustické signály  X  X   X  
myš domácí Mus musculus přímé pozorování  X     X  

myšice lesní Apodemus flavicollis 
kadáver, přímé 
pozorování 

   X   
X X 

prase divoké Sus scrofa pobytové stopy  X X X   X X 

srnec obecný Capreolus capreolus 
pozorování, akust. 
signály, pobyt. stopy 

X X X X   
X X 

zajíc polní Lepus europaeus 
přímé pozorování, 
pobytové stopy 

X X X X  NT 
X X 

V celém zájmovém území byl při terénním průzkumu zjištěn výskyt celkem 143 živočišných druhů. Celkově 
se jedná o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhů 
plazů, 38 druhů ptáků a 10 druhů savců.  

Bylo pozorováno 18 ZCH druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány v širším okolí záměru 
(Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z pozorovaných ZCH druhů živočichů se v území záměru 
nezdržoval, byly zde zaznamenány pouze přelety vlaštovky obecné a motáka pochopa.  

Pozorované ZCH bezobratlé byly zastoupeny druhy čmelák skalní (O), čmelák zemní (O) a mravenec lesní 
(O) (Žichlická výsypka, PR Rač). Ve východní části PR Rač (louka) byl pozorován mravenec menší lesní (O). 
Na severní hranici zalesněného pásu a louky byl nalezen uhynulý jedinec druhu střevlík zlatý (KO).  

Z plazů a obojživelníků byl potvrzen výskyt ještěrky obecné (v ochranném pásmu PR Rač) a slepýše obecného 
(jižní svah PR Rač), kterých přítomnost byla zaznamenána i v Plánu péče o PR Rač – přítomnost ostatních 
druhů plazů a obojživelníků nebyla potvrzena ani terénním šetřením ani údaji z nálezové databáze. 
V ochranném pásmu PR Rač (les v severní části území) byl pozorován i skokan štíhlý, který v Plánu péče 
o PR Rač nebyl zmíněn.  

Druhová diverzita ptáků zjištěných v zájmovém území je srovnatelná s údaji v databázích (nálezová databáze 
AOPK, faunistická databáze ČSO (birds.cz)), z celkově 44 druhů zaznamenaných v databázích byla 
provedenými průzkumy potvrzena přítomnost 31 druhů. V širším území (Žichlická výsypka, Rač) byly 
pozorovány i druhy (celkem 7), které nebyly ve zmíněných databázích zaznamenány – jedná se o např. 1 
kriticky ohrožený druh (jeřáb popelavý) a jeden silně ohrožený druh (žluva hajní).  

V širším okolí záměru, na plochách revitalizované Žichlické výsypky, bylo průzkumem potvrzeno i opakované 
hnízdění silně ohroženého krutihlava obecného.  

Z údajů z databází (nálezová databáze AOPK, faunistická databáze ČSO) vyplývá možný výskyt dalších ZCH 
druhů, jež byly v minulosti pozorovány v PR Rač a na plochách rekultivované Žichlické výsypky. Jedná 
se o druhy krahujec obecný (SO), rorýs obecný (O) a výr velký (O).  

V dotčeném území a širším území byl potvrzen výskyt pouze běžných druhů savců, což potvrzují i dostupné 
zdroje informací (nálezová databáze AOPK, Plán péče o PR Rač). 

 Klima 

Dotčené území leží v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971), viz Obr. 28. 
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 Umístění záměru z hlediska klimatické regionalizace ČR dle Quitta 

Tato oblast je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým 
až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Základní 
klimatologické charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 38. 

Tab. 38 Klimatologická charakteristika území 

Charakteristika T2 Charakteristika T2 

Počet letních dnů 50 – 60 Průměrná teplota v říjnu 7 – 9 

Počet dnů s prům. teplotou  10° 160 – 170 Prům. počet dnů se srážkami ≥ 1mm 90 – 100 

Počet mrazových dnů 100 – 110 Srážkový úhrn ve veget. období 350 – 400 

Počet ledových dnů 30 – 40 Srážkový úhrn v zimním období 200 – 300 

Prům. teplota v lednu -2 – -3 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Prům. teplota v červenci 18 – 19 Počet dnů zamračených 120 – 140 

Prům. teplota v dubnu 8 – 9 Počet dnů jasných 40 - 50 

Pravděpodobnost směrů větru je patrná z osmisměrné větrné růžice konstruované ČHMÚ, souhrn je uveden 
v Tab. 39. 

Tab. 39 Pravděpodobnost směrů větru 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ bezv. 

pravděpodobnost výskytu [ % ] 9,16 16,29 8,58 10,72 2,89 6,89 19,54 17,06 8,87 

 Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Tzv. „obvyklý počet obyvatel“ dle metodiky ČSÚ v území v členění podle základních sídelních jednotek (ZSJ) 
je uveden na Obr. 29. 
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   Obvyklý počet obyvatel v členění dle základních sídelních jednotek (zdroj: ČSÚ) 

Střední délka života, resp. naděje na dožití, je jedním z robustních indikátorů zdraví a kvality života. Věk dožití 
v ústeckém kraji uvádí Obr. 30 (muži) a Obr. 31 (ženy). 

 
 Věk dožití v ústeckém kraji - muži 
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 Věk dožití v Ústeckém kraji - ženy 

I přes tento příznivější vývoj však Ústecký kraj za posledních 23 let zůstává stále oblastí s nejkratší střední 
délkou života v České republice.  

 Hmotný majetek a kulturní a architektonické dědictví, archeologie  

 Hmotný majetek 

Záměr je navrhován na intenzívně obdělávaných zemědělských plochách severozápadně od obce Malhostice 
Na dotčených pozemcích se nenachází žádný movitý či nemovitý majetek, okolní komunikace (silnice I/63, 
III/25352) jsou ve vlastnictví státu, resp. ve správě Ústeckého kraje. Na dotčených pozemcích jsou vymezena 
následující ochranná pásma: 

● ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu DN 250 – 4 m; 

● bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu DN 250 – 20 m; 

● ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí do 35 kV – 10 m. 

● ochranné pásmo vodovodního přivaděče DN 700. 

 Architektonické a historické památky 

Nemovité památky v širším okolí jsou uvedeny v Tab. 40. 

Tab. 40 Seznam nemovitých kulturních památek v okolí záměru 

Číslo rejstříku Sídelní útvar Památka Ulice, nám./umístění Č.p. 

43521 / 5-2536 Bílina kostel sv. Petra a Pavla    

42726 / 5-2554 Bílina městské opevnění u čp. 37  

47669 / 5-2629 Bílina boží muka původně - Jenišův Újezd  

42858 / 5-4814 Bílina socha P. Marie Immaculaty Mostecká  

43549 / 5-4815 Bílina socha sv. Jeronýma při hřbitově  

42638 / 5-2549 Bílina socha sv. Šebestiána Pražská  

42298 / 5-2538 Bílina sloup se sochou P. Marie nám. Mírové  

47672 / 5-2666 Bílina socha sv. Antonína Paduánského původně - Liptice (Ledvice)  

47668 / 5-2627 Bílina socha sv. Floriána původně - Jenišův Újezd  

43023 / 5-2537 Bílina kašna se sochou sv. Floriána nám. Mírové  

42358 / 5-2561 Bílina rovinné neopevněné sídliště Božeň,  Božeň  

85718 / 5-2533 Bílina 
výšinné opevněné sídliště - slovanské 
hradiště, archeologické stopy 

v zámeckém parku 
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Číslo rejstříku Sídelní útvar Památka Ulice, nám./umístění Č.p. 

42804 / 5-2550 Bílina městský dům Seifertova čp. 12 

42766 / 5-2553 Bílina měšťanský dům Seifertova čp. 13 

42791 / 5-2552 Bílina městský dům Seifertova čp. 17 

43503 / 5-2551 Bílina městský dům Seifertova čp. 19 

43170 / 5-2557 Bílina městský dům Komenského čp. 26 

10802 / 5-2556 Bílina zámek starý Komenského, Zámecká čp. 33 

43602 / 5-2559 Bílina městský dům Komenského čp. 34 

42437 / 5-2558 Bílina městský dům Komenského čp. 36 

43448 / 5-2543 Bílina městský dům Mírové nám. čp. 45 

42426 / 5-2544 Bílina hotel Praha, bývalý Mírové nám. čp. 46 

43147 / 5-2545 Bílina městský dům Mírové nám. čp. 49 

103658 Bílina radnice Břežánská, Želivského čp. 50 

42971 / 5-2540 Bílina městský dům Mírové nám. čp. 72 

 Archeologická naleziště 

Území se nachází v oblasti s archeologickými nálezy typu UAN III., tj. území, na němž nebyl dosud rozpoznán 
a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož 
předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů. 

 Celkové zhodnocení stavu životního prostředí dotčeného 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 

Přímo dotčené území i jeho širší okolí představuje agroindustriální prostor, charakterizovaný přítomností 
zemědělské, hospodářské a ekologické funkce. V minulosti představovala zásadní konflikt mezi těmito 
funkcemi těžba hnědého uhlí. V současnosti jsou tyto tři funkce v území již konsolidované, s jasně vymezenými 
vztahy a nejsou zdrojem významných konfliktů. 

Zemědělská funkce je v území realizována formou využití dotčených a okolních pozemků převážně 
pro intenzivní rostlinnou výrobu. 

Ekologická funkce je dána přítomností niv četných vodních toků v území (Bílina, Bystřice, Žichlický potok) 
a chráněných území (PR Rač a PR Malhostický rybník), na které je vázána biodiverzita širšího území. 

Průmyslová funkce je zastoupena četnými objekty výrobních a řemeslných provozoven v okolních obcích.   

Kvalita území je dána kvalitou jednotlivých složek životního prostředí (zejména biotické složky, ovzduší, voda, 
půda) a je závislá především na intenzitě využívání území člověkem a existenci přírodě blízkých území, 
které mohou negativní působení člověka snižovat.  

Nejbližší okolí záměru je ovlivněno antropogenní činností (Žichlická výsypka, silnice pro motorová vozidla I/63), 
území má převážně nižší ekologickou stabilitu, v širším okolí se vyskytují stabilnější území s vyššími 
požadavky na ochranu (PR Rač a PR Malhostický rybník). V území jsou trasovány významné dopravní stavby 
(silnici pro motorová vozidla I/63, dálnice D8) a na přímo dotčených plochách kumulována četná vedení 
energetické infrastruktury.  

Z hlediska hodnocených oblastí lze konstatovat, že území je zatíženo nejvíce dopravou a jejími projevy 
(hluk, plynné emise). Zatížení území v těchto oblastech vytváří především provoz na blízké silnici I/63. 

V případě odmítnutí předkládaného záměru lze v krátkodobém časovém horizontu předpokládat zachování 
využití území pro zemědělské účely, jako intenzivně obdělávané zemědělské plochy. 

Vzhledem k vymezení území územními plány dotčených obcí pro výrobu a skladování, je však 
pravděpodobnější jejich budoucí legitimní využití v souladu s územně-plánovací dokumentací, tedy pro 
podobnou výstavbu jakou představuje navrhovaný záměr PH Park Teplice. 
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 Komplexní charakteristika a hodnocení 
možných významných vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví 

 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 

 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Pro objektivní zhodnocení možných vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví bylo zpracováno Hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví a obyvatelstvo, které tvoří Přílohu č. 4 této dokumentace. 

Na základě zkoumání impaktů posuzovaného záměru bylo hodnocení zdravotních rizik provedeno 
pro působení fyzikálních faktorů (hluk) a s ohledem na stacionární a mobilní zdroje plynných škodlivin 
i pro působení chemických faktorů inhalační cestou. Jako základní podklady pro zhodnocení vlivu těchto 
faktorů byly zpracovány rozptylová studie (Příloha č. 2) a hluková studie (Příloha č. 3).  

Z hlediska zdravotního rizika hluku je pro lokalitu dotčenou posuzovaným záměrem nejvýznamnější hluk z 
dopravy po veřejných komunikacích. I při dodržení hlukových limitů je pro část obyvatel domů situovaných u 
komunikací zdrojem obtěžování, rušení spánku a zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tento 
stav je běžný, neboť současné limity představují nevyhnutelný kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a 
reálnou situací a technickými a ekonomickými možnostmi.     

Posuzovaný záměr ovlivní tuto situaci generovanou dopravou pouze v denní době. Mírné navýšení hlukové 
zátěže, vypočtené v hlukové studii, ani u nejvíce exponované zástavby okolních obcí nedosahuje úrovně, 
kterou by bylo možné považovat za významné a prokazatelné zvýšení zdravotního rizika pro její obyvatele.     

Dočasným zdrojem obtěžování a narušení faktorů pohody může být hluk a prašnost ze stavební činnosti 
během realizace záměru. S ohledem na dobu trvání a omezení pouze na denní dobu tento vliv nelze považovat 
za zdravotní riziko.  

Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na základě imisního pozadí 
suspendovaných částic odpovídá mírně podprůměrné úrovni rizika ve městech ČR. Posuzovaný záměr včetně 
související dopravy bude mít na celkovou imisní situaci lokality podle výsledků rozptylové studie u všech 
hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela zanedbatelný vliv.   

Realizací záměru může dojít ke snížení psychické pohody (nově zastavěná dosud zemědělsky využívaná 
plocha) a k rušení hlukem, ale s ohledem na počty potenciálně dotčených obyvatel může jít jen o zvláště citlivé 
jednotlivce.  

Tyto vlivy, přímé i nepřímé, jsou nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po 
dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní.  

 Vlivy na ovzduší a klima 

 Ovzduší 

V aktualizované rozptylové studii (viz Příloha č. 2) je výpočtově hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži 
u škodlivin NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu emitovaných záměrem vyvolanou automobilovou 
dopravou a provozem stacionárních zdrojů emisí. Pozaďová úroveň imisní zátěže v dotčeném území byla 
vyhodnocena z map konstruovaných ČHMÚ Praha na základě aktuálních pětiletých průměrů koncentrací 
hodnocených znečišťujících látek (roky 2014 - 2018).  

Oproti původnímu projektu došlo k následujícím změnám, které mohou mít vliv na dopravní nároky, resp. 
imisní příspěvek záměru: 

● Zmenšení plochy haly RT1 (vliv na snížení intenzit generované dopravy). 
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● Zvýšení počtu parkovacích stání pro osobní vozidla u haly RT6 o 120 míst (bez vlivu na intenzity dopravy, 
jsou počítány z plochy haly, která se nemění). 

● Realizace 140 veřejných parkovacích stání pro osobní vozidla (dle dopravní studie negenerují sama o 
sobě dopravu). 

● Realizace odbočovacích pruhů na vjezdu do areálu záměru (zvýšení plynulosti provozu v okolí vjezdu do 
areálu). 

● Úprava pracovní doby záměru (dopravní provoz pouze v denní době, mírné snížení intenzit nákladní 
dopravy u skladových hal). 

Tyto změny se projevily celkovým poklesem intenzit dopravy generované záměrem oproti původní rozptylové 
studii. Tyto změny mají v reálném stavu za následek nižší emisní/imisní příspěvek záměru, než bylo v původní 
rozptylové studii vypočteno. S ohledem na zachování konzervativního přístupu v hodnocení nebyl tento pokles 
v doplněné rozptylové studii uvažován. Je zde konzervativně ponechán původní výpočet imisního příspěvku 
záměru, který tak představuje méně příznivý scénář, který v reálném stavu nebude pravděpodobně dosažen.  

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Dále byl příspěvek 
záměru vyhodnocen u nejvíce záměrem dotčené obytné zástavby obce Sezemice a Malhostice, a to 
v následujících referenčních bodech: 

● 1 Sezemice 51, Rtyně nad Bílinou 

● 2 Sezemice 62, Rtyně nad Bílinou 

● 3 Malhostice 47, Rtyně nad Bílinou 

● 4 Malhostice 41, Rtyně nad Bílinou. 

Ve všech bodech byl výpočet prováděn ve výšce 1,5 m nad terénem. U obytné zástavby ve větší vzdálenosti 
od záměru budou příspěvky k imisním koncentracím sledovaných látek nižší, než ve zvolených referenčních 
bodech. 

Poloha referenčních bodů je graficky znázorněna na Obr. 32. 

 
 Výpočtová síť v okolí záměru a referenční body  
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Pro popis pozaďové úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, 
které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek dle skutečnosti za roky 2014 – 
2018 (ČHMÚ Praha). V těchto pozaďových koncentracích je rovněž zahrnut příspěvek okolních stávajících 
provozů. 

V hodnocené lokalitě se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Pro doplnění údajů o pozaďových 
koncentracích sloužily tedy aktuální data (rok 2018) z nejbližších stanic imisního monitoringu, kde je příslušná 
znečišťující látka sledována. 

Podrobné modelování je dle Metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 201/2012 Sb. prováděno pro vybrané relevantní látky, které mohou být vypouštěny do ovzduší 
a mohou mít vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území a pro něž jsou stanoveny imisní limity. 

Oxid dusičitý 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může 
dosahovat cca do 0,2 µg.m-3, tedy do 0,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty jsou 
dosahovány podél areálových komunikací v rámci záměru. V širším území dosahuje příspěvek hodnocených 
zdrojů hodnot nižších.  

Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může po 
realizaci záměru dosahovat cca do 5 µg.m-3, tedy do 2,5 % hodnoty imisního limitu (LV = 200 µg.m-3). Nejvyšší 
hodnoty jsou dosahovány pouze lokálně v areálu záměru, resp. podél příjezdových komunikací, a to pouze za 
teoretických nejnepříznivějších rozptylových podmínek. V širším území dosahuje příspěvek hodnocených 
zdrojů hodnot nižších.  

Příspěvky u nejvíce dotčené obytné zástavby jsou uvedeny níže v tabulce Tab. 41. 

Tab. 41 Příspěvek záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby – NO2 [µg.m-3] 

Referenční 
bod 

Příspěvek provozu záměru  

[µg.m-3] 
% imisního limitu 

roční 
Max.  

hodinové 
roční 

Max.  
hodinové 

1 0.023 0.83 0.06 0.42 

2 0.055 1.85 0.14 0.93 

3 0.023 1.01 0.06 0.51 

4 0.048 1.67 0.12 0.84 

Při uvažování pozaďové imisní zátěže ve sledovaném prostoru na stejné úrovni jako ve stávajícím stavu tedy 
nepředpokládáme v důsledku realizace hodnoceného záměru významnou změnu imisní zátěže NO2 

v dotčeném území oproti stávajícímu stavu ani dosažení či překračování příslušných imisních limitů. 

Respirabilní prašná frakce PM10 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený provozem záměru může 
dosahovat cca do 0,6 µg.m-3, tedy cca 1,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty jsou 
dosahovány lokálně podél příjezdové komunikace mimo obytnou zástavbu. V širším území dosahuje 
příspěvek hodnocených zdrojů hodnot nižších.  

Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé denní imisní koncentraci PM10 způsobený provozem záměru 
dosahuje cca do 3 µg.m-3, tedy cca 6 % hodnoty imisního limitu (LV = 50 µg.m-3). Nejvyšší příspěvky byly 
vypočteny opět lokálně podél příjezdové komunikace mimo obytnou zástavbu. Tyto vypočtené krátkodobé 
koncentrace lze přitom předpokládat pouze za nejnepříznivějších rozptylových podmínek. V širším území 
dosahuje příspěvek hodnocených zdrojů hodnot nižších. 

Příspěvky záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby jsou uvedeny souhrnně v Tab. 41. 

