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1. Obchodní firma
Marius Pedersen a.s.

2. IČ:
42194920

3. Sídlo (bydliště):
Marius Pedersen a.s
Průběžná 1940/3
50009 Hradec Králové
Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
Úprkova 3120
Teplice
415 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Bc. Jiří Hodač, oblastní manažer zplnomocněný k jednání jménem představenstva společnosti
e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Jitka Timofejevová
Dělnická 470/1 Proboštov 417 12
tel. 493 645 543
e-mail: jitka.timofejevova@mariuspedersen.cz
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I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.
Rozšíření činnosti Kompostárny Chudeřice o třídění skleněného odpadu
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 56 vyžadující zjišťovací řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 56 –
zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů
s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rozšíření činnosti v současné době provozované kompostárny na zpracování
bioodpadů o činnost týkající se shromažďování, třídění a odstraňování skleněného odpadu.
Kapacita je plánována na 4 000 t zpracovaného odpadu za rok.
Návoz bude nepravidelný, uvažuje se o průměrném množství 5 nákladních automobilů za
den.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Bílina
Chudeřice u Bíliny

Záměr bude umístěn v již provozované kompostráně, ve stávající, v současné době
nevyužívané, hale. Nebude se tedy jednat o novou stavbu, ale pouze o činnost.
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Obr. 1 – umístění záměru, širší vztahy

Obr. 2 - Vyznačení zájmové plochy (označení haly červeně ) a její vymezení v rámci celé Kompostárny
(modrá) v katastrální mapě
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Stávající areál kompostárny se rozkládá v průmyslové zóně Chudeřice, v prostoru bývalého
montážního místa Pitterling.
Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího areálu
Kompostárny Chudeřice součástí které jsou již provozovaná zařízení pro zpracování
bioodpadu z regionu Teplic a okolí. Část areálu je dále vyhrazena pro oddělené skladování
sypkých hmot před jejich zapravením do zakládky, část pro úpravu surovin (drcení, třídění)
a část 2 boxů pro uskladnění Agrobentosu včetně 12ti expedičních boxů jako depo hotového
substrátu a ostatních produktů nabízených kompostárnou v rámci prodeje.
V prostoru prázdné haly na p.p.č. 201/58 (obrázek 2) pak je plánováno umístit
posuzovaný záměr, tedy zařízení ke sběru a třídění odpadu kategorie „O“ (ostatní).
Možné kumulace
Bereme-li celé Zařízení (tj. existující provozy, viz výše) jako jeden celek, není v území v době
zpracování Oznámení znám žádný záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým
environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučovaly.
Možné kumulace vlivů jsou významné především v případě, že se v dotčeném území potkává
více záměrů s podobným zaměřením – v takovém případě by bylo nutno očekávat
a vyhodnotit i obdobné vlivy přímé i nepřímé.
Jako kumulativní v tomto případě je nutné brát v úvahu především dopravu do areálu
Kompostárny. V současné době sem, dle informací investora, přijede v průměru cca 50 NA za
den.
Provoz třídírny skleněného odpadu bude nepravidelný a v průměru bude čítat příjezd
5 NA za 24 hod (tedy 10 jízd). V součtu s provozem stávajícím se tedy bude jednat o
nájezd cca 55 NA za den.
Možný vliv na pozaďové hodnoty hluku a imisí bude mít především samotný provoz ELE Nového zdroje 660 MW.
Dalším významným zatížením je pak v současné době probíhající těžba hnědého uhlí a jevy
s tou činností související v rámci Severočeských dolů - Dolů Bílina, a.s.
Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění
ovzduší reprezentovaný silnicí I. třídy č. 13 směrem z Bíliny do Teplic a provozem na
železniční trati č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov. Vlivy hluku z místních komunikací jsou
pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou také podstatně méně vnímány.
Obecně je zde nutno očekávat synergické působení všech