Nejvyšší vypočtené denní hodnoty koncentrací PM10 se mohou vyskytnout pouze za nejnepříznivějších 
meteorologických podmínek. Dále je nutno vzít do úvahy směrové a rychlostní fluktuace reálného proudění 
v průběhu časového úseku, ke kterému je limit vztahován. Tj. 24-hodinové koncentrace, pro který je k dispozici 
limit, jsou vždy nižší než počítané teoretické maximum, které může být v tom kterém referenčním bodě reálně 
dosaženo pouze jako okamžitá hodnota. Porovnávání maximální teoreticky možné imisní koncentrace 
s imisním limitem automaticky předpokládá pro případ reálného dosažení modelově predikovaného imisního 
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maxima neměnnou situaci celodenního trvání nejnepříznivějších rozptylových podmínek a směru proudění 
bez směrových a rychlostních fluktuací.  

Vypočtená maxima tedy mohou nastat pouze za předpokladu absolutně neměnného směru větru pro celé 
hodnocené období (24 hod.). Nicméně změní-li se směr větru např. o 2-3°, okamžité koncentrace klesají na 
polovinu, při změně směru o 4-5° dokonce až na desetinu. Jelikož v přírodě téměř vždy k nějaké pulzaci směru 
větru dochází, nemůže být teoretické maximum prakticky dosaženo. Pravděpodobnost reálného výskytu takto 
modelovaných koncentrací je tedy téměř zanedbatelná. Ve skutečnosti lze očekávat hodnoty podstatně nižší.  

Na základě metodiky pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit suspendovaných částic (uvedené 
v kapitole 3.1) lze konstatovat, že v dotčeném území nedojde k navýšení četnosti překročení 24hodinového 
limitu vlivem hodnocených zdrojů ani o jeden den.  

Respirabilní prašná frakce PM2,5 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený provozem záměru může 
dosahovat do 0,25 µg.m-3, tedy cca 1,3 % hodnoty imisního limitu (LV = 20 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty jsou 
dosahovány opět pouze lokálně v bezprostřední blízkosti hodnoceného areálu. V širším území je příspěvek 
k průměrné roční koncentraci nižší. Příspěvky záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby jsou uvedeny 
souhrnně v Tab. 43. 

U nejvíce dotčené obytné zástavby byly zjištěny příspěvky provozu záměru na úrovni do 0,17 µg.m-3, tj. do 
0,43 % imisního limitu v případě průměrných ročních koncentrací PM10 a 0,8 µg.m-3, tedy cca do 1,6 % hodnoty 
imisního limitu v případě maximálních hodinových koncentrací PM10. Příspěvek k průměrné roční koncentraci 
PM2,5 dosahuje do 0,058 µg.m-3, tj. cca do 0,29 % imisního limitu (viz Tab. 42). 

Tab. 42 Příspěvek záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby – tuhé látky [µg.m-3] 

RB 

Příspěvek provozu záměru  

[µg.m-3] 
% imisního limitu 

Roční 
PM10 

24hodinové 

PM10 

Roční 
PM2,5 

Roční 
PM10 

24hodinové 

PM10 

Roční 
PM2,5 

1 0,027 0,19 0,011 0,07 0,37 0,05 

2 0,085 0,69 0,034 0,21 1,37 0,17 

3 0,051 0,27 0,018 0,13 0,55 0,09 

4 0,173 0,80 0,058 0,43 1,60 0,29 

Při uvažování pozaďové imisní zátěže ve sledovaném prostoru na stejné úrovni jako u uvedených pětiletých 
průměrů tedy na základě provedených výpočtů nepředpokládáme v důsledku realizace hodnoceného záměru 
významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území oproti stávajícímu stavu ani vznik 
nadlimitních stavů.  

V rámci provozu záměru budou dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti. Tato opatření jsou 
uvedena v kapitole 5.6. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2 této 
dokumentace. 

Benzen 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu způsobený provozem záměru může 
dosahovat do cca 0,04 µg.m-3, tedy do 0,8 % imisního limitu (LV = 5 µg.m-3). Nejvyšší příspěvky byly zjištěny 
lokálně podél areálových komunikací. V širším okolí vychází příspěvky průměrné roční koncentrace nižší.  

U nejvíce dotčené obytné zástavby dosahují příspěvky hodnoceného provozu do 0,0055 µg.m-3, tj. do 0,11 % 
imisního limitu (viz Tab. 43).  

Tab. 43 Příspěvek záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby – průměrné roční koncentrace benzenu 

Referenční 
bod 

Příspěvek provozu záměru 

[µg.m-3] 

% imisního 
limitu 

1 0,0017 0,03 

2 0,0055 0,11 

3 0,0017 0,03 

4 0,0046 0,09 
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Na základě provedených výpočtů je tedy zřejmé, že hodnocený záměr má na výhledovou pozaďovou imisní 
zátěž území benzenem zanedbatelný vliv a nezpůsobí dosažení či překročení stanoveného imisního limitu ve 
výhledovém stavu. 

Benzo(a)pyren 

Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený provozem záměru 
může ve výhledovém stavu dosahovat do 0,015 ng.m-3, tj. do 1,5 % imisního limitu (LV = 1 ng.m-3). Nejvyšší 
příspěvek je očekáván pouze lokálně podél příjezdových komunikací v blízkosti záměru. V širším okolí vychází 
příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci nižší. 

U nejvíce dotčené obytné zástavby byly zjištěny příspěvky provozu záměru na úrovni do 0,0034 ng.m-3, tj. do 
0,34 % imisního limitu (viz Tab. 43). 

Tab. 44 Příspěvek záměru u nejvíce dotčené obytné zástavby – průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 

Referenční 
bod 

Příspěvek provozu záměru 

[ng.m-3] 

% imisního 
limitu 

1 0.0008 0,08 

2 0.0024 0,24 

3 0.0011 0,11 

4 0.0034 0,34 

Na základě provedených výpočtů je tedy zřejmé, že hodnocený záměr má na výhledovou pozaďovou imisní 
zátěž území benzo(a)pyrenem opět zanedbatelný vliv a měřitelným způsobem nezhorší stávající imisní zátěž 
území touto škodlivinou. Pro zlepšení stávající imisní zátěže benzo(a)pyrenem bude v dotčeném území 
rozhodující realizace opatření zejména v sektoru lokálních zdrojů vytápění. 

Období výstavby 

Výstavba záměru bude probíhat postupně ve dvou etapách, přičemž spektrum stavebních činností a jejich 
umístění na ploše staveniště se bude s postupem času měnit. Za dočasný zdroj znečišťování ovzduší lze 
pokládat zejména zemní práce, navážení materiálu, stavební práce, stavební dopravu apod. Každá činnost se 
bude projevovat odlišnou emisí ovlivněnou jednak vlastní činností, resp. používanou technikou, ale také 
okamžitými klimatickými podmínkami. 

Ve fázi výstavby jsou významné především emise tuhých znečišťujících látek, a to především vlivem 
sekundární prašnosti, tj. vířením prachových částic (zejména ve fázi výkopových prací, při manipulaci se 
sypkými materiály, pojezdy po nezpevněných plochách apod.). Emise ostatních škodlivin jsou méně významné 
a souvisí s použitím strojové techniky spalující pohonné hmoty (v této fázi projektu není znám konkrétní 
dodavatel stavby). 

Emise budou časově omezeny na dobu realizace výstavby, přitom v průběhu výstavby se budou měnit 
v závislosti na harmonogramu jednotlivých činností výstavby. Objem emise prachových částic závisí vedle 
množství zeminy, se kterou je manipulováno, na řadě faktorů jako je např. zrnitostní složení prachových částic, 
jejich vlhkost, rychlost větru atp. Vzhledem k poměrně široké škále vstupních dat, proměnlivosti zejména 
klimatických faktorů a neznalosti některých konkrétních vstupních parametrů v této fázi projektu je třeba 
k dalšímu hodnocení přistupovat jako k odhadu, který může být vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
zatížen značnou chybou. 

Kvantifikace emisí ze stavební činnosti je provedena pomocí emisních faktorů vypracovaných v rámci projektu 
„Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti“. Jejich přehled je následující: 

Pro výkopy jemnozrnných zemin (výkopy na rostlém terénu, výkopy rýh či jam, případně překládky v rámci 
stavební jámy) uvádí metodika pro materiál s vlhkostí vyšší než 12 % emisní faktor 0,04 g PM10 na tunu 
přeloženého materiálu. Dle aktuální bilance výkopových prací uvažujeme ve výpočtu emisí s manipulací s cca 
309 000 t zeminy. Podíl frakce PM2,5 je pak dle metodiky uvažován na úrovni 15 %.  

Podíl frakce PM2,5 je pak dle metodiky uvažován opět na úrovni 15 %. Dle aktuální bilance výkopů, resp. 
násypů pro obě etapy výstavby uvažujeme s manipulací celkem s cca 617 000 t zeminy (309 000 t výkopy, 
308 000 t násypy). 

Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší při výstavbě bude víření prachu pojezdem těžkých 
nákladních vozidel po plochách výstavby a zařízení staveniště.  
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Pro výpočet emisí z pojezdu těžkých nákladních vozidel (včetně stavebních strojů) je v nejexponovanějším 
období výstavby uvažováno se souběžným provozem 8 stavebních strojů a 10 nákladních vozidel po ploše 
staveniště. 

Pro použité hodnoty charakteristik materiálů, se kterým je manipulováno, a nasazení stavebních strojů 
a nákladních vozidel jsou výsledné emisní faktory sekundární prašnosti a předpokládané emisní příspěvky pro 
posuzované činnosti uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 45 Emisní charakteristika hlavních činností při výstavbě 

Činnost 
Emisní faktor 

PM10 
Emisní faktor 

PM2,5 

Emisní 
příspěvek 

PM10 

Emisní 
příspěvek 

PM2,5 

Výkopy zemin 0,04 g.t-1 0,006 g.t-1 12,4 kg 1,9 kg 

Nakládka a vykládka zeminy 0,122 g.t-1 0,018 g.t-1 75,3 kg 11,3 kg 

Víření prachu pojezdem po nezpevněných 
komunikacích  

0,127 
kg.vozokm-1 

0,013 
kg.vozokm-1 

68,5 kg.den-1 6,9 kg.den-1 

Přitom je třeba si uvědomit, že uvedené emisní příspěvky pro manipulaci se zeminou budou časově rozloženy 
do delšího období, kdy bude výstavba celého areálu postupně probíhat. V případě pojezdu vozidel po 
nezpevněných komunikacích se jedná o emise v nejexponovanějším období při zemních pracích. Emise 
tuhých látek u ostatních činností se pohybují na řádově nižších úrovních a z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší 
jsou nevýznamné.  

Směřování mimostaveništní nákladní dopravy bude výhradně na komunikaci I/63 (zákaz vjezdu nákladních 
vozidel na komunikaci ve směru Suché). Vzhledem k vyrovnané bilanci při výkopových pracích bude odvážena 
pouze orná půda. Při odvozu ornice, resp. při navážení materiálu lze předpokládat intenzity mimostaveništní 
dopravy na úrovni desítek nákladních vozidel v jednom směru za den.  

Modelový výpočet imisního zatížení ze stavební činnosti by teoreticky bylo možné provést, avšak vzhledem 
k poměrně širokým požadavkům na vstupní parametry, které nejsou v této fázi projektu známy, by tento 
výpočet byl pravděpodobně zatížen značnou chybou. 

Rovněž s ohledem na významný vliv a proměnlivost klimatických podmínek není vypovídající hodnota 
modelovaných imisních příspěvků z časově omezené stavební činnosti příliš vysoká. V období výstavby lze 
obecně očekávat zvýšené hodnoty emisí zejména tuhých látek. Modelováním by byly při běžně užívaném 
konzervativním přístupu zjištěny relativně vysoké příspěvky zejména k maximálním 24hodinovým 
koncentracím PM10 v prostoru staveniště (v řádu stovek µg.m-3), které jsou počítány pro teoretické nejhorší 
rozptylové podmínky (v reálné situaci prakticky nemohou nastat). Výpočty by navíc byly prováděny pro 
nejhorší fázi výstavby, která však nemusí být prováděna za nejméně příznivých rozptylových podmínek a 
směru větru.  

S ohledem na probíhající fázi projektu a z toho plynoucí neznalosti (dodavatel stavby, potažmo kategorie 
použité stavební techniky a vozidel atd.) považujeme za účelnější klást důraz na specifikaci a následné 
důsledné dodržování opatření ke snížení emisí prachu v období výstavby (detailně viz kapitola 5. 6 Přílohy č. 
2), než ověřovat působení stavební činnosti výpočtově.  

Závěrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané provozem posuzovaného 
záměru nezpůsobí významnou změnu kvality ovzduší hodnoceného území ve výhledovém stavu. Kumulace 
je v hodnocení těchto vlivů zahrnuta zohledněním stávající imisní zátěže území dle pětiletých klouzavých 
průměrů koncentrací hodnocených znečišťujících látek dle rozptylové studie ČHMÚ (roky 2014 - 2018).  

Jedná se o přímé nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po dobu výstavby 
a provozu záměru a jsou reverzibilní.  

 Klima 

Zásadní vliv na globální klima mají emise skleníkových plynů do atmosféry. Záměr je navržen takovým 
způsobem, aby byla minimalizována produkce skleníkových plynů z vytápění. Pro teplovodní vytápění 
administrativně-sociálních vestaveb budou instalovány kondenzační kotle na zemní plyn s vysokou účinností 
a pro větrání provozních prostor jsou navrženy VZT jednotky s rekuperací tepla.  

Záměrem dojde k záboru zemědělské půdy na poměrně velké ploše území. Intenzívní zemědělské 
hospodaření se však významně spolupodílí na produkci některých skleníkových plynů (např. produkce oxidů 
dusíků z aplikace dusíkatých hnojiv). V rámci záměru bude větší část území zastavěna nebo zpevněna, zbylé 



Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01    123 / 158 
sk. zn. A 

plochy budou zatravněny a významně ozeleněny izolační zelení s využitím autochtonních druhů dle projektu 
sadových úprav, který tvoří Přílohu č. 6 této dokumentace.  

Nově je v rámci výstavby nových hal RT 1 - 6 plánováno založení extenzivní zelené střechy. Ta je koncipována 
jako pohledová bez možnosti aktivního využívání její plochy. Druhové složení vegetace je navržené z 
rozchodníků Sedum. Výhodou zelené střechy je, že zlepšuje tepelně a hlukově izolační vlastnosti stavby, 
eliminuje teplotní výkyvy a redukuje kolísání vlhkosti vzduchu. Zelené střechy také vytvářejí příznivé 
mikroklima pro svého okolí, zadržují dešťovou vodu, čímž zpomalují její odtok, zachytávají polétavý prach a 
redukují škodliviny obsažené ve vzduchu. 

Popínavé dřeviny (přísavník pětilistý) budou umístěné ze západní strany haly RT1, na západní jižní straně 
haly RT2, na jižní straně haly RT3, RT4, RT5 a na východní straně haly RT6. Popínavé dřeviny budou zalévány 
z jímky pro dešťové vody v areálu. 

Částečné nahrazení intenzivně obdělávané půdy ozeleněnými plochami, plochami s výsadbou dřevin a 
zelenými střechami bude zčásti kompenzovat produkci skleníkových plynů z vytápění objektů a vyvolané 
dopravy.  

Posuzovaný záměr bude mít minimální negativní vlivy na klimatické poměry v území. Jedná se o přímé 
i nepřímé nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po dobu výstavby a provozu 
záměru a jsou podmíněně reverzibilní, přičemž podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území 
po ukončení činnosti.     

 Vlivy na hlukovou situaci, eventuálně na další fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci v území byla vypracována hluková studie, která tvoří 
Přílohu č. 3 dokumentace. Ve studii byl modelován vliv vyvolané dopravy a vliv hluku ze stacionárních zdrojů 
(vzduchotechnika, vytápění objektu) v kumulaci s dopravou (akusticky významné stacionární zdroje se v území 
nevyskytují). 

V  hlukové studii byl proveden výpočet ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech, které by v budoucnu 
mohly být ovlivněny plánovaným provozem záměru. Výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m od 
fasády významné z hlediska šíření dopadajícího hluku ve výškách odpovídajících jednotlivým podlažím 
obytných objektů.  

Nejbližšími dotčenými obytnými objekty jsou následující chráněné venkovní prostory staveb: 

● 1 objekt k bydlení, Sezemice 51, JZ fasáda 

● 2  rodinný dům, Sezemice 62, SV fasáda 

● 3   objekt k bydlení, Malhostice 46, S fasáda 

● 4   objekt k bydlení, Malhostice 38, S fasáda 

Umístění záměru a nejbližších referenčních bodů (1-4) je zřejmé z Obr. 33. 
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 Umístění nejbližších referenčních bodů (č. 1 – 4) v dotčeném území 

Pro vyhodnocení vlivu záměrem vyvolané automobilové dopravy byly dále zvoleny referenční výpočtové body 
u hlukově chráněných venkovních prostor staveb umístěných v blízkosti dotčených komunikací v širším území. 
Jedná se o chráněné venkovní prostory následujících staveb: 

● 5 objekt k bydlení, Suché 32, Z fasáda 

● 6  objekt k bydlení, Suché 21, V fasáda  

● 7 objekt k bydlení, Suché 21, J fasáda  

● 8   rodinný dům, Suché 12, J fasáda 

● 9   objekt k bydlení, Věšťany 4, V fasáda 

● 10 objekt k bydlení, Kvítkov 21, S fasáda 

● 11 objekt k bydlení, Kvítkov 15, J fasáda  

● 12 objekt k bydlení, Modlany 39, Z fasáda  

● 13  MŠ, Modlany 20, J fasáda  

● 14 MŠ, Modlany 20, V fasáda 

● 15 bytový dům, Nechvalice 1, S fasáda 

● 16  rodinný dům, Nechvalice 11, Z fasáda  

● 17 rodinný dům, Nechvalice 11, V fasáda  

● 18   objekt k bydlení, Nové dvory 14, SZ fasáda 

● 19   objekt k bydlení, Nové dvory 11, Z fasáda 

● 20 objekt k bydlení, Novodvorská 283, Bystřany, SV fasáda 

● 21 objekt k bydlení, Teplická 126, Bystřany, SV fasáda  

● 22 objekt k bydlení, Teplická 126, Bystřany, JZ fasáda  

● 23   objekt k bydlení, Máchovy Sady 12, Bystřany, SV fasáda  

● 24  objekt k bydlení, Rtyně nad Bílinou 96, S fasáda 

● 25  objekt k bydlení, Rtyně nad Bílinou 8, Z fasáda 

Umístění referenčních bodů č. 5 - 25 je zřejmé z Obr. 34. 
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Suché Věšťany 

 

 

 

 

Kvítkov Modlany 



Dokumentace 

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2600-19-0/Z01    126 / 158 
sk. zn. A 

  

Nechvalice Nové Dvory/Bystřany 

 

 

 

 

Bystřany Rtyně nad Bílinou 

 Umístění referenčních bodů v širším území (č.  5 – 25) 

Předpokládaná četnost vyvolané dopravy je uvedena v kap. B.II.7.1, objem vyvolané dopravy je uveden 
v Tab. 24 (str. 70), zatížení okolních komunikací je patrné z Obr. 5 (str. 71).    

 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích 

Vliv dopravy na pozemních komunikacích dotčených záměrem na hlukovou situaci v území byl vyhodnocen 
pomocí výpočtového modelu. Do modelu hluku z pozemní automobilové dopravy přitom dle výkladu Národní 
referenční laboratoře nejsou započítány neveřejné účelové komunikace (areálové komunikace) a parkoviště 
realizované v rámci areálu. Tyto zdroje jsou zahrnuty do výpočtu stacionárních zdrojů (viz dále). 
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Výpočtový model byl zkalibrován na základě měření hluku provedeného 22. 10. 2019 u nejbližší obytné 
zástavby obce Sezemice a Malhostice za současného sčítání dopravy (viz protokol o zkoušce č. 
1910103VP08, Ekola group, spol.s.r.o, příloha č. 1 Hlukové studie). Rozdíl mezi naměřenými a modelovými 
výpočtovými hodnotami ve sledovaných bodech činil do 0,8 dB, což zajišťuje dostatečnou přesnost výpočtu a 
pohybuje se v rámci standardní nejistoty jak výpočtového modelu, tak měření (± 2 dB).  

V modelovém výpočtu roku 2019 je posouzen vliv hluku z dopravy na veřejných pozemních komunikacích ve 
stávajícím stavu.   

V nulové variantě je posouzen vliv hluku z dopravy na dotčených veřejných pozemních komunikacích v roce 
2022 bez realizace záměru.  

V aktivní variantě je posouzen vliv hluku z dopravy na dotčených veřejných pozemních komunikacích v roce 
2022 při uvážení realizace záměru (tedy včetně dopravy vázané na záměr), a to jednak ve variantě bez 
zprovoznění Kladrubské spojky (označení Aktivní varianta 2022) a jednak se zprovozněním Kladrubské spojky 
(označení Aktivní varianta 2022_K).  

Dále bylo provedeno konzervativní výpočtové vyhodnocení teoretické situace, kdy by do obcí ve směru Suché 
směřoval dvojnásobek dopravy generované záměrem, než je uvažováno v dopravní studii (tj. 10 % OA). Tato 
varianta má označení Aktivní varianta 2022_S a vztahuje se pouze k vybraným referenčním bodům umístěným 
v obcích Suché, Věšťany, Kvítkov a Modlany (RB 5 – 14). 

V Tab. 46 jsou uvedeny výsledky výpočtových modelů pro provoz na navazujících pozemních komunikacích 
v denní době (záměr nebude generovat dopravu v noční době). Výpočty pro jednotlivé chráněné venkovní 
prostory byly přitom provedeny tak, aby odpovídaly hladině akustického tlaku dopadajícího zvuku (tj. bez 
odrazu zvuku od fasády posuzovaného objektu) ve vzdálenosti 2 m od hodnoceného objektu. 

Tab. 46 Hluk z dopravního provozu na pozemních komunikacích  

Bod 
Výška

[m] 

Limit 

Stávající 
stav 

2018 

LAeq [dB] 

Nulová 
varianta 

2022 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022 

LAeq [dB] 

Rozdíl 
aktivní vs. 

nulová 
varianta 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022_K 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022_S 

LAeq [dB] 

den den den den den den den 

  1- 1.5 55 52.4 52.8 52.9 +0.1 52.9 - 

  2- 1.5 60 47.5 47.8 48.2 +0.4 48.2 - 

  2- 4.5 60 47.5 47.8 48.2 +0.4 48.2 - 

  3- 1.5 60 57.0 57.2 58.1 +0.9 58.1 - 

  3- 4.5 60 58.1 58.4 59.2 +0.8 59.2 - 

  4- 1.5 60 57.1 57.3 58.1 +0.8 58.1 - 

  5- 2.0 701 
59.4 59.6 59.7 +0.1 59.7 59.8 

  5- 5.0 701 59.4 59.6 59.7 +0.1 59.6 59.8 

  5- 7.0 701 59.1  59.2 59.3  +0.1 59.3 59.5 

  6- 2.0 701 57.5 57.7 57.8 +0.1 57.7 57.9 

  7- 2.0 701 58.8 59.0 59.2 +0.2 59.0 59.3 

  7- 5.0 701 58.8 59.1 59.2 +0.1 59.0 59.4 

  8- 2.0 701 55.3  55.8 56.0 +0.2 55.8 56.2 

  8- 5.0 701 55.2  55.7 55.8 +0.1 55.6 56.1 

  9- 2.0 701 58.6 58.8 58.9 +0.1 58.7 59.0 

  9- 5.0 701 58.6 58.8 58.9 +0.1 58.7 59.0 

 10- 1.5 701 55.1 55.3 55.5 +0.2 55.5 55.7 

 10- 4.5 701 55.1 55.3 55.5 +0.2 55.5 55.7 

 11- 1.5 701 56.5 56.7 57.0 +0.3 56.9 57.2 

 11- 4.5 701 56.2 56.4 56.6 +0.2 56.6 56.8 

 12- 2.0 701 58.0 58.2  58.3  +0.1 58.3 58.4 
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Bod 
Výška

[m] 

Limit 

Stávající 
stav 

2018 

LAeq [dB] 

Nulová 
varianta 

2022 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022 

LAeq [dB] 

Rozdíl 
aktivní vs. 

nulová 
varianta 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022_K 

LAeq [dB] 

Aktivní 
varianta 

2022_S 

LAeq [dB] 

den den den den den den den 

 12- 5.0 701 58.0 58.2  58.3  +0.1 58.3 58.4 

 13- 1.5 701 
55.6 55.8 55.9 +0.1 55.7 56.0 

13- 4.5 701 55.6 55.8 55.9 +0.1 55.7 56.0 

 14- 1.5 701 55.6 55.8 55.9 +0.1 55.7 56.0 

 14- 4.5 701 55.6 55.8 55.9 +0.1 55.8 56.0 

 15- 1.5 60 50.5 51.0 51.3 +0.3 50.3 - 

 15- 4.5 60 52.5 52.9 53.3 +0.4 52.2 - 

 16- 1.5 60 53.2 53.7 54.0 +0.3 53.2 - 

 16- 4.5 60 55.1 55.5 55.8 +0.3 55.0 - 

 16- 6.0 60 55.8 56.3 56.6 +0.3 55.7 - 

 17- 1.5 60 53.6 54.1 54.4 +0.3 53.4 - 

 17- 4.0 60 55.3 55.7 56.0 +0.3 55.0 - 

 18- 1.5 60 51.2 51.5 51.7 +0.2 51.0 - 

 18- 4.5 60 52.7 53.0 53.1 +0.1 52.4 - 

 19- 1.5 60 56.8 56.8 56.9 +0.1 56.0 - 

 19- 4.5 60 58.6 58.7 58.8 +0.1 57.9 - 

 19- 7.5 60 59.7 59.8 59.9 +0.1 59.0 - 

 20- 1.5 60 44.3 44.3 44.4 +0.1 43.0 - 

 20- 4.5 60 48.4 48.5 48.7 +0.2 47.1 - 

 21- 1.5 55 48.8 49.2 49.5 +0.3 49.2 - 

 21- 4.5 55 48.5 49.0 49.3 +0.3 48.7 - 

 22- 1.5 60 51.1 51.5 51.8 +0.3 47.3 - 

 22- 4.5 60 53.0 53.4 53.8 +0.4 49.2 - 

 23- 2.0 55 51.7 52.1 52.4 +0.3 52.1 - 

 24- 1.5 701 53.1 53.3 54.3 +1.0 54.3 - 

 24- 4.5 701 53.1 53.3 54.3 +1.0 54.3 - 

 25- 1.5 701 55.5 55.7 56.8 +1.1 56.7 - 

 25- 5.0 701 55.5 55.7 56.8 +1.1 56.7 - 

Poznámka:  1 hodnota základního limitu 55 dB 
 Pokles LAeq. vlivem Kladrubské spojky 

Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou dle provedeného výpočtu ve všech sledovaných 
referenčních bodech ve stávajícím stavu i nulové variantě v denní době plněny příslušné hygienické limity, 
přičemž v relevantních výpočtových bodech v režimu staré hlukové zátěže je použit korigovaný limit.  

V aktivní variantě dojde ve sledovaných referenčních bodech dle provedených výpočtů k navýšení ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku z dopravního provozu vlivem záměru v denní době o 0,1 – 1,1 dB. Výpočtově přitom 
bylo ověřeno i nadále spolehlivé plnění stanoveného hygienického limitu ve výhledovém stavu po zprovoznění 
záměru. 

V noční době nebude záměr generovat žádnou dopravu, na pozaďovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
v noční době tedy nebude mít žádný vliv.  
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 Hluk ze stacionárních zdrojů 

Charakteristika a akustické parametry venkovních stacionárních zdrojů hluku záměru jsou uvedeny v kap. 
B.III.4.1. 

Ve stávajícím stavu se v dotčeném území nenachází významné stacionární zdroje hluku, které by bylo potřeba 
v hlukové studii zohlednit. Výpočtově byl tedy hodnocen výhledový příspěvek ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku z provozu samotného záměru. Do výpočtového modelu byly zadány akustické výkony všech 
stacionárních zdrojů hluku umístěných na objektech záměru a byl modelován jejich nepřetržitý souběžný 
provoz na 100% výkon, což reprezentuje nejhorší možný scénář, který pravděpodobně za reálného stavu 
nenastane.  

Do výpočtového modelu stacionárních zdrojů byl rovněž zahrnut dopravní provoz na neveřejných areálových 
komunikacích a parkovištích záměru, a to pouze v denní době (v noční době nebude dopravní provoz záměru 
probíhat). 

Výpočty pro jednotlivé chráněné venkovní prostory byly provedeny tak, aby odpovídaly hladině akustického 
tlaku dopadajícího zvuku (tj. bez odrazu zvuku od fasády posuzovaného objektu). 

Výsledné hodnoty LAeq ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejvíce dotčených chráněných prostor staveb (tj. RB 
2–4) ve výhledovém stavu jsou pro denní i noční dobu uvedeny v Tab. 47. U obytné zástavby umístěné ve 
větší vzdálenosti od areálu záměru budou akustické vlivy záměru méně významné.  

Tab. 47 Hluk z provozu stacionárních zdrojů 

Bod 
Výška 

[m] 

Limit 
Aktivní varianta 

 LAeq [dB]  

den/noc den noc 

2 1.5 50/40 34,3 19.1 

2 4.5 50/40 35,6 20.7 

3 1.5 50/40 40,6 15.9 

3 4.5 50/40 41,7 16.1 

4 1.5 50/40 39,6 15.2 

Z uvedených výsledků výpočtového modelu je patrné, že ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu 
stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru (včetně areálové dopravy) u nejbližších venkovních 
hlukově chráněných prostor staveb spolehlivě splňuje příslušný hygienický limit jak v denní, tak noční době.  

 Výstavba  

V případě hluku v období výstavby záměru byla jako nejnepříznivější z hlediska akustického působení 
vyhodnocena činnost založení stavby - vrtání pilotů. 

Výstavba jednotlivých hal bude probíhat postupně. Ve vyhodnocení je pro každý referenční bod uvažován 
konzervativně nejhorší možný scénář, tj. v případě výpočtového bodu RB 2 nasazení stavební techniky při 
jižní hranici plochy staveniště haly RT 3, resp. v případě výpočtového bodu RB 3 a 4 při jihovýchodní hranici 
plochy pro výstavbu haly RT 6. 

Výpočty pro jednotlivé chráněné venkovní prostory byly provedeny tak, aby odpovídaly hladině akustického 
tlaku dopadajícího zvuku (tj. bez odrazu zvuku od fasády posuzovaného objektu). 

Maximální vypočtené hodnoty LAeq ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejvíce dotčených chráněných prostor 
staveb (tj. RB 2–4) pro období výstavby jsou uvedeny v Tab. 48. U obytné zástavby umístěné ve větší 
vzdálenosti od areálu záměru budou akustické vlivy výstavby méně významné. 

Tab. 48 Hluk z provádění stavebních prací 

Bod Výška [m] Limit 
LAeq ze stavební činnosti 

[dB] 

2- 1,5 65 49,7 

2- 4,5 65 53,2 

3- 1,5 65 48,3 
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Bod Výška [m] Limit 
LAeq ze stavební činnosti 

[dB] 

3- 4,5 65 49,9 

4- 1,5 65 46,7 

Za předpokladu teoretického současného nasazení příslušných stavebních strojů a nákladních vozidel na plný 
výkon (viz Tab. 33) nepřetržitě po dobu 14 h (v denní době) bylo výpočtem ověřeno spolehlivé plnění 
korigovaného limitu nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB 
platný pro období mezi 7:00 a 21:00) u nejvíce dotčených hlukově chráněných prostor staveb.  

Pro vyhodnocení hluku z mimostaveništní dopravy bylo pro nejexponovanější období uvažováno 
konzervativně s intenzitou 200 těžkých nákladních vozidel v denní době jak ve směru do Teplic, tak východním 
směrem. Jedná se o konzervativní předpoklad, jelikož dodavatel stavby není v této fázi projektu znám. 
Uvedené navýšení intenzit dopravy by bylo možné teoreticky očekávat po dobu maximálně jednotek dní. 
Výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy na veřejných komunikacích včetně 
mimostaveništní dopravy v dotčených referenčních bodech jsou uvedeny v Tab. 49. 

Tab. 49 Provoz na pozemních komunikacích včetně mimostaveništní dopravy– denní doba 

Bod Výška [m] Limit 

LAeq z provozu na pozemních komunikacích včetně mimostaveništní dopravy 
[dB] – denní doba 

Stávající stav 

2019 

Nulová varianta 

2022 

Nulová varianta 
2022 + provoz 

mimostaveništní 
dopravy 

Nárůst vlivem 
mimostaveništní 

dopravy 

2- 1,5 60 47.5 47.8 48.0 +0,2 

2- 4,5 60 47.5 47.8 49.5 +1,7 

3- 1,5 60 57.0 57.2 57.4 +0,2 

3- 4,5 60 58.1 58.4 58.5 +0,1 

4- 1,5 60 57.1 57.3 57.4 +0,1 

 15- 1.5 60 50.5 51.0 51.1 +0,1 

 15- 4.5 60 52.5 52.9 53.0 +0,1 

 16- 1.5 60 53.2 53.7 53.7 +0,0 

 16- 4.5 60 55.1 55.5 55.6 +0,1 

 16- 6.0 60 55.8 56.3 56.3 +0,0 

 17- 1.5 60 53.6 54.1 54.2 +0,1 

 17- 4.0 60 55.3 55.7 55.8 +0,1 

 19- 1.5 60 56.8 56.8 56.9 +0,1 

 19- 4.5 60 58.6 58.7 58.7 +0,0 

 19- 7.5 60 59.7 59.8 59.9 +0,1 

 20- 1.5 60 44.3 44.3 44.3 +0,0 

 20- 4.5 60 48.4 48.5 48.6 +0,1 

 22- 1.5 60 51.1 51.5 51.6 +0,1 

 22- 4.5 60 53.0 53.4 53.5 +0,1 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že vlivem mimostaveništní dopravy dochází k nárůstu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v dotčených referenčních bodech o 0,0 – 0,2 dB. Výjimkou je RB 2, kde v 1.NP dochází 
k nárůstu LAeq. až o 1,7 dB. V žádném referenčním bodě nebylo zjištěno překročení hygienického limitu pro 
dopravu na veřejných komunikacích v denní době. 

Záměr lze tedy z hlediska hlukové zátěže považovat za akceptovatelný a to včetně kumulace (doprava). Totéž 
platí i pro fázi výstavby záměru. Jedná se o přímé nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit 
dočasně po dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní.  
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 Vibrace 

Plánované logistické aktivity ani lehká výrobní činnost montážního charakteru, technologická zařízení, 
technická zařízení staveb ani manipulační zařízení nebudou zdrojem vibrací o hygienicky významných 
intenzitách.  

Účinky strojů a nářadí použitých při výstavbě, které jsou zdroji vibrací (např. vibrační válec, vibrační deska, 
sbíječka apod.), nepřesáhnou hranice staveniště.  

Vzhledem k lokalizaci nejbližší obytné zástavby v dostatečné vzdálenosti za tělesem silnice pro motorová 
vozidla I/63, lze vliv vibrací ze stavebních prací vyloučit. 

 Záření 

Zařízení provozovaná v řešeném areálu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o hygienicky 
významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, v platném znění. 

Tyto vlivy lze vyloučit.  

 Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky 

Světelný smog 

Halové objekty budou osvětleny pouze v provozní době areálu (tj. mimo nočního klidu, který je stanoven 
v časech 22:00 – 6:00). Během noci budou osvětleny pouze areálové komunikace a částečně i prostor 
vykládacích doků. Instalovaná LED svítidla budou sklopená směrem k zemi, světelný zdroj bude viditelný 
pouze ze země. Průvodní zpráva umělého osvětlení vč. situace osvětlení a výsledků výpočtů příspěvků 
umělého osvětlení je uvedena v Příloze č. 15.  

Typy, množství a parametry svítidel, která budou použita k osvětlení komunikací, jsou uvedeny v Tab. 34.  

Přípustné maximum rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách je uvedeno v tab. níže.  

Tab. 50 Přípustné maximum rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách dle normy ČSN EN 12464-2: 

 

 

Hodnocené oblasti nacházejí v zónách E1 – Rač a E2 – Malhostice, Sezemice, Nechvalice.  

Výsledky provedených výpočtů pro osvětlení v denní i v noční době jsou uvedeny v Příloze č. 15.  
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Ze světelné studie (viz Příloha č. 15) je patrné, že v denní době je světelný příspěvek v hodnocených oblastech 
hluboce o několik řádů podlimitní. Taktéž v noční době jsou limity u okolitých obcí (Malhostice, Sezemice, 
Nechvalice) spolehlivě plněny, u PR Rač se výsledky limitně blíží nule.  

Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů umělého osvětlení areálu v denní i v noční době lze působení 
tohoto vlivu hodnotit jako nevýznamné. Vliv bude působit dočasně po dobu provozu záměru a je reverzibilní.   

Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno vyhodnotit, 
nebyly zjištěny.  

Tyto vlivy nenastávají. 

 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 Vliv na povrchové vody 

V rámci realizace či provozu záměru se neuvažuje s přímým odběrem povrchových vod. Všechny řešené 
objekty budou napojeny na oddílný systém areálové dešťové a splaškové kanalizace. Potřeba vody je uvedena 
v kap. B.II.2, množství splaškových odpadních vod (vč řešení odkanalizování) a produkce vod dešťových (vč. 
řešení jejich likvidace) je specifikována v kapitole B.III.2.  

Pro čištění splaškových odpadních vod je v areálu navržena biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 
855 EO. Vyčištěné vody z ČOV budou čerpány do sběrné jímky čerpací stanice odpadních vod a poté, spolu 
se srážkovými vodami z retenčních nádrží, čerpány výtlačným potrubním řadem na výústní objekt na vodním 
toku Bystřice. Čerpané množství odpadních vod bude omezeno na max. 23 l.s-1 (dle povolení Povodí Ohře lze 
čerpat až 25 l.s-1, viz Příloha č. 10), z toho 1,5 l.s-1 budou vody splaškové a 21,5 l.s-1srážkové. 

Produkce technologických odpadních vod u montážních technologií resp. při skladování se nepředpokládá. 
V úvahu přichází pouze produkce odpadních vod z úklidu prostor podlahovým mycím strojem. Voda 
znečištěná běžnými čisticími prostředky (saponáty stejného typu a koncentrací jako v domácnostech) bude 
v množství cca 100 m3.rok-1 vypouštěna do splaškové kanalizace napojené na novou areálovou ČOV.  

Srážkové vody budou zachytávány v akumulačních jímkách zachycujících vodu pro zálivku, po jejich naplnění 
vody odtékají do otevřených retenčních nádrží (viz Příloha č. 1) s celkovým retenčním objemem cca 3 205 m3 

(dle provedených výpočtů je celkový požadovaný objem retencí 2 602,4 m3, viz Příloha č. 9), ve kterých bude 
docházet k částečnému zasakování, přebytky vody budou řízeně odváděny do recipientu (maximální odtok 
21,5 l/s). Střechy hal jsou uvažovány jako extenzivní zelené střechy. Jedná se o řešení s vrstvou zeminy a 
osázení rostlinami, rostliny jsou navrženy takové, které nevyžadují pravidelnou zálivku. Tímto opatřením dojde 
k výraznému snížení a zpomalení odtoku ze střechy.  

Vody z komunikací, manipulačních ploch a parkovišť budou svedeny samostatnou „zaolejovanou“ kanalizací 
přes ORL s odlučovačem kalu, koalescenčním filtrem a sorpčním filtrem (výstupní koncentrace uhlovodíků 
C10-C40 (také NEL) do 0,2 mg.l-1). Konstrukce odlučovačů zabraňuje vyplavení nahromaděných ropných látek.  

Přebytkové srážkové vody z  retenčních nádrží budou čerpány do sběrné jímky čerpací stanice odpadních vod 
a odtud společnou kanalizací s vodami z ČOV čerpány výtlačným potrubním řadem na výústní objekt na 
vodním toku Bystřice (ř. km 0,52). Čerpané množství odváděných vod bude omezeno na max. 23 l.s-1 (dle 
povolení Povodí Ohře lze čerpat až 25 l.s-1). 

Zmíněné čerpání vod do Bystřice ani v případě čerpání maximálního povoleného množství 25 l.s-1 vyčištěných 
odpadních vod a vod dešťových nemůže významně ovlivnit vodnatost toku ani způsobit povodňové stavy 
v zastavěném území na zbylém úseku Bystřice mezi navrhovaným výústním objektem (ř. km. 0,52) a ústím 
Bystřice do Bíliny. Významné ovlivnění vodnatosti či chemického a ekologického stavu vodních toků Bystřice 
a Bíliny není reálné, což dokládá i souhlasné stanovisko správce vodního toku Povodí Ohře, s.p. (Příloha č. 
10), ve kterém správce vodního toku konstatuje, že stanovisko z 22. února 2018 (č.j. POH/53105/2018-
2/037200 zůstává i nadále v platnosti.  

Záměr leží v dílčích povodích 4. řádu č. 1-14-01-0780 (Bílina), 1-14-01-0820 (Bílina) a 1-14-01-0830 (Žichlický 
potok), jedná se o území o celkové ploše cca 15 km2, zastavěním bude dotčeno cca 1 % této plochy. Možné 
vlivy na hydrologické charakteristiky dílčích povodí záměrem jsou marginální a zanikají v přirozeném kolísání 
klimatických faktorů. 

Vzhledem k předpokládanému množství odváděných odpadních a dešťových vod a jejich charakteru 
se významný negativní vliv realizace a provozu záměru na kvalitu povrchových vod nepředpokládá. Jedná 
se o přímé nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit po dobu provozu záměru a jsou 
reverzibilní.   
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 Vliv na podzemní vody 

Z výsledků 4 etap průzkumů provedených v letech 2017 – 2019, (viz Příloha č. 9) průzkumy /1/ – /4/ - celkem 
24 průzkumných vrtů v celé ploše průmyslové zóny byly zjištěny v různých hloubkách polohy propustných 
písků, štěrků a porcelanitů. Hydraulická propustnost poloh vymezených k zasakování srážek (písek, štěrk, 
porcelanit) je charakterizována empiricky stanoveným koeficientem vsaku kv = 1.10-5 m3.s-1.m2. Tato hodnota 
zasakovacího parametru a místní geologické poměry podmínečně UMOŽŇUJÍ omezený zásak srážkových 
vod do horninového podloží, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů. 

Z výsledků hydrogeologického průzkumu (viz Příloha 9) vyplývá, že na některých místech (viz tab. 2 v Příloze 
č. 9) v průmyslové zóně lze zasakovat srážkové vody do horninového podloží za podmínek stanovených v kap. 
3 Přílohy č. 9.  

V podloží projektovaného retenčního objektu umístěného u hal RT2 a RT3 byly vrty V-12, V-13, HV01 zjištěny 
propustné polohy písků a štěrků vodných k vsakování srážkových vod do podloží v hloubkové úrovni mezi 2,1 
– 9 m (V-12), 3 – 7 m (V-13) a 3,7 a více m (HV01) pod terénem. Vsakování srážkových vod lze provést přes 
propustné dno s podmínkou hloubkového založení dna nádrže do propustných poloh.  

V okolí vrtu HV03 (RT4) byl zjištěn průběh hladiny podzemních vod cca 3 m pod terénem, jedná se o část 
území pro zasakování nevhodný. Zde umístěná retenční nádrž je proto navržena s uzavřeným dnem. 

V podloží projektovaného retenčního objektu umístěného u haly RT6 byly vrty V8, V9 a V10 zjištěny propustné 
polohy písků, štěrků a porcelanitů vodných k vsakování srážkových vod do podloží v hloubkové úrovni mezi 
2,0 – 5,2 m (V8), 8 – min.10 m (V9) a 5,2 a více jak 12 m (V10) pod terénem. Vsakování srážkových vod lze 
v případě RN provést přes propustné dno s podmínkou hloubkového založení dna nádrže do propustných 
poloh. 

Srážkové vody budou akumulovány v akumulační jímce a užity k zálivce, přebytky odváděny do retenčních 
nádrží (z komunikací a parkovišť přes ORL), kde budou částečně zasakovány. Nezasáknuté vody z každé 
retenční nádrže budou odváděny do sběrné jímky čerpací stanice odpadních vod a poté spolu s přečištěnými 
vodami z areálové ČOV čerpány výtlačným potrubním řadem délky 2,2 km na nový výústní objekt na vodním 
toku Bystřice (ČHP: 1-14-01-0770-0-00, správce toku: Povodí Ohře, s.p.). Čerpané množství odváděných vod 
bude maximálně cca. 23 l.s-1 (dle vyjádření Povodí Ohře, s.p., je povoleno čerpání až 25 l.s-1, viz Příloha č. 
10).  

Dotčené pozemky jsou v současné době intenzivně obdělávány a jsou na nich pěstovány zemědělské 
monokultury. Dle pěstované kultury a v období po zornění je vsakování srážek do půdního profilu již 
v současné době částečně omezeno ve prospěch povrchového odtoku a odpařování.  

Podlahy objektů budou betonové s hydroizolací. K manipulaci se vstupním materiálem bude docházet 
v interiéru objektu, resp. v zásobovacích docích. Manipulační plochy u zásobovacích doků jednotlivých hal 
jsou odvodněny přes ORL. 

V logistických objektech RT1, RT3 a RT6 bude skladováno zboží, resp. komponenty pro výrobu, 
bez nebezpečných vlastností.  

V rámci navrhovaných provozů lehké montáže v objektech RT2, RT4 a RT5 nebudou využívána technologická 
zařízení a stroje s olejovou náplní (např. hydraulický olej), ale není zde vyloučeno nárazové používání 
menšího množství odmašťovacích prostředků a čistidel (např. izopropylalkohol) v rámci běžné údržby 
výrobního zařízení. 

Nové el. manipulační prostředky jsou v současné době téměř výhradně vybavovány tzv. "gelovými 
akumulátory" s elektrolytem ztuženým ve formě gelu (kyselina sírová je smíchána s velmi jemným skelným 
práškem s částicemi asi setiny velikosti cementového prachu, což způsobí zgelovatění elektrolytu). Únik 
kyseliny díky gelové povaze elektrolytu tedy při poškození akumulátoru nehrozí. Tyto prostředky budou navíc 
provozovány a nabíjeny uvnitř navrhovaných objektů. 

V důsledku realizace záměru bude prováděna zimní údržba areálových komunikací a manipulačních dvorů. 
K údržbě budou využívány inertní materiály frakce dle příslušné ČSN. Chemické ošetření areálových 
komunikací (posypová sůl) nebude prováděno. 

Západní část řešeného území (za silnicí III/25352) se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách II. stupně II.C. Podmínky stanovené rozhodnutím vodoprávního orgánu 
pro využívání území v tomto ochranném pásmu nepředstavují apriorně kolizi s navrhovaným záměrem. 
Je však nutné respektovat podmínky rozhodnutí a omezení vyplývající ze zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský 
zákon) a z výnosu MZ č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 1959, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vliv záměru na kvalitu a množství podzemních vod v lokalitě a jejím širším okolí lze souhrnně hodnotit jako 
nevýznamný a kumulace vlivů je akceptovatelná (omezení retenční schopnosti území bude částečně 
kompenzováno navrženým zasakováním srážkových vod). Jedná se o přímé nevýznamné negativní 
kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní pouze 
částečně, přičemž podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území po ukončení provozu. 

 Vlivy na půdu 

Záměr je navrhován na intenzivně obhospodařovaných zemědělských plochách, s převážně nižší bonitou, 
na kterých jsou v současnosti pěstovány zemědělské monokultury částečně se zvýšeným potenciálem vodní 
eroze, který je podpořen svažitostí pozemků.  

Většina celkového záboru zemědělských půd je tvořena půdami IV. tř. ochrany – půdy s 
převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou 
ochranou, využitelné pro výstavbu a půdami V. třídy ochrany – půdy s velmi nízkou produkční 
schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených, které jsou pro zemědělské účely postradatelné (viz Tab. 15, str. 66). Zbytek záboru v rozsahu 
cca 3,7 ha tvoří půdy v I. tř. ochrany, tedy bonitně nejcennější půdy, převážně v plochách rovinných nebo jen 
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, pokud je zábor 
očekáván územně plánovací dokumentací. 

Uvedený zábor ZPF je nutné zasadit do kontextu celého území dotčených obcí Modlany a Rtyně nad Bílinou. 
Z celkových 1011 ha rozlohy celého územního obvodu Modlan činí výměra zemědělské půdy 697 ha. Podíl 
zemědělské půdy tak tvoří téměř 69 % celkové rozlohy obce. Z kultur na zemědělské půdě je zastoupena 
nejvíce orná půda s 558 ha (80 %), trvalé travní porosty s 82 ha (14,7 %), ovocné sady s 41 ha (7,3 %) 
a zahrady s 16 ha (2,9 %) rozlohy zemědělské půdy. 

V územním obvodu obce Rtyně nad Bílinou činí výměra zemědělské půdy 421 ha z celkových 879 ha rozlohy 
celého území. Podíl zemědělské půdy tak tvoří téměř 48 % celkové rozlohy obce. Z kultur na zemědělské 
půdě je zastoupena nejvíce orná půda s 212 ha (50,3 %), trvalé travní porosty s 193 ha (45,8 %) a zahrady 
16 ha (3,8 %) rozlohy zemědělské půdy. 

Podíl orné půdy v obou obcích je tedy výrazně nad průměrem SO ORP Teplice (15 %), Ústeckého kraje 
(33,8 %) i nad celostátním průměrem (37,7 %). 

Dle platné územně-plánovací dokumentace obce Modlany je navrhovaný areál situován v k.ú. Žichlice u 
Modlan na plochách Z1/R19 a Z1/R20 s funkčním využitím plochy výroby. Část areálu v k.ú. Velvěty a část 
v k.ú Malhostice je dle územně-plánovací dokumentace obce Rtyně nad Bílinou vymezena na zastavitelných 
plochách 1Z1a a 1Z1b1 s funkčním využitím jako plochy výroby a skladování. Zábor ZPF je tedy v souladu 
s naplňováním rozvojových záměrů, které si obce Rtyně nad Bílinou a Modlany zakotvily v platné ÚPD. 
V případě, že by nyní předkládaný záměr nebyl realizován, lze v budoucnu očekávat legitimní snahu jiného 
investora využít tyto plochy v souladu s aktuálním funkčním využitím daným platnou ÚPD k obdobné zástavbě. 

Zábor půd nižší ochrany, tedy půd s podprůměrnou produkční schopností (IV. tř. ochrany), resp. s velmi nízkou 
produkční schopností (půd mělkých, svažitých a erozně nejvíce ohrožených) v V. tř. ochrany, představuje 
zábor půd, které jsou pro zemědělské účely postradatelné.  Zábor cca 3,7 ha půd nejvyšší ochrany je možné 
považovat v kontextu území se silně nadprůměrným podílem orné půdy a v kontextu skutečnosti, že dotčené 
plochy jsou v ÚP obou obcí vymezeny jako zastavitelné jako akceptovatelný. V rámci terénních prací budou 
tyto kvalitní půdy skryty, převezeny a umístěny na jiné zemědělské pozemky, kde zvýší jejich kvalitu. 

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze vliv záměru na půdu považovat za akceptovatelný včetně 
kumulace. Předpokládaný zábor cca 3,7 ha půd I. tř. ochrany nemůže mít významný vliv na rozvoj udržitelného 
zemědělského hospodaření ve spádové oblasti. Jedná se o přímý nevýznamný negativní kumulativní vliv. 
Z hlediska délky trvání a vratnosti se jedná o dlouhodobý spíše ireverzibilní vliv nebo reverzibilní pouze 
částečně, přičemž podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území. 

 Vlivy na přírodní zdroje 

Ve sledované lokalitě nejsou evidovány aktivní svahové deformace (t.j. nevyskytuje se zde ploužení, sesuvy, 
stékání ani řícení hornin). Na přímo dotčených plochách není vymezeno žádné chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, nenachází se zde ani ložiska vedená v bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo 
tuto bilanci. Zájmová lokalita však leží na poddolovaném území č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla 
ev. č.: 255, 256, 257), což bude nutné zohlednit při zakládání staveb. 
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Realizace záměru bude vyžadovat terénní úpravy, které se dotknou zejména svrchních půdních a horninových 
vrstev ve vyšší západní části území, kde dojde k odtěžení stávajícího terénu a přesunu zeminy a horninového 
materiálu do násypů a valů. Bilance hrubých terénních úprav je vyrovnaná, není uvažováno s přebytkem zemin 
jiného typu než ornice a podorničí. 

Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou částečně využity pro sadové úpravy v rámci konečných 
terénních úprav areálu a částečně budou nabídnuty k dalšímu využití, zlepšení kvality jiných pozemků.  

Lze konstatovat, že dopad posuzovaného záměru na přírodní zdroje a horninové prostředí bude omezený. 
Jedná se o přímé nevýznamné lokální negativní vlivy, které budou působit po dobu výstavby a provozu záměru 
a jsou reverzibilní pouze podmíněně, přičemž podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území.  

 Vlivy na biologickou rozmanitost 

 Vlivy na flóru 

V rámci zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí byl proveden přírodovědný průzkum, který 
tvoří Přílohu č. 7 této dokumentace. Součástí tohoto průzkumu byl i průzkum botanický. Souhrnný přehled 
rostlinných druhů zjištěných v dotčeném a širším území je uveden v Tab. 36 na str. 104. 

Území přímo dotčené záměrem  

V rámci ploch dotčených záměrem zcela dominuje orná půda. Záměrem budou tedy dotčeny především polní 
biotopy a v rámci terénních úprav při obvodu areálu travnaté pásy se zbytky původních výsadeb s nálety 
dřevin, jež přiléhají k silnici I/63 a silnici III/25352, která dotčené území rozděluje na dvě části. 

Zjištěná flora dotčeného území je tedy omezena prakticky jen na okraje orné půdy a okolí patek elektrického 
vedení v rámci těchto zorněných enkláv, a zahrnuje běžné zástupce luk a sušších trávníků s širokou 
ekologickou valencí s výrazným vnosem apofytů, typických pro synantropní stanoviště.  

Přilehlé okolí záměru 

Mezi dotčené plochy záměru je vklíněn lesní remíz. Lesní porost byl v rámci programu mapování biotopů 
mapován jako acidofilní doubrava (L7.1), avšak degradovaná eutrofizací z okolních polí od jihu obklopená 
ruderálními křovinami. Remíz i pás pole, který na něj navazuje z jižní a severní strany je součástí ÚSES, 
kde tvoří tzv. interakční prvek. Vzhledem k vymezení a charakteru záměru nebude samotný remíz nijak 
dotčen. Záměr respektuje ochranné pásmo lesa šířky 50 m (mimo jižní cíp mezi lesem a místní komunikací, 
kudy bude vedena areálová komunikace).  

Na pole od severu navazuje travnatý pás s výsadbami zeleně podél polní cesty, tvořící severní hranici 
zkoumaného území. Dle platné ÚPD obce Rtyně nad Bílinou je polní cesta, vč. přilehlého travnatého pásu 
s výsadbami dřevin, součástí lokálního biokoridoru D, který propojuje RBC 1342 (leží zde PR Rač), interakční 
prvek (remíz a část pole) a směřuje dál na severozápad. Tato část území nebude záměrem nijak dotčena.  

Dřevinné porosty lemující komunikace I/63 a III/23532 mají často charakter ruderalizovaných křovin se zbytky 
výsadeb (realizovaných v minulosti v rámci výstavby silnice I/63), které zahrnují některé druhy pěstované 
v kultuře, které se přirozeně u nás nevyskytují či zahradní kultivary. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
a střemcha pozdní (Prunus serotina) pak představují neofyty a nebezpečné invazní druhy. Z hlediska biotopů 
se tedy jedná o antropogenní biotopy typu X. Výskyt druhu Červeného seznamu - jestřábníku štětinatého 
(Hieracium rothianum) (C3), je vázán do okraje vozovky podél připojovací komunikace k silnici I/63 a na silně 
vysychavé trávníky jihovýchodně od vodárny (segmenty č. 19, 23), které však nebudou záměrem dotčeny. 
V současnosti se tento teplomilný druh šíří a osídluje i druhotná a ruderální stanoviště s nižší pokryvností, 
jako jsou zářezy silnic, suché trávníky podél komunikací, kolejiště, nádraží apod. 

Rozsáhlý prostor rekultivované Žichlické výsypky severně od polní cesty, dnes vytváří rozsáhlou enklávu 
vysázených lesíků a travnatých formací, kde probíhají intenzivní sukcesní procesy. Vzhledem k umístění 
záměru, nebude toto území nijak dotčeno. 

Záměr nebude zasahovat do PR Rač a PR Malhostický rybník ležící cca 0,5 km a 0,4 km od prostoru záměru, 
ani do jejich ochranného pásma. 

Zásah do biotopů je možno s ohledem na jejich kvalitu hodnotit jako málo významný a z hlediska ochrany 
přírody akceptovatelný. Při vlastním průzkumu dotčené lokality nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin 
(dle Přílohy č. III vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění). Jedná se o přímé i nepřímé nevýznamné negativní 
kumulativní vlivy, které budou působit po dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní.  

 Vlivy na faunu 
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Zoologický průzkum provedený v rámci zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je součástí 
přírodovědného průzkumu, který tvoří Přílohu č. 7. Zájmovým územím bylo pro zoologický průzkum zvoleno 
území určené pro realizaci záměru („dotčené území“, na Obr. 35 modré plochy), a blízké okolí přírodního 
charakteru („širší území záměru“, na Obr. 35 vyznačeno červeně). 

 
 Zájmové území zoologického průzkumu (plochy dotčené záměrem – modrá, širší okolí záměru – 

červená) 

V celém zájmovém území byl při terénním průzkumu zjištěn výskyt celkem 143 živočišných druhů. Celkově 
se jedná o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhů 
plazů, 38 druhů ptáků a 10 druhů savců (viz Tab. 37, str. 107).  

Bylo pozorováno 18 ZCH druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány v širším okolí záměru 
(Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z pozorovaných živočichů se v území záměru nezdržoval, byly zde 
zaznamenány pouze přelety vlaštovky obecné a motáka pochopa.  

Pozorované ZCH druhy bezobratlých byly zastoupeny druhy čmelák skalní (O), čmelák zemní (O) a mravenec 
lesní (O) (Žichlická výsypka, PR Rač). Ve východní části PR Rač (louka) byl pozorován mravenec menší lesní 
(O). Na severní hranici zalesněného pásu a louky byl nalezen uhynulý jedinec druhu střevlík zlatý (KO).  

Z plazů a obojživelníků byl potvrzen výskyt ještěrky obecné (SO) (v ochranném pásmu PR Rač) a slepýše 
křehkého (SO) (jižní svah PR Rač), kterých přítomnost byla zaznamenána i v Plánu péče o PR Rač – 
přítomnost ostatních druhů plazů a obojživelníků nebyla potvrzena ani terénním šetřením ani údaji z nálezové 
databáze. V ochranném pásmu PR Rač (les v severní části území) byl pozorován i skokan štíhlý, který v Plánu 
péče o PR Rač nebyl zmíněn.   

Druhová diverzita ptáků zjištěných v zájmovém území je srovnatelná s údaji v databázích (nálezová databáze 
AOPK, faunistická databáze ČSO (birds.cz)), z celkově 44 druhů zaznamenaných v databázích byla 
provedenými průzkumy potvrzena přítomnost 31 druhů. V širším území (Žichlická výsypka, Rač) byly 
pozorovány i druhy (celkem 7), které nebyly ve zmíněných databázích zaznamenány – jedná se např. o 1 
kriticky ohrožený druh (jeřáb popelavý) a jeden silně ohrožený druh (žluva hajní).  

V širším okolí záměru, na plochách revitalizované Žichlické výsypky, bylo průzkumem potvrzeno i opakované 
hnízdění silně ohroženého krutihlava obecného.  

Z údajů z databází (nálezová databáze AOPK, faunistická databáze ČSO) vyplývá možný výskyt dalších ZCH 
druhů, jež byly v minulosti pozorovány v PR Rač a na plochách rekultivované Žichlické výsypky. Jedná 
se o druhy krahujec obecný (SO), rorýs obecný (O) a výr velký (O).  

V dotčeném území a širším území byl potvrzen výskyt pouze běžných druhů savců, což potvrzují i dostupné 
zdroje informací (nálezová databáze AOPK, Plán péče o PR Rač).  
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Zásah do biotopů a populací obecně chráněných druhů živočichů je možno hodnotit jako málo významný 
a z hlediska ochrany přírody akceptovatelný. Při terénních šetřeních (podzimní i letní aspekt) vlastních 
dotčených ploch nebyly (kromě přeletů vlaštovky obecné a motáka pilicha) zjištěny zvláště chráněné druhy 
živočichů dle Přílohy č. III vyhlášky 395/1992 Sb. v platném znění.  

Stavba záměru bude mít dočasně rušivý vliv na dotčené i okolní biotopy a populace druhů. K ovlivnění fauny 
dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Různé živočišné druhy mohou být předmětným záměrem 
ovlivněny v různé míře. U některých druhů je možno předpokládat ztrátu biotopu s jeho náhradou v okolních 
lokalitách (větší savci, ptáci, mobilnější hmyz apod.). Některým živočichům, zejména bezobratlým (edafon) 
a menším savcům (zpravidla ze skupiny hlodavců), hrozí v místech přímo zasažených stavební činností 
fyzická likvidace přítomných jedinců. Vzhledem k široké ekologické valenci těchto živočichů je jejich výskyt 
zcela běžný i na okolních stanovištích, a je vysoce pravděpodobné, že po ukončení stavební činnosti budou 
nezpevněné plochy v areálu záměru těmito živočichy rekolonizovány.  

Díky rekultivaci Žichlické výsypky vznikl v blízkém okolí dotčeného území dostatek snadno dosažitelných 
biotopových příležitostí a populace dotčených druhů tak budou schopny vliv stavební činnosti kompenzovat 
bez lidského přispění. Populace těchto druhů jsou schopny se samy na vliv zásahu postupem času adaptovat. 
Za nevhodný zásah do populací a biotopů těchto druhů je možno považovat realizaci záměru (výstavbu) 
v nevhodnou dobu nebo nevhodným způsobem (např. zemní práce v době hnízdění ptáků). 

Vlivy realizace a provozu záměru na faunu a biotopy Žichlické výsypky a PR Rač  

Vzhledem k umístění záměru, jehož severní hranice je od Žichlické výsypky vzdálena cca 80 m, nebude toto 
území realizací ani provozem záměru dotčeno. 

Jihozápadní cíp hranice přírodní rezervace Rač se nachází cca 500 m od severní hranice záměru. Záměr 
nebude zasahovat do PR Rač ani do jejího ochranného pásma. Přírodní rezervace Rač nebude realizací ani 
provozem záměru dotčena. 

ZCH druhy širšího území záměru 

Dle provedených terénních šetření v zájmovém území a dostupných zdrojů (Informační tabule PR Rač, Plán 
péče o PR Rač, faunistická databáze ČSO, nálezová databáze AOPK), byly v zájmovém území pozorovány 
níže uvedené ZCH druhy: 

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) - §O 

hmyzožravý druh, hnízdí na slunečných pahorkatinách, na zemi v hustých travních porostech. Potvrzen 
výskyt v širším území (Žichlická výsypka). Výskyt v dotčeném území je málo pravděpodobný. 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §O 

hmyzožravý druh, hnízdění na loukách mírně porostlých křovinami a též i na horských úbočích. Potvrzen 
výskyt v širším území (PR Rač, Žichlická výsypka). Na tahu se může vyskytovat i v jiných typech otevřené 
krajiny, a to včetně polí. 

Čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris) - §O 

čmelák zemní obývá otevřená stanoviště a kulturní krajinu, hnízdí v opuštěných hnízdech hlodavců a krtků. 
Čmelák skalní obývá slunná otevřená stanoviště, hnízdí pod zemí, i nad zemí – v puklinách skal, 
hromadách kamení, budovách, opuštěných ptačích budkách. Oba druhy byly pozorovány 
na rekultivovaných plochách sukcesní louky (Žichlická výsypka) a jižních svazích PR Rač. Jejich přítomnost 
v dotčeném území nebyla pozorována a z důvodu nedostatku potravních příležitostí a pravidelných 
disturbancí (mechanizace a chemizace v intenzivním zemědělství) není ani předpokládána. 

Jeřáb popelavý (Grus grus) - § KO 

žije na rozlehlejších mokřadech a rašeliništích, zamokřených bažinatých loukách nebo ve světlých lužních 
lesích. 2 jedinci byli pozorováni na otevřených plochách rekultivované Žichlické výsypky, která ve svojí 
severní části (mimo zájmové území), skýtá i více zamokřená stanoviště porostlá rákosem. Živí se slepýši, 
ještěrkami, hady, žábami i drobnými hlodavci a bezobratlými. Příležitostně žerou i ryby nebo vejce 
a mláďata malých ptáků. Potenciální výskyt v dotčeném území může být spojen s vyhledáváním potravy 
(hlodavci, obilí), avšak vzhledem k rušivým elementům (silniční provoz) je jen velmi málo pravděpodobný.  

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - §O 

preferuje lesní plochy prostřídané pasekami, loukami, poli a jinými otevřenými prostorami. Přítomnost v PR 
Rač potvrzena Plánem péče o PR Rač. Potenciální výskyt v dotčeném území není vyloučen, je spojen 
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s vyhledáváním potravy (hrabošů) v zemědělské krajině. Lovecké území jestřábího páru má v průměru 4 – 
6 km2. 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) - §SO, slepýš křehký (Anguis fragilis) - §SO a užovka hladká (Coronella 
austriaca) - §SO 

druhy vázány na osluněná stanoviště s nízkou vegetací. Slepýš křehký se může vyskytovat také v „lesní“ 
části území (remíz v poli). Přítomnost ještěrky obecné a slepýše křehkého byla potvrzena v PR Rač a jejím 
ochranném pásmu (viz. Obr.61). U všech tří druhů je výskyt v dotčeném území málo pravděpodobný. 

Krahujec obecný (Accipiter nisus) - §SO  

druh s celoročním výskytem, s hnízdní vazbou spíše na kompaktnější formace dřevinné vegetace. 
Přítomnost v PR Rač potvrzena Plánem péče o PR Rač. Výskyt v dotčeném území je málo pravděpodobný, 
spojený spíš s potravními přelety.  

Krkavec velký (Corvus corax) - §O 

všežravec, preferující mršiny a odpadky, loví také bezobratlé a drobné obratlovce (hlodavce, zajíce, ptáky). 
Obývá lesnaté oblasti vrchovin a hornatin, hnízdí v těžko přístupných místech (stromy, skály). Výskyt 
potvrzen zejména v PR Rač a v jižní, zalesněné části Žichlické výsypky. Byli pozorovány i přelety ve volné 
krajině, mimo zájmové území. 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) - §SO 

tažný druh s hnízdní vazbou především na rozvolněné lesostepní formace, které se nacházejí v širším okolí 
záměru. Výskyt v přímo dotčeném území je málo pravděpodobný. 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §O 

loví zejména drobné savce (myši a hraboše), ale i vodní ptáky, žáby, divoké králíky, sysly nebo ryby. 
Potravu loví zejména v rákosí rostoucím podél břehů bažin, mokřadů. Přítomnost potvrzena zejména 
v okolí Malhostického rybníka. Pozorovány přelety kolem mezí dotčeného území, spojené s vyhledáváním 
potravy (hlodavci) v zemědělské krajině. Velikost teritoria činí 5,7 – 14 km2. Území záměru může být 
potenciálním lovištěm zmíněného druhu. 

Mravenec lesní (Formica rufa) - §O, mravenec lesní menší (Formica polyctena) - §O 

zaznamenány na rekultivovaných plochách Žichlické výsypky a v PR Rač. Výskyt těchto druhů není 
vzhledem k jejich ekologickým nárokům a k pravidelné disturbanci v důsledku mechanizace a chemizace 
v intenzivním zemědělství předpokládán. 

Rorýs obecný (Apus apus) - §O 

nemá přímou hnízdní vazbu na zájmové území. To je využíváno pouze k potravním přeletům. 

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) - §SO 

značně teplomilný druh, typickými místy výskytu jsou světlé listnaté a smíšené lesy a jejich okraje, paseky, 
louky a křovinaté a kamenité lokality stepního a lesostepního charakteru. Je schopen žít i na velmi suchých 
stanovištích, značně vzdálených od vody. Pozorován v lese za severní hranicí PR Rač. Vzhledem 
k ekologickým nárokům tohoto druhu není jeho přítomnost v dotčeném území předpokládána. 

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) - §O 

potravou je převážně hmyz, na podzim i bobule. Vyskytuje se v řídkých listnatých lesích nížin a v porostech 
křovin podél řek. Hnízdo bývá postaveno obvykle na zemi v hustém křoví. Přítomný na plochách Žichlické 
výsypky, v remízu i PR Rač. Výskyt v území záměru je málo pravděpodobný. 

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) - §KO 

živí se semeny, výhonky trav a hmyzem. Žije v otevřené krajině nižších poloh (remízky a teplé stráně s keři, 
stromořadí kolem cest, zemědělskou krajinu s poli). Ohrožen zejména nešetrným zemědělským 
hospodařením, ale i jinými druhy činnosti člověka, které mají za následek scelování pozemků, 
které je doprovázené likvidací různých typů zeleně. Výskyt v území záměru není vyloučen.  
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Střevlík zlatý (Carabus auratus) - §KO 

vyskytuje se na lučních enklávách, pastvinách, ale i polích a zahradách. Vyhýbá se lesním komplexům. 
Druh s denní aktivitou, zejména bělem slunných dní. Loví drobné bezobratlé nebo měkkýše. V noci 
odpočívá v drnech, nebo pod nejrůznějším materiálem. Vzácnost střevlíka zlatého je dána omezeným 
rozšířením v ČR, na území kde se vyskytuje je hojným druhem. Hlavní příčinou mizení populací 
je rozorávaní, chemizace a ničení lučních enkláv, které tento druh obývá. Jeho výskyt v území záměru 
je málo pravděpodobný.  

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §O 

potravu tvoří zejména hmyz, ale i drobní hlodavci, ještěrky, a ostatní pěvci. Obývá keřové porosty, křovinaté 
stráně a meze, okraje lesů a polní remízky, devastované plochy s roztroušenými keři, pastviny, řidčeji 
i parky a zahrady. Jeho výskyt v intenzivně zemědělsky využívané krajině s relativně nízkou mozaikovitostí 
dotčeného území je málo pravděpodobný. 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §O 

nemá přímou hnízdní vazbu na zájmové území. To je využíváno pouze k potravním přeletům.  

Výr velký (Bubo bubo) - §O 

druh hnízdící na většině území ČR, ke hnízdění vyhledává skály, kamenité stráně, zříceniny budov, 
zpravidla nedaleko otevřených ploch, ale i menší lesíky poblíž lidských sídel a používané lomy. Velikost 
teritoria činí 1-15 km2. Území záměru může být potenciálním lovištěm zmíněného druhu.  

Užovka obojková (Natrix natrix) - §O, čolek obecný (Triturus vulgaris) §SO  

druhy vázané na vodní biotopy. Přítomnost v území záměru je málo pravděpodobná. 

Ropucha obecná (Bufo bufo) - §O  

ve vodních biotopech (rybníky, tůně, požární nádrže) se vyskytuje jen zjara, v době rozmnožování. Mimo 
toto období vyhledává refugia v děrách (např. staré kamenné zídky), pod kameny. Obývá různé typy 
prostředí s dostatkem vhodných úkrytů (díry, úkryty pod kameny). Výskyt v dotčeném území je velmi málo 
pravděpodobný. 

Chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) - §O 

obyvatel stepních lokalit, výskyt v dotčeném území je jen málo pravděpodobný.  

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) - §O 

larvální stadia preferují rostliny z čeledi miříkovitých. Výskyt na sušších stráních stepního a lesostepního 
typu. Přítomnost v dotčeném území je velmi málo pravděpodobná. 

Otakárek ovocný (lphiclides podalirius) - §O, 

vývoj probíhá na různých růžovitých dřevinách. Obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křovinami. 
Přítomnost v dotčeném území je velmi málo pravděpodobná. 

Žluva hajní (Oriolus oriolus) -§SO 

druh vázaný na stromy, vyskytující se v lesích, parcích i ve velkých ovocných sadech. Žluvy hajní mohou 
žít také v jehličnatých lesích, pokud jsou obklopeny otevřenými lučními plochami nebo naopak listnatými 
stromy. Živí se téměř výhradně hmyzem a sladkými plody. Přítomnost v dotčeném území je velmi málo 
pravděpodobná. 

Většina výše zmíněných ZCH druhů nebude záměrem nijak dotčena, jelikož plochy zájmového území 
nepředstavují pro tyto druhy vhodné stanoviště (např. plazi a obojživelníci), spíše naopak – právě vlivem 
rozvoje intenzivního zemědělství a s tím související proměny krajiny, kdy z ní vymizela mozaika různých 
biotopů, došlo k úbytku zástupců těchto druhů, z nichž můžeme jmenovat např. ťuhýka obecného, ještěrku 
obecnou nebo i otakárka ovocného. 

Za negativní vliv je možno považovat použití materiálů, které jsou čiré nebo zrcadlící se (prosklené plochy) 
bez patřičného zabezpečení proti nárazů ptáků do skel.  

Některé ZCH druhy můžou být realizací a provozem záměru dotčeny nepřímo, a to v důsledku úbytku plochy 
potenciálního loviště (např. výr velký, jestřáb lesní, moták pochop).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jih
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
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Vzhledem k faktu, že v blízkém okolí vznikly po nedávné revitalizaci Žichlické výsypky nové plochy otevřené 
krajiny a vzhledem ke značné velikosti lovných teritorií zmíněných druhů se nejedná o významný negativní 
vliv. 

Z hlediska dalších vlivů, které nastanou v souvislosti s provozem záměru, jako jsou umělé osvětlení, zvýšené 
imise, hluk a prašnost, lze konstatovat, že druhy zde žijící, jsou již dlouhodobě adaptovány s ohledem na letité 
působení silnice I/63 a komunikace III/25352, ležící prakticky v bezprostřední blízkosti prostoru záměru. 
Koncentrace imisí, zvýšená prašnost a hladina hluku nebudou dosahovat takových hodnot, jež by mohly vést 
k významnému ovlivnění živočichů v širším okolí záměru.  

I přes tyto dopady, které záměr bude mít na populace a biotopy je možno konstatovat, že negativní vlivy 
na ně budou díky jejich charakteru a úrovni spíše zanedbatelné. 

Závěr 

V rámci botanického průzkumu bylo ve zkoumaném území aktuálně popsáno 153 zástupců vyšších cévnatých 
rostlin. Výskyt zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zde nebyl zjištěn. Z hlediska 
botanického byly biotopy v dotčeném území vyhodnoceny jako antropogenně silně ovlivněné, typu X 
(s výjimkou remízu charakteru acidofilní doubravy - L7.1 avšak degradované ruderalizací a celkovou 
eutrofizací). Z botanického hlediska se tedy jedná o biotopy nereprezentativní, podmíněné antropogenní 
činností a faktory, s výskytem běžných zástupců široké ekologické valence, často apofytů. V tomto ohledu byl 
zásah do biotopů v souvislosti s realizací předmětného záměru vyhodnocen jako málo významný, 
akceptovatelný, přičemž byla navržena opatření (viz s. kap 4.7) ke zmírnění negativních dopadů. 

V celém zájmovém území bylo při terénních šetřeních zjištěno celkem 143 živočišných druhů. Jedná 
se o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhů plazů, 
38 druhů ptáků a 10 druhů savců.  

Bylo pozorováno 18 ZCH druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány v širším okolí záměru 
(Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z pozorovaných živočichů se v území záměru nezdržoval, 
byly zde zaznamenány pouze přelety ZCH druhů vlaštovky obecné (O) a motáka pochopa (O). Vzhledem 
k tomu, že tyto druhy nejsou hnízdě vázány na zájmové plochy a vzhledem k tomu, že jejich výskyt 
byl pozorován v celém území (plochy revitalizované Žichlické výsypky, okolitá pole) které skýtá dostatek 
potravních příležitostí, lze předpokládat, že tyto druhy nebudou záměrem negativně ovlivněny. 

Některé ZCH druhy širšího území můžou být realizací a provozem záměru dotčeny nepřímo, a to v důsledku 
úbytku plochy potenciálního loviště (např. výr velký, jestřáb lesní, moták pochop). Vzhledem k faktu, 
že v blízkém okolí vznikly po nedávné revitalizaci Žichlické výsypky nové plochy otevřené krajiny a vzhledem 
ke značné velikosti lovných teritorií zmíněných druhů se nejedná o významný vliv. 

Z hlediska vlivů vyvolaných provozem záměru (umělé světlo, zvýšené imise, hluk a prašnost), lze konstatovat, 
že druhy zde žijící, jsou již dlouhodobě adaptovány s ohledem na letité působení silnice I/63 a komunikace 
III/25352, ležící prakticky v bezprostřední blízkosti prostoru záměru. Intenzita osvětlení areálových, 
koncentrace imisí, zvýšená prašnost a hladina hluku nebudou dosahovat takových hodnot, jež by mohly vést 
k významnému ovlivnění živočichů v širším okolí záměru.  

Zásah do biotopů a populací živočichů byl vyhodnocen jako málo významný a z hlediska ochrany přírody 
akceptovatelný, přičemž byla navržena opatření (viz Příloha č. 7,. kap 5.5) ke zmírnění negativních dopadů. 

Záměr lze z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy považovat při dodržení uvedených opatření 
ke zmírnění negativních dopadů za akceptovatelný a to včetně kumulace vlivů. Jedná se o přímé i nepřímé 
nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit po dobu výstavby a provozu záměru a jsou 
reverzibilní.  

 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Pro účely posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byla zpracována Studie vlivu na krajinný ráz, která tvoří 
Přílohu č. 5 této dokumentace. 

Z formálního hlediska bylo posouzení vlivu na krajinný ráz zpracováno v intencích metodického postupu Vorel, 
Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička, FA ČVUT 2004. Rovněž bylo přihlédnuto k již existujícím metodickým 
pokynům MŽP. Posouzení probíhalo v následujících krocích: 

Terénní průzkum 

Vymezení hodnoceného území 

● Popis navrhovaného záměru  
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● Vymezení dotčeného krajinného prostoru  

Hodnocení krajinného rázu 

● Vymezení oblastí a míst krajinného rázu 

● Identifikace znaků a hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu v oblastech 
a místech krajinného rázu a klasifikace identifikovaných znaků z hlediska významu jednotlivých znaků 
v souboru typických znaků krajinného rázu dané oblasti nebo místa a z hlediska jejich cennosti 

Posouzení zásahu do krajinného rázu 

● Posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a hodnoty 

● Určení míry únosnosti zjištěného vlivu 

Cílem studie bylo vyhodnotit dopad navrhovaného záměru na přírodní, kulturní a historické charakteristiky 
krajinného rázu a na harmonické měřítko krajiny.  

Navrhovaná stavba je umisťována do krajiny, jejíž blízké okolí je v současnosti částečně ovlivněno 
antropogenními zásahy, zejména průchodem silnice I/63, kumulací liniových staveb vedení VN, dále pak 
strukturou Žichlické výsypky (dnes však již rekultivované a poměrně dobře zapojené do okolní krajiny). 
Rozsáhlejší průmyslové areály se však soustředí do suburbánní zóny města Teplic (Bystřany), či do blízkosti 
dalších sídel povětšinou umístěných do údolí řeky Bíliny (Velvěty, Hliňany). Území podél silnice I/63 je v tomto 
ohledu dosud nezastavěné. Realizace záměru tak bude představovat poměrně významně rušivý zásah. 
V intencích zákonných kritérií a znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu byl zásah v řadě případů 
vyhodnocen jako středně silný až silný. 

Vzhledem k velkému plošnému rozsahu navrhované stavby, bude vliv na harmonické měřítko a vztahy 
v krajině značný, především v území odlesněných plošin podél silnice I/63 v přilehlém okolí prostoru záměru. 
Na většině hodnoceného území (DoKP) byly tyto vztahy vyhodnoceny jako harmonické. Stavba ovšem bude 
takto krajinu narušovat víceméně jen v blízkých pohledech max. až ve středních odstupech a v rámci nich 
působit měřítkově naddimenzovaně a míra zásahu zde bude výraznější, avšak v celkových pohledech 
panoramatického rozsahu, s ohledem na monumentální/velkovýrobní měřítko zdejší krajiny, bude stavba 
vizuálně působit relativně únosněji, v kontextu tohoto krajinného rámce méně výrazně. Z větších odstupů 
a dálkových pohledů od jihu, areál postupně splyne s okolní krajinou (např. z vyvýšených poloh úpatí 
Kostomlatského středohoří v okolí Bořislavi, Žalan či Lelova) a z těchto odstupů nebude již vizuálně 
významněji působit.  

Stavba s ohledem na svůj horizontální charakter dálkové horizonty vymezujících DoKP prakticky nezasáhne, 
jen pomístně pouze v rámci blízkých pohledů na areál uvnitř DokP (průhledy na jih od severozápadu od silnice 
3. třídy na Suché a z plošin západně od silnice). Význam přírodních dominant (zejména v rámci jižního 
pohledového horizontu - Kostomlatské středohoří s Milešovkou a Kletečnou), nebude stavbou významněji 
snížen. 

Intenzitu pohledového působení samotných hal do značné míry sníží realizace navržených výsadeb krycí 
zeleně po obvodu areálu, ale i v rámci volných ploch uvnitř areálu. S ohledem na to, bude výsledné působení 
hmot hal vizuálně redukováno a "rozbito"/rozčleněno habituálně pestřejšími výsadbami dřevin a areál jako 
celek v krajině bude působit únosněji. Tento efekt se však může významněji projevit až po určitém časovém 
období, kdy budou výsadby dostatečně vzrůstné, zapojené, vytvářející kompaktní skupiny. Vzhledem k tomu, 
že byly užity dlouhověké druhy ušlechtilých listnáčů, lze předpokládat dlouhodobou perspektivu životnosti 
takových porostů, které s léty vytvoří přirozeně působící vegetační zápoj s výrazným krycím efektem a areál 
tak vhodně zapojí do krajiny. 

Závěr 

Krajinný ráz v rámci dotčeného krajinného prostoru, se vyznačuje převažující přítomností estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů, jež jsou dané zejména výrazným panoramatickým vnímáním okolní krajinné 
scény a výrazným georeliéfem (v dálkových pohledech Kostomlatské, Litoměřické středohoří, Krušné hory). 
Pouze v prostoru záměru a jeho přilehlém okolí (v rozsahu blízkých pohledů až středních odstupů) je krajinný 
ráz částečně narušen velkoplošným zemědělským obhospodařováním a vizuální přítomností rušivých prvků 
(kumulace vedení VN, silnice I/63). V tomto kontextu bude realizace předmětného záměru představovat místy 
až silný zásah do krajinného rázu hodnoceného území, převážně však jen v zóně blízkých pohledů 
až středních odstupů. V rámci vnímání stavby v kontextu širší krajinné scény, tj. z větších vzdáleností 
až dálkových pohledů, bude záměr představovat již relativně únosný zásah do krajinného rázu hodnoceného 
území. Vizuální působení stavby bude sníženo realizací výsadeb krycí zeleně a terénních úprav. Tento efekt 
se však naplno projeví až po určitém časovém období, kdy budou porosty vzrůstné a zapojené. 
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Jedná se o přímý negativní vliv, který bude působit dočasně po dobu výstavby a provozu záměru 
a je reverzibilní, podmínkou je odstranění staveb a rekultivace území po ukončení záměru.  

 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů 

Záměr si vyžádá přeložku stávajícího vedení vysokého napětí. Realizace záměru neklade nároky na demolici 
objektů v majetku či mimo majetek investora. Komunikace jsou ve vlastnictví státu, resp. ve správě Ústeckého 
kraje. Významné vlivy na hmotný majetek se tedy nepředpokládají. 

Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s archeologickými 
nálezy typu UAN III., tedy na území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být 
osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.  

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN I, 
II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již 
od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález 
ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci 
oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky. Kumulativní vlivy v této oblasti 
nenastávají.  

 Ukončení provozu 

Lze očekávat, že ukončení provozu záměru bude spojeno buď s rekonstrukcí areálu pro jiné využití, 
nebo s jeho odstraněním a rekultivací území v případě dožití stavebních konstrukcí. Jedná se o vzdálené 
období v řádu desítek let. 

Objekty jsou tvořeny nosnou konstrukcí z železobetonových prefabrikátů a lehkým sendvičovým opláštěním.  

Těžiště prací na odstraňování stavby bude spočívat v demontáži technologie, technického zařízení budov 
a sendvičového opláštění, snášení železobetonových prefabrikátů jeřábem na nákladní vozidla a jejich odvoz. 
Pouze v případě odstraňování základů a pojízdných a manipulačních ploch bude nutno použít těžkou techniku 
(strojní sbíječka). Značná část odstraňovaných materiálů bude recyklovatelná. 

Lze očekávat, že hluk, který bude vznikat při odstraňování stavby, bude spolehlivě řešitelný organizačními 
opatřeními tak, aby u nejbližších hlukově chráněných prostor staveb pro bydlení nebyl zdrojem nadlimitních 
stavů. Obdobně lze očekávat, že trasy odvozu materiálu budou vedeny tak, aby nákladní vozidla projížděla 
obytnou zástavbou v co nejmenším množství. Zbylé plochy po areálu mohou být rekultivovány skrytou ornicí 
z jiných staveb. 

Z výše uvedených důvodů budou vlivy odstranění stavby akceptovatelné. Jedná se o přímé i nepřímé 
nevýznamné negativní kumulativní vlivy, které budou působit dočasně po dobu rekonstrukce či odstraňování 
staveb a rekultivace území a jsou reverzibilní.  

 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní 
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech 
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích 

 Rizika havárií 

Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění. V úvahu přicházejí pouze 
rizika běžných technických poruch nebo dopravních nehod v areálu. 

Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba areálu takovým záměrem, který by s sebou nesl významné 
riziko vyplývající z používání nebezpečných látek a přípravků. Při výstavbě budou použity standardní 
materiály, technologie a stavební postupy. 

 Riziko požáru 

Jednotlivé objekty budou řešeny v souladu s platnou legislativou v oblasti požárního zabezpečení. Objekty 
budou v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení vybaveny elektrickou požární signalizací 
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a stabilním hasicím zařízením (sprinklery). V prostorách bude nainstalováno zařízení pro odvod tepla a kouře 
řízené elektrickou požární signalizací. Riziko lze označit jako akceptovatelné. 

 Riziko kontaminace podzemních a povrchových vod 

V logistických objektech RT1, RT3 a RT6 bude skladováno zboží resp. komponenty pro výrobu 
bez nebezpečných vlastností.  

V rámci navrhovaných provozů lehké montáže v objektech RT2, RT4 a RT5 nebudou využívána technologická 
zařízení a stroje s olejovou náplní (např. hydraulický olej), ale není zde vyloučeno nárazové používání menšího 
množství odmašťovacích prostředků a čistidel (např. izopropylalkohol) v rámci běžné údržby výrobního 
zařízení. Tyto látky budou na pracovištích umístěny ve vyčleněných uzamykatelných kovových skříních 
určených výrobcem ke skladování chemikálií (např. výrobky fy MEWA). Únik nebezpečných látek mimo řešené 
objekty je tak prakticky vyloučen. Případné lokální úniky v interiéru výrobních objektů budou sanovány 
sorpčními prostředky.  

Srážkové vody ze zpevněných ploch s rizikem úkapů z motorové techniky budou do areálové kanalizace 
svedeny přes odlučovače ropných látek. Reálným rizikem je možný únik většího množství provozních kapalin 
z dopravní techniky. To může být způsobeno špatným technickým stavem vozidel, či dopravní havárií 
spojenou s únikem těchto kapalin. Při takové havárii je poměrně snadné zachytit uniklé látky na ploše ještě 
před vniknutím do kanalizace. Pokud by k vniknutí do areálové kanalizace došlo, budou tyto látky zachyceny 
v odlučovači ropných látek. 

Provoz v řešeném výrobně-skladovacím areálu je z hlediska možného vzniku dopravní havárie spojené 
s únikem pohonných hmot a provozních kapalin prakticky srovnatelný s běžným provozem na pozemních 
komunikacích. Možnost vzniku a především důsledky dopravní nehody jsou však s ohledem na nízkou 
pojezdovou rychlost v areálu nižší. 

 Výbuch plynu 

Frekvenci možného úniku zemního plynu z potrubí lze stanovit na základě generických dat. 

Frekvence poruch zařízení – Potrubí o světlosti do DN 75 

● Lom plného průměru  1.10-6 m-1.rok-1 

● Vznik otvoru   5.10-6 m-1.rok-1 

Frekvence poruch zařízení – Potrubí o světlosti od DN 75 do 150 DN 

● Lom plného průměru  3.10-7 m-1.rok-1 

● Vznik otvoru   2.10-6 m-1.rok-1 

S ohledem na technické řešení (hlavní uzávěr na přípojce, uzávěr před vstupem do objektu) rozvody plynu 
nepředstavují závažný zdroj rizika.   

Obecně lze konstatovat, že záměr tak, jak je navržen při dodržování požadavků platné legislativy a při realizaci 
všech navržených opatření nebude zdrojem rizika závažných havárií s nepříznivými důsledky pro životní 
prostředí, kulturní dědictví a veřejné zdraví. Rizika lze označit jako běžná, kumulace rizik je vzhledem 
k absenci obdobných objektů v území vyloučena, rizika budou přítomna dočasně po dobu výstavby a provozu 
záměru a po ukončení provozu odezní.  
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 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 

Na základě zkoumání impaktů posuzovaného záměru bylo hodnocení zdravotních rizik provedeno 
pro působení fyzikálních faktorů (hluk) a s ohledem na stacionární a mobilní zdroje plynných škodlivin 
i působení chemických faktorů inhalační cestou. Jako základní podklad pro zhodnocení vlivu těchto faktorů 
byla zpracována rozptylová studie (Příloha č. 2) a hluková studie (Příloha č. 3).  

Mírné navýšení hlukové zátěže, vypočtené v hlukové studii, ani u nejvíce exponované zástavby 
okolních obcí nedosahuje úrovně, kterou by bylo možné považovat za významné a prokazatelné 
zvýšení zdravotního rizika pro její obyvatele.     

Dočasným zdrojem obtěžování a narušení faktorů pohody může být hluk a prašnost ze stavební 
činnosti během realizace záměru.  S ohledem na dobu trvání a omezení pouze na denní dobu tento vliv 
nelze považovat za zdravotní riziko. 

Posuzovaný záměr včetně související dopravy bude mít na celkovou imisní situaci lokality podle 
výsledků rozptylové studie u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika 
zcela zanedbatelný vliv.   

Z hlediska vlivu na imisní zatížení hodnoceného území byly nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin 
NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu) zjištěny v omezeném prostoru zejména v rámci samotného 
areálu záměru.  

Vypočtené nejvyšší příspěvky sledovaných škodlivin k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, 
tuhých látek, benzenu i benzo(a)pyrenu dosahují hodnot na úrovni 0,5 -1,5 % příslušných imisních limitů, 
v širším území dosahují příspěvky hodnot nižších. Realizace řešeného záměru nezpůsobí zásadní ovlivnění 
imisní situace zájmového území sledovanými škodlivinami ani dosažení či překročení imisních limitů pro 
průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.  

Vypočtený příspěvek provozu záměru k maximální krátkodobé koncentraci NO2 dosahuje za teoretických 
nejnepříznivějších podmínek lokálně v blízkosti záměru do 2,5 % imisního limitu. Vlivem záměru nedojde 
k dosažení či překročení imisního limitu pro maximální hodinovou koncentraci NO2. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek provozu záměru k maximální krátkodobé koncentraci PM10 dosahuje lokálně 
v blízkosti záměru do 3 % imisního limitu, přičemž výpočtem nebylo zjištěno v dotčeném území navýšení počtu 
dní překračujících limit pro maximální krátkodobé koncentrace PM10 ani o jeden den. 

Lze konstatovat, že navrhovaný záměr nezpůsobí v dotčeném území dosažení či překročení 
stanovených imisních limitů. 

Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou dle provedených výpočtů ve sledovaných 
referenčních bodech ve stávajícím stavu i nulové variantě v denní době plněny příslušné hygienické limity (při 
uvažování režimu staré hlukové zátěže v relevantních výpočtových bodech). 

V aktivní variantě dojde ve sledovaných referenčních bodech dle provedených výpočtů k navýšení ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku z dopravního provozu vlivem záměru o 0,1 – 1,1 dB v denní době. V noční době 
nebude řešený záměr generovat žádnou dopravu, ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy v noční 
době tedy nebude provozem záměru ovlivněna. Ve všech referenčních bodech bylo ve výhledovém stavu 
vypočteno i nadále spolehlivé plnění stanoveného hygienického limitu v denní době, a to jak při uvažování 
varianty s Kladrubskou spojkou, tak bez Kladrubské spojky. Dále bylo výpočtově ověřeno, že hygienický limit 
by byl dodržen i při teoretickém dvojnásobném navýšení intenzit dopravy generované záměrem ve směru na 
obce severně od hodnoceného areálu, než je uvažováno v dopravní studii. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů včetně areálové dopravy nepřekročí 
ve výhledovém stavu u nejbližších venkovních hlukově chráněných prostor stanovený hygienický limit v denní 
ani noční době. 

Hluk z výstavby záměru bude dočasný, přičemž korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období 
provádění stavebních prací (platný pro období mezi 7:00 a 21:00) bude spolehlivě dodržen. Rovněž nedojde 
k významnému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu na pozemních veřejných 
komunikacích vlivem mimostaveništní dopravy, příslušný hygienický limit nebude u nejvíce dotčené chráněné 
obytné zástavby překračován. 

Lze konstatovat, že stacionární zdroje hluku v navrhovaném areálu a vyvolaná doprava nezpůsobí 
v dotčeném území dosažení či překročení stanovených hlukových limitů. 
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Pro čištění splaškových odpadních vod je v areálu navržena biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 
855 EO. Technologické odpadní vody nebudou produkovány. Vyčištěné vody z ČOV budou spolu 
se srážkovými vodami z retenčních nádrží čerpány v objemu max 23 l.s-1 na výústní objekt na vodním toku 
Bystřice, což dle vyjádření Povodí Ohře nemůže dojít ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu vod. 

Významné ovlivnění vodnatosti či chemického a ekologického stavu vodních toků Bystřice a Bíliny 
není reálné, což dokládá i souhlasné stanovisko správce vodního toku Povodí Ohře, s.p., 
ve kterém správce vodního toku konstatuje, že navržené řešení odkanalizování navrhovaného záměru 
je možné, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude 
mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. 

Ze zjištěných hydrogeologických poměrů posuzovaného území vyplývá, že podloží dotčených pozemků tvoří 
buď původní terén sestávající z písčitého až plastického jílu nebo skrývkových jílů (okraje výsypky bývalého 
hnědouhelného lomu) s omezenou hydraulickou propustností. Z výše uvedeného je zřejmé, že přípovrchová 
zvodeň díky nepropustným jílovým vrstvám s hladinou podzemních vod komunikuje pouze velmi omezeně.  

Záměr předpokládá vybudování 3 retenčních jímek z nichž 2 budou s dnem v propustnějších horizontech. 
Srážkové vody se tak budou moci vsakovat lépe, než je dnešní přirozený stav.  

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že omezení vsakování srážkových vod vlivem zpevnění 
ploch v důsledku realizace záměru by nemělo mít vliv na hladinu podzemních vod v území. 

Realizace záměru předpokládá v souladu s vymezením ploch v platné územně-plánovací dokumentaci 
dotčených obcí zábor ZPF (orná půda) v rozsahu maximálně 32,3 ha, z toho max 3,7 ha v první třídě ochrany. 
Skrytá ornice bude využita k vylepšení kvality zemědělských pozemků v okolí. 

Zábor max 28,6 ha půd nižší ochrany, tedy půd s podprůměrnou produkční schopností (IV. tř. ochrany), 
resp. půd V. tř. ochrany s velmi nízkou produkční schopností (půd mělkých, svažitých a erozně nejvíce 
ohrožených), představuje zábor půd, které jsou pro zemědělské účely postradatelné.  Zábor cca 3,7 ha 
půd nejvyšší ochrany je možné považovat v kontextu území se nadprůměrným podílem orné půdy a 
v kontextu skutečnosti, že dotčené plochy jsou v ÚP obou obcí vymezeny jako zastavitelné jako 
akceptovatelný.  

Pozemky leží mimo sesuvné území, na dotčených plochách není vymezeno žádné chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, nenachází se zde ani ložiska vedená v bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo 
tuto bilanci. Zájmová lokalita však leží na poddolovaném území č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla 
ev. č.: 255, 256, 257), což je nutné zohlednit při zakládání staveb. Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) 
budou částečně využity pro sadové úpravy v rámci konečných terénních úprav areálu. 

Lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude mít významný dopad na přírodní zdroje. 

Celkově bylo v rámci botanického průzkumu zjištěno 153 zástupců vyšších cévnatých rostlin. Lze konstatovat, 
že přírodní či přírodě blízké biotopy ve zkoumaném území nejsou, s výjimkou remízku v polích, zastoupeny. 
V rámci botanického průzkumu nebyl zjištěn žádný ze zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. Z ochranářsky významnějších druhů červeného seznamu byli zjištěni pouze 2 zástupci – 
jestřábník štětinatý (Hieracium rothianum) – C3 a hrušeň polnička (Pyrus pyraster) – C4a, nacházející 
se na plochách sousedících s dotčeným územím. 

Výskyt zvláště chráněných druhů je s ohledem na abiotické faktory (místy nepůvodní navážky zemin) a celkový 
charakter biotopů málo pravděpodobný.   

V tomto ohledu byl zásah do biotopů v souvislosti s realizací předmětného záměru vyhodnocen jako málo 
významný, akceptovatelný, přičemž byla navržena opatření (viz Příloha č. 7, kap 4.7) ke zmírnění negativních 
dopadů. 

V celém zájmovém území bylo při terénních šetřeních zjištěno celkem 143 živočišných druhů. Jedná 
se o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhů plazů, 
38 druhů ptáků a 10 druhů savců.  

Bylo pozorováno 18 ZCH druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány v širším okolí záměru 
(Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z pozorovaných živočichů se v území záměru nezdržoval, byly zde 
zaznamenány pouze přelety ZCH druhů vlaštovky obecné (O) a motáka pochopa (O). Vzhledem k tomu, 
že tyto druhy nejsou hnízdě vázány na zájmové plochy a vzhledem k tomu, že jejich výskyt byl pozorován 
v celém území (plochy revitalizované Žichlické výsypky, okolitá pole) které skýtá dostatek potravních 
příležitostí, lze předpokládat, že tyto druhy nebudou záměrem negativně ovlivněny. 
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Některé ZCH druhy širšího území můžou být realizací a provozem záměru dotčeny nepřímo, a to v důsledku 
úbytku plochy potenciálního loviště (např. výr velký, jestřáb lesní, moták pochop). Vzhledem k faktu, 
že v blízkém okolí vznikly po nedávné revitalizaci Žichlické výsypky nové plochy otevřené krajiny a vzhledem 
ke značné velikosti lovných teritorií zmíněných druhů se nejedná o významný vliv. 

Z hlediska vlivů vyvolaných provozem záměru (umělé světlo, zvýšené imise, hluk a prašnost), lze konstatovat, 
že druhy zde žijící, jsou již dlouhodobě adaptovány s ohledem na letité působení silnice I/63 a komunikace 
III/25352, ležící prakticky v bezprostřední blízkosti prostoru záměru. Intenzita osvětlení areálových 
komunikací, koncentrace imisí, zvýšená prašnost a hladina hluku nebudou dosahovat takových hodnot, jež by 
mohly vést k významnému ovlivnění živočichů v širším okolí záměru.  

Zásah do biotopů a populací živočichů byl vyhodnocen jako málo významný a z hlediska ochrany přírody 
akceptovatelný, přičemž byla navržena opatření (viz. Příloha č. 7, kap. 5.5.). 

Záměr lze z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy považovat při dodržení kompenzačních 
opatření ke zmírnění negativních dopadů za akceptovatelný. 

Záměr byl zkoumán z hlediska narušení charakteru krajinného rázu v krajinném místě i v rozsahu krajinné 
oblasti a zásahu do měřítek krajiny dalších pohledů. Z vyhodnocení zásahu do krajinného rázu dle metodiky 
Bukáček, Vorel, Matějka.  

V  území bude realizace předmětného záměru představovat místy až silný zásah do krajinného rázu 
hodnoceného území, převážně však jen v zóně blízkých pohledů až středních odstupů. V rámci vnímání 
stavby v kontextu širší krajinné scény, tj. z větších vzdáleností až dálkových pohledů, bude záměr 
představovat již relativně únosný zásah do krajinného rázu hodnoceného území. Vizuální působení 
stavby bude sníženo realizací výsadeb krycí zeleně. Tento efekt se však naplno projeví až po určitém 
časovém období, kdy budou porosty vzrůstné a zapojené. 

Realizace záměru neklade nároky na demolici objektů v majetku či mimo majetek investora. Dle Státního 
archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s archeologickými nálezy typu 
UAN III., tedy na území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů 
a ani tomu nenasvědčují žádné indicie. 

Záměr nebude mít významný negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky. 

Vlivy přesahující státní hranice jsou vzhledem k lokalizaci záměru a jeho minimálním vlivům 
vyloučeny. 
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 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  

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných 
předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů. Pro kompenzaci ekologických impaktů 
záměr předpokládá následující řešení: 

Projekt 

● Součástí výstavby areálu bude realizace autobusové zastávky pro hromadnou dopravu. 

● Součástí výstavby areálu bude realizace veřejných parkovišť při komunikaci III/25352. 

● Případné rozlehlé skleněné (čiré, či zrcadlové) plochy budou zabezpečeny proti nárazům ptáků, 

● Pohledově významné fasády jsou koncipovány jako tzv. zelené fasády, s předsazenou konstrukcí pro 
popínavé dřeviny. 

● Okraj areálu z pohledově významných směrů bude doplněn valy osázenými keři a stromy. 

● Všechny střechy hal jsou řešeny jako zelené, s výsadbou společenstev převážně suchomilných rostlin 
(rozchodníky), 

● Projekt ozelenění areálu předpokládá výsadbou 836 alejových stromů, 8055 ks keřů. Současně bude 
minimalizováno kácení stávajících dřevin (zejm. podél III/25352) na nezbytné minimum. K výsadbě 
budou použity pouze stanovištně odpovídající dřeviny autochtonního původu 

● Projekt ozelenění nezpevněných pozemků a výsadeb bude kromě vlivu na krajinný ráz posilovat funkci 
prvků ÚSES které se nacházejí v sousedství dotčených ploch (lokální biokoridor podél severní hranice 
záměru a interakční prvek procházející severojižně východní část areálu). 

● Projekt oplocení předpokládá z důvodů průchodnosti území minimalizaci oplocených ploch, oploceny 
budou pouze manipulační dvory jednotlivých objektů. 

● V místě křížení areálové komunikace a vedení interakčního prvku, který prochází severojižně ve 
východní část areálu, bude pod komunikaci vložen typový migrační propustek s naváděcími prvky, 
který umožní bezkolizní překonání komunikace pro drobnou faunu 

● Projekt terénních úprav uvažuje vyrovnanou bilanci terénních prací, tedy bez nutnosti odvozu, nebo 
dovozu výkopových zemin 

● V areál budou realizovány akumulační nádrže na srážkové vody, která se bude využívat pro potřeby 
zálivky areálové zeleně 

● Srážkové vody z ploch s možností znečištění úkapy budou svedeny do odlučovačů lehkých kapalin 

● Retenční jímky budou dle geologické situace zahloubeny do vrstev s vyšší schopností infiltrace 
k zajištění zadržení srážkové vody v území. 

● Projekt neuvažuje s realizací reklamních billboardů. 

Opatření při výstavbě 

● Na budoucím dodavateli stavby bude vyžadováno, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné 
ploše a délky tras nákladní dopravy (volbou nejbližší skládky, deponie, dodavatele apod.). 

● Bude požadováno neodkrývat celý povrch najednou, provádět skrývku půdy a zemní práce postupně 
v závislosti na etapách výstavby (ponechat rostlý terén co nejdelší dobu bez narušení). 

● Před výjezdem ze staveniště bude umístěna plocha pro mechanické dočištění vozidel, kde budou před 
výjezdem ze staveniště vozidla důsledně očištěna. 
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● Po celou dobu výstavby bude zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací dotčených stavbou. 
Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka. 

● V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště. 

● Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 hodin) 
ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin). 

● Zemní práce spojené s likvidací vegetačního krytu včetně kácení dřevin, budou realizovány v období 
vegetačního klidu, tj. od listopadu do počátku března a mimo hnízdní sezónu s ohledem na ochranu 
ptactva v hnízdním období.  

● Před zahájením výstavby bude určeno místo pro zařízení staveniště, mezideponie materiálu pouze do 
prostoru stavby, tj. mimo okolní travnaté či lesní plochy.  

● Vegetační úpravy (výsadby dřevin, osetí ploch vhodným sortimentem travobylinných směsí apod.), 
budou prováděny ve vhodném termínu a co nejrychleji s cílem omezit další masivní rozvoj a následné 
šíření nežádoucí ruderální vegetace a synantropních druhů v takto výkopovými pracemi „zraněném“ 
území.  

● Investor předpokládá pro období před zahájením zemních prací a v jejich průběhu zajištění odborného 
biologického dozoru.  

● Předpokládá se ponechání části pokácené dřevní hmoty v areálu (v místech dále nedotčených 
výstavbou), plocha bude sloužit jako „broukoviště“.  

Opatření při provozu 

● V areálu bude provoz dvojsměnný, v nočních hodinách zde bude pouze servisní provoz, ostraha 
areálu,  

● Halové objekty budou osvětleny pouze v provozní době areálu (tj. mimo noční dobu, tj.  období mezi 
22:00 – 6:00). Během noci budou osvětleny pouze areálové komunikace a částečně i prostor 
vykládacích doků. Instalovaná LED svítidla budou sklopená směrem k zemi, světelný zdroj bude 
viditelný pouze ze země. 

● Nákladní doprava bude provozována pouze v denní době. 

● Bude zachycována srážková voda pro potřeby zálivky areálové zeleně, srážková voda bude dále 
vypouštěna do retencí až po naplnění akumulační jímky, 

● Bude prováděna pravidelná údržba areálové zeleně, zálivka bude prováděna srážkovou vodou. 

 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 
prostředí 

Pro zhodnocení velikosti a významnosti možných vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí bylo využito 
metod sumarizace získaných datových podkladů, metod matematického modelování (rozptylová studie, 
hluková studie, dopravní studie), základních metod matematické statistiky, metod expertního odhadu 
a extrapolace známých skutečností na cílový stav. 

● Výpočet příspěvku záměru k imisní zátěži byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany 
ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší. Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší 
z bodových, liniových a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel 
na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty 
ovzduší. 

● Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin h luku 
z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela 
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno 
v příloze Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu 
hluku silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí 
Planeta č. 2/2005). Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum 
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při šíření zvuku ve venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů 
technické a akustické praxe. Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 10.22 profi10. 

● Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví vychází z metodických postupů hodnocení zdravotních rizik, 
které byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních 
rizik v České republice.    

● Studie vlivu na krajinný ráz byla zpracována v intencích metodického postupu Vorel, Bukáček, Matějka, 
Culek, Sklenička, FA ČVUT 2004. 

● Vegetační screening vychází z klasifikace biotopů v intencích vymezení dle Katalogu biotopů České 
republiky (Chytrý a kol., 2001). 

● Zoologický průzkum byl prováděn metodou liniového transektu, procházejícího zájmovou plochou, tzv. 
„zigzagging“, doplněn rešerší z nálezových databází AOPK a ČSO 

● V dopravní studii byla využita Metodika prognózy intenzit generované dopravy certifikovaná MDČR. 

● Studie osvětlení areálu byla provedena modelovým výpočtem osvětlenosti bodovou metodou dle EN 
12464. 

● Při hydrogeologickém posouzení se vycházelo z archivních údajů Geofondu ČGS. Pro potřebu ověření 
detailu geologického podloží, hydrogeologických a základových poměrů lokality bylo v rámci IG 
průzkumu v roce 2017 provedeno na pozemcích p.č. 961 a 154/1 v k.ú. Velvěty 13 ks průzkumných 
vrtů řady V-1 až V-13 s hloubkou od 10 do 12 m. V červnu 2019 bylo provedeno 9 ks průzkumných vrtů 
řady V2, V3-V10 do hloubky 10 m, vše o celkové metráži 230 bm rotačním jádrovým způsobem, vrtnou 
soupravou UGB 50. 

 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních 
nejistot z nich plynoucích 

Dokumentace byla zpracována na základě současných znalostí o území, výstavbě a provozu navrhovaného 
záměru. Projekt záměru se v mezidobí vyvíjí, v některých částech zůstává v rovině určité obecnosti. Tomu 
byla přizpůsobena i úroveň zpracování dokumentace, kdy se volily vstupní údaje konzervativně. V rámci 
navazujících stupňů projektové dokumentace může dojít k upřesnění řešení, nepředpokládáme však, že se 
bude jednat o změny zásadní, které by negativně ovlivnily závěry uvedené v dokumentaci. 

Změny záměru, které by byly významné z hlediska negativního vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, 
či veřejné zdraví by byly podkladem pro nové oznámení změny záměru dle zákona č. 100/01 Sb., případně 
pro nové posouzení.  

Informace potřebné pro zpracování dokumentace a pro zhodnocení současného stavu životního prostředí 
dotčeného území byly získány z dat dostupných v obecných publikacích, mapových serverech 
a ve specializovaných výstupech odborných organizací a institucí. Dále bylo využito podkladů poskytnutých 
orgány státní správy, zástupci oznamovatele, provozovateli, vlastníky inženýrských sítí a dalších.  

Obecně lze konstatovat, že všechny prognózní modely mohou být zatíženy jak chybou vlastní výpočtové 
metody, tak chybou vlastních vstupních dat. 

Nejistota výpočtu rozptylu plynných škodlivin (Příloha 2 – Rozptylová studie) je dána především nejistotou 
vstupních dat (včetně kvality měření meteorologických prvků a koncentrací) a rovněž nejistotou vlastního 
modelování. Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení 
a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Smyslem rozptylové 
studie je odhad předpokládaného dopadu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší v řešeném území, s cílem 
získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci navrženého záměru nedojde k překročení 
příslušného imisního limitu. Vkládaná vstupní data popisující hodnocené zdroje emisí (emisní parametry 
stacionárních zdrojů, údaje o intenzitě a skladbě dopravního proudu apod.) mají však charakter maximální 
možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak horním odhadem 
očekávané situace a příslušná nejistota je již zahrnuta a není relevantní s nejistotou výpočtu dále pracovat 
(přičítat nebo odečítat). Z podkladů není patrné, že by tato data byla zatížena neúměrnou chybou. 

V případě výpočtu modelu hlukového působení byl aplikován programu Hluk+ (verze 12.03 profi12) a Cadna 
za použití české výpočtové metodiky. Nejistota metodiky je v pásmu ±2 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku ve zvolených referenčních bodech reprezentují (v souladu s Metodickým návodem 
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pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí) tlak zvuku dopadajícího na fasádu posuzované 
stavby (tedy bez odrazu od této fasády).  

Výpočtový model byl zkalibrován na základě měření hluku provedeného 22. 10. 2019 u nejbližší obytné 
zástavby obce Sezemice a Malhostice za současného sčítání dopravy s nejistotou měření ±2 dB (viz protokol 
o zkoušce č. 1910103VP08, Ekola group, spol.s.r.o, příloha č. 1 Hlukové studie). Rozdíl mezi naměřenými a 
modelovými výpočtovými hodnotami ve sledovaných bodech činil do 0,8 dB, což zajišťuje dostatečnou 
přesnost výpočtu a pohybuje se v rámci standardní nejistoty jak výpočtového modelu, tak měření (± 2 dB).  

Hodnocení zdravotních rizik vychází z epidemiologických studii a v některých případech i z extrapolace toxicity 
z experimentálních zvířat na člověka. Omezení epidemiologických studii je dáno rozdílnou metodikou, 
vnímavostí populací hodnocením dopadů – zdravotních „end pointů“. Hodnocení zdravotních rizik hluku a 
znečištění ovzduší souvisejících s posuzovaným záměrem vyplývají určité nejistoty jak z výchozích dat, na 
jejichž základě byla hodnocena expozice hluku a imisím, tak i ze současného stupně poznání o jejich 
potenciálním riziku pro obyvatelstvo. 

Přírodovědný průzkum byl proveden v podzimním a v letním aspektu, nicméně pro území byl k dispozici 
dostatek informací z jiných zdrojů (Faunistická databáze ČSO, nálezová databáze AOPK, „Plán péče o PR 
Rač“ a další). 

V průběhu zpracování této dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, 
které by významně omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 

Nejistoty použitých metod jsou specifikovány v příslušných kapitolách složkových modelů, analýz, průzkumů 
a predikcí, které tvoří Přílohy této dokumentace.  
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 Porovnání variant řešení záměru (pokud 
byly předloženy) 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě (varianta aktivní). Nerealizace záměru je varianta nulová tj. 
zachování stávajícího stavu. Tato referenční varianta slouží k porovnání dopadů varianty aktivní a je podrobně 
popsána v části C dokumentace. Po dobu nerealizace varianty aktivní by tak byly přímo dotčené pozemky a 
jejich okolí dále užívány a ovlivňovány intenzivní zemědělskou výrobou. 

Vzhledem k tomu, že záměrem dotčené pozemky jsou vymezeny v územně-plánovacích dokumentací 
dotčených obcí jako návrhové zastavitelné plochy s plánovaným funkčním využitím plochy výroby resp. plochy 
výroby a skladování bylo očekáváno jejich budoucí využití obdobné, jakou představuje předkládaný záměr PH 
Park Teplice. 

Zachování nulové varianty (prolongace stávajícího stavu) by bylo na místě v případě, kdy by byly do lokality 
umisťované záměry, které by zatěžovaly složky životního prostředí a/nebo veřejné zdraví, ať už jednotlivě 
nebo kumulativně či synergicky nad únosnou mez (např. překračování povolených limitů znečištění, devastace 
rozsáhlých území, likvidace cenných ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení 
lidského zdraví apod.).  

Tato situace u nyní předkládaného záměru nenastává. Na základě posouzení vlivů aktivní varianty (viz 
zejména kapitoly části D a přílohové části dokumentace) lze navrhovaný záměr považovat pro dané území 
za únosný a akceptovatelný. 
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 Závěr 
Předmětem záměru „PH Park Teplice“ je výstavba areálu sestávajícího ze šesti samostatně stojících hal pro 
skladování nebo lehkou výrobu označenými jako RT1 až RT6. Areál je navrhován na volných zastavitelných 
plochách na hranici územních obvodů obcí Rtyně nad Bílinou a Modlany.  

(Pozn. pro areálovou čistírnu odpadních vod, čerpací stanici odpadních vod a vybudování nového 
kanalizačního řadu zakončeného výústním objektem na vodním toku Bystřice již bylo vydáno stavební 
povolení (viz Příloha č. 16)). 

Dle platné územně-plánovací dokumentace obce Modlany je areál situován v k. ú Žichlice u Modlan na 
plochách Z1/R19 a Z1/R20 s funkčním využitím plochy výroby. Část areálu v k.ú. Velvěty a k.ú Malhostice je 
dle územně-plánovací dokumentace obce Rtyně nad Bílinou vymezena na zastavitelných plochách č. 1Z1a a 
1Z1b1 s funkčním využitím jako plochy výroby a skladování.  

Navrhované objekty budou určeny pro  smluvní partnery oznamovatele, který bude vlastníkem areálu a 
uživatelé jednotlivých prostor si je budou pronajímat.  

V halách označených jako RT1, RT3 a RT6 budou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
umístěny logistické a skladovací provozy. V hale RT2 bude umístěn provoz na výrobu stojanů na kosmetické 
výrobky pro obchodní řetězce, v hale RT4 bude probíhat montáž a kompletace výpočetní techniky 
z dovezených komponent a do haly RT5 bude umístěn provoz kompletace vybavení dětských hřišť 
a sportovišť.  

Nedílnou součástí záměru bude vybudování odpovídajících areálových komunikací, manipulačních ploch 
pro nákladní automobily, parkovacích ploch pro automobily osobní, areálové dešťové a areálové splaškové 
kanalizace, nádrží pro akumulaci srážkových vod, retenčních nádrží. 

V areálu bude vybudován vodojem a v souladu s požárně-bezpečnostním řešením zde budou umístěny i 
nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení. V navrhovaném areálu budou dále umístěny vrátnice, mobiliář 
(např. přístřešky pro kola a pro kuřáky, přístřešek autobusové zastávky) a další drobné objekty (trafostanice, 
regulační stanice plynu apod.).  

Areál bude napojen na potřebné inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (vodovodní přípojka, 
kanalizace, přípojka VN, přípojka plynu, telekomunikace apod.).  

V rámci konečných terénních úprav budou realizovány valy s navrhovanými sadovými úpravami, které budou 
snižovat vlivy záměru na krajinný ráz. 

Na veřejnou komunikační síť bude areál napojen novým křížením ze stávající silnice III/25352, 
která je prostřednictvím stávající MÚK Exit 3 Malhostice napojena na silnici pro motorová vozidla I/63.  

Dokumentace vlivů na životní prostředí je doplněna složkovými studiemi. V těchto studiích bylo modelově 
predikováno výhledové dopravní zatížení lokality a okolní silniční sítě (Příloha č. 8), modelově vyhodnocen 
vliv záměru včetně vyvolané dopravy na celkovou imisní situaci v území (Příloha č. 2) a akustickou situaci 
v reprezentativních hlukově chráněných prostorách (Příloha č. 3). Součástí dokumentace je také Studie vlivů 
na krajinný ráz (Příloha č. 5), vizualizace záměru z vybraných pohledově exponovaných míst (Příloha č. 14) a 
hydrogeologický průzkum území (Příloha č. 9). Pro posouzení vlivů na obyvatelstvo bylo provedeno posouzení 
vlivů záměru na veřejné zdraví (Příloha č. 4). Výsledky složkových studií jsou v přiměřené míře zapracovány 
a okomentovány v textu dokumentace. 

Výstavba a provoz záměru předpokládá realizaci opatření, která jsou uvedena v kap. D.4.  

Z provedeného hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že 
realizací a provozem záměru velmi pravděpodobně nebude ovlivněna žádná ze složek životního prostředí, ani 
zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto složky 
životního prostředí a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné. 

Předkládaný záměr v uvedeném rozsahu navrhujeme k realizaci. 
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 VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Předmětem záměru „PH Park Teplice“ je výstavba areálu sestávajícího ze šesti samostatně stojících hal pro 
skladování nebo lehkou výrobu označenými jako RT1 až RT6. 

V halách označených jako RT1, RT3 a RT6 budou umístěny logistické a skladovací provozy. V hale RT2, RT4 
a RT5 budou umístěny provozy výrobní.  

Součástí záměru je vybudování odpovídajících areálových komunikací, manipulačních ploch, parkovacích 
ploch pro automobily osobní, realizace, nádrže pro akumulaci, retenčních nádrží napojení na potřebné 
inženýrské sítě. V navrhovaném areálu budou dále umístěny vrátnice, mobiliář a další drobné objekty 
(trafostanice, regulační stanice plynu apod.).  

V areálu bude vybudován vodojem a v souladu s požárně-bezpečnostním řešením zde budou umístěny i 
nádrže a strojovny stabilního hasicího zařízení.  

(Pozn: Pro areálovou čistírnu odpadních vod, čerpací stanici odpadních vod a vybudování nového 
kanalizačního řadu zakončeného výústním objektem na vodním toku Bystřice již bylo vydáno stavební 
povolení (viz Příloha č. 16)). 

V rámci konečných terénních úprav budou v areálu provedeny sadové úpravy v souladu s doporučeními 
vyplývajícími z vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz. 

Na veřejnou komunikační síť bude areál napojen novým křížením na stávající silnici III/25352, ze které bude 
prostřednictvím stávající MÚK Exit 3 Malhostice napojen na silnici pro motorová vozidla I/63.  

Dle platné územně-plánovací dokumentace obce Modlany je navrhovaný areál situován v k.ú. Žichlice u 
Modlan na plochách Z1/R19 a Z1/R20 s funkčním využitím plochy výroby. Část areálu v k.ú. Velvěty a část 
v k.ú Malhostice je dle územně-plánovací dokumentace obce Rtyně nad Bílinou vymezena na zastavitelných 
plochách 1Z1a a 1Z1b1 s funkčním využitím jako plochy výroby a skladování. 

 

 

 

 

 

Zájmová lokalita se nenachází uvnitř žádného zvláště chráněného území, nejsou na ní vyhlášeny žádné 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky, není součástí 
přírodního parku ani soustavy Natura 2000. Mezi navrhovanými objekty RT5 a RT6 se nachází lesní pozemek, 
který je VKP ze zákona.  

Území je suché, nenachází se v něm žádné povrchové vody, neleží v záplavovém území, v pásmu hygienické 
ochrany vodního zdroje ani v oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Část řešeného území západně 
od silnice III/25352, leží v ochranném pásmu II. stupně II.C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Teplice v Čechách. Podmínky stanovené rozhodnutím vodoprávního orgánu pro využívání území v tomto 
ochranném pásmu nepředstavují apriorně kolizi s navrhovaným záměrem, je však nutné respektovat 
podmínky rozhodnutí a omezení vyplývající ze zákona č. 164/2001 Sb. V areálu nebudou ve větším množství 
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skladovány nebezpečné látky či látky závadné vodám. Podzemní zdroje vod nebudou záměrem nijak 
ohroženy. 

Plochy dotčené záměrem nejsou postiženy sesuvy půdy. Zájmová lokalita leží na poddolovaném území 
č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla ev. č.: 255, 256, 257), což je nutné zohlednit při zakládání staveb. 
V lokalitě nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. Řešené území neleží v městské či vesnické 
památkové rezervaci, ani v památkové zóně a nenacházejí se zde kulturní či historické památky. Dle Státního 
archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s archeologickými nálezy typu 
UAN III. 

Na základě zkoumání impaktů posuzovaného záměru bylo hodnocení zdravotních rizik provedeno pro 
působení fyzikálních faktorů (hluk) a s ohledem na stacionární a mobilní zdroje plynných škodlivin i působení 
chemických faktorů inhalační cestou. Jako základní podklad pro zhodnocení vlivu těchto faktorů byla 
zpracována rozptylová studie (Příloha 2) a hluková studie (Příloha 3). 

Mírné navýšení hlukové zátěže, vypočtené v hlukové studii, ani u nejvíce exponované zástavby okolních obcí 
nedosahuje úrovně, kterou by bylo možné považovat za významné a prokazatelné zvýšení zdravotního rizika 
pro její obyvatele.     

Dočasným zdrojem obtěžování a narušení faktorů pohody může být hluk a prašnost ze stavební činnosti 
během realizace záměru. S ohledem na dobu trvání a omezení pouze na denní dobu tento vliv nelze považovat 
za zdravotní riziko.  

Posuzovaný záměr včetně související dopravy bude mít na celkovou imisní situaci lokality a širší okolí dle 
výsledků rozptylové studie u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela 
zanedbatelný vliv.   

Realizací záměru může dojít ke snížení psychické pohody (nově zastavěná dosud zemědělsky využívaná 
plocha) a k rušení hlukem, ale s ohledem na počty potenciálně dotčených obyvatel může jít jen o zvláště citlivé 
jednotlivce. 

Z hlediska vlivu na imisní zatížení hodnoceného území byly nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin 
NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu) zjištěny v omezeném prostoru zejména v rámci samotného 
areálu záměru s rychlým snižováním zátěže s rostoucí vzdáleností. 

Vypočtené nejvyšší příspěvky sledovaných škodlivin k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, 
tuhých látek, benzenu i benzo(a)pyrenu dosahují hodnot na úrovni 0,5 -1,5 % příslušných imisních limitů, 
v širším území dosahují příspěvky hodnot nižších. Realizace řešeného záměru nezpůsobí zásadní ovlivnění 
imisní situace zájmového území sledovanými škodlivinami ani dosažení či překročení imisních limitů pro 
průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.  

Vypočtený příspěvek provozu záměru k maximální krátkodobé koncentraci NO2 dosahuje za teoretických 
nejnepříznivějších podmínek lokálně v blízkosti záměru do 2,5 % imisního limitu. Vlivem záměru nedojde 
k dosažení či překročení imisního limitu pro maximální hodinovou koncentraci NO2. 

Nejvyšší vypočtený příspěvek provozu záměru k maximální krátkodobé koncentraci PM10 dosahuje lokálně 
v blízkosti záměru do 3 % imisního limitu, přičemž výpočtem nebylo zjištěno v dotčeném území navýšení počtu 
dní překračujících limit pro maximální krátkodobé koncentrace PM10 ani o jeden den. 

Lze konstatovat, že navrhovaný záměr nezpůsobí v dotčeném území dosažení či překročení stanovených 
imisních limitů. 

Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou dle provedených výpočtů ve sledovaných 
referenčních bodech ve stávajícím stavu i nulové variantě v denní době plněny příslušné hygienické limity (při 
uvažování režimu staré hlukové zátěže v relevantních výpočtových bodech). Výpočty byly ověřovány 
autorizovaným měřením hluku a byla doložena jejich správnost. 

V aktivní variantě bude dle modelů docházet ve sledovaných referenčních bodech k navýšení ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku z dopravního provozu vlivem záměru o 0,1 – 1,1 dB v denní době. V noční době 
nebude řešený záměr generovat žádnou dopravu, ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy v noční 
době tedy nebude provozem záměru ovlivněna. Ve všech referenčních bodech bylo ve výhledovém stavu 
vypočteno i nadále spolehlivé plnění stanoveného hygienického limitu v denní době, a to jak při uvažování 
očekávané výstavby a zprovoznění Kladrubské spojky, tak bez Kladrubské spojky. Dále bylo výpočtově 
ověřeno, že hygienický limit by byl dodržen i při teoretickém dvojnásobném navýšení intenzit dopravy 
generované záměrem ve směru na obce severně od hodnoceného areálu, než je uvažováno v dopravní studii, 
tedy i v případě zvýšení počtu zaměstnanců, přijíždějících do areálu ze severu. 
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů, která zahrnuje i areálovou dopravu 
s velkou rezervou nepřekročí ve výhledovém stavu u nejbližších venkovních hlukově chráněných prostor 
stanovený hygienický limit v denní ani noční době. 

Hluk z výstavby záměru bude dočasný, konzervativním modelovým výpočtem bylo ověřeno, že korigovaný 
limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (platný pro období mezi 7:00 a 
21:00) bude spolehlivě dodržen. Rovněž nedojde k významnému navýšení ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku z provozu na pozemních veřejných komunikacích vlivem mimostaveništní dopravy, příslušný hygienický 
limit nebude u nejvíce dotčené chráněné obytné zástavby překračován. 

Pro čištění splaškových odpadních vod z areálu bude využívána biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 
855 EO. Technologické odpadní vody nebudou produkovány. Vyčištěné vody z ČOV budou spolu 
se srážkovými vodami z retenčních nádrží čerpány v objemu max 23 l.s-1 na výústní objekt na vodním toku 
Bystřice. Tato ČOV a navazující stavby budou realizovány na základě již vydaného stavebního povolení.  

Ze zjištěných hydrogeologických poměrů posuzovaného území vyplývá, že podloží dotčených pozemků tvoří 
buď původní terén sestávající z písčitého až plastického jílu nebo skrývkových jílů (okraje výsypky bývalého 
hnědouhelného lomu) s omezenou hydraulickou propustností. Z výše uvedeného je zřejmé, že přípovrchová 
zvodeň díky nepropustným jílovým vrstvám s hladinou podzemních vod komunikuje pouze velmi omezeně.  

Záměr předpokládá vybudování retenčních jímek s dnem v propustnějších horizontech. Srážkové vody se tak 
budou moci vsakovat lépe, než je dnešní přirozený stav. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že 
omezení vsakování srážkových vod vlivem zpevnění ploch v důsledku realizace záměru by nemělo mít vliv na 
hladinu podzemních vod v území. 

Realizace záměru předpokládá v souladu s vymezením ploch v platné územně-plánovací dokumentaci 
dotčených obcí zábor ZPF (orná půda) v rozsahu maximálně 32,3 ha, z toho max 3,7 ha v první třídě ochrany. 

Zábor max 28,6 ha půd nižší ochrany, tedy půd s podprůměrnou produkční schopností (IV. tř. ochrany), resp. 
půd V. tř. ochrany s velmi nízkou produkční schopností (půd mělkých, svažitých a erozně nejvíce ohrožených), 
představuje zábor půd, které jsou pro zemědělské účely postradatelné.  Zábor cca 3,7 ha půd nejvyšší ochrany 
je možné považovat v kontextu území se silně nadprůměrným podílem orné půdy a v kontextu skutečnosti, že 
dotčené plochy jsou v ÚP obou obcí vymezeny jako zastavitelné, jako akceptovatelný.  

Pozemky leží mimo sesuvné území, na dotčených plochách není vymezeno žádné chráněné ložiskové území, 
dobývací prostor, nenachází se zde ani ložiska vedená v bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo 
tuto bilanci. Zájmová lokalita však leží na poddolovaném území č. 1795 Malhostice, hnědé uhlí (důlní díla ev. 
č.: 255, 256, 257), což je nutné zohlednit při zakládání staveb. Svrchní vrstvy půdy (ornice a podorničí) budou 
částečně využity pro sadové úpravy v rámci konečných terénních úprav areálu. 

Lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude mít významný dopad na přírodní zdroje. 

V rámci botanického průzkumu bylo ve zkoumaném území aktuálně popsáno 153 zástupců vyšších cévnatých 
rostlin. Výskyt zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., zde nebyl zjištěn. Z hlediska 
botanického byly biotopy v dotčeném území vyhodnoceny jako antropogenně silně ovlivněné, s výjimkou 
remízu charakteru acidofilní doubravy degradované ruderalizací a celkovou eutrofizací. Z botanického 
hlediska se tedy jedná o biotopy nereprezentativní, podmíněné antropogenní činností a faktory, s výskytem 
běžných zástupců široké ekologické valence, často apofytů. V tomto ohledu byl zásah do biotopů v souvislosti 
s realizací předmětného záměru vyhodnocen jako málo významný, akceptovatelný, přičemž byla navržena 
opatření ke zmírnění negativních dopadů. 

V celém zájmovém území bylo při terénních šetřeních zjištěno celkem 143 živočišných druhů. Jedná 
se o 4 druhy měkkýšů, 1 druh rakovců, 10 druhů pavoukovců, 77 druhů hmyzu, 1 obojživelníka, 2 druhů plazů, 
38 druhů ptáků a 10 druhů savců.  

Bylo pozorováno 18 zvláště chráněných (ZCH) druhů živočichů, přičemž všechny tyto druhy byly pozorovány 
v širším okolí záměru (Žichlická výsypka, PR Rač, remíz). Žádný z pozorovaných živočichů se v území záměru 
nezdržoval, byly zde zaznamenány pouze přelety ZCH druhů vlaštovky obecné (O) a motáka pochopa (O). 
Vzhledem k tomu, že tyto druhy nejsou hnízdě vázány na zájmové plochy a vzhledem k tomu, že jejich výskyt 
byl pozorován v celém území (plochy revitalizované Žichlické výsypky, okolitá pole) které skýtá dostatek 
potravních příležitostí, lze předpokládat, že tyto druhy nebudou záměrem negativně ovlivněny. 

Některé ZCH druhy širšího území můžou být realizací a provozem záměru dotčeny negativně nepřímo, a to v 
důsledku úbytku plochy potenciálního loviště (např. výr velký, jestřáb lesní, moták pochop). Vzhledem k faktu, 
že v blízkém okolí vznikly po nedávné revitalizaci Žichlické výsypky nové plochy otevřené krajiny a vzhledem 
ke značné velikosti lovných teritorií zmíněných druhů se nejedná o významný vliv. Pozitivně se naopak projeví 
ozelenění značné části lokality v porovnání s dnešním stavem, kdy je území intenzivně zemědělsky užíváno 
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spojeno s orbou, hnojením, chemickým ošetřováním, pěstováním monokultur a při nevhodném osevním 
postupu také relativně dlouhým obdobím „holé země“ po sklizni před dalším osetím. 

Z hlediska vlivů vyvolaných provozem záměru (umělé světlo, zvýšené imise, hluk a prašnost), lze konstatovat, 
že druhy zde žijící, jsou již dlouhodobě adaptovány s ohledem na letité působení silnice I/63 a komunikace 
III/25352, ležící prakticky v bezprostřední blízkosti prostoru záměru. Intenzita osvětlení areálových 
komunikací, koncentrace imisí, zvýšená prašnost a hladina hluku nebudou dosahovat takových hodnot, jež by 
mohly vést k významnému ovlivnění živočichů v širším okolí záměru.  

Zásah do biotopů a populací živočichů byl vyhodnocen jako málo významný a z hlediska ochrany přírody 
akceptovatelný, přičemž projekt obsahuje opatření ke zmírnění možných negativních dopadů. 

Záměr lze z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy považovat při dodržení kompenzačních opatření 
ke zmírnění negativních dopadů za akceptovatelný. 

Záměr byl zkoumán z hlediska narušení charakteru krajinného rázu v krajinném místě i v rozsahu krajinné 
oblasti a zásahu do měřítek krajiny dalších pohledů. Z vyhodnocení zásahu do krajinného rázu dle metodiky 
Bukáček, Vorel, Matějka.  

V kontextu území bude realizace předmětného záměru představovat místy až silný zásah do krajinného rázu 
hodnoceného území, převážně však jen v zóně blízkých pohledů až středních odstupů. V rámci vnímání stavby 
v kontextu širší krajinné scény, tj. z větších vzdáleností až dálkových pohledů, bude záměr představovat již 
relativně únosný zásah do krajinného rázu hodnoceného území. Vizuální působení stavby bude sníženo 
realizací výsadeb krycí zeleně, ozeleněním pohledových stěn, střech hal a realizací zelených valů. Tento efekt 
se však naplno projeví až po určitém časovém období, kdy budou porosty vzrůstné a zapojené. 

Realizace záměru neklade nároky na demolici objektů v majetku či mimo majetek investora. Dle Státního 
archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s archeologickými nálezy typu 
UAN III., tedy na území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů 
a ani tomu nenasvědčují žádné indicie. 

Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky. 

Vlivy přesahující státní hranice jsou vzhledem k lokalizaci záměru a jeho minimálnímu působení vyloučeny. 

Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na lidské zdraví a jednotlivé složky životního prostředí 
lze konstatovat, že realizací a provozem záměru nebude ovlivněna žádná ze složek životního prostředí, ani 
zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala zvýšené riziko jak pro obyvatele, tak pro tyto složky 
životního prostředí a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné. 
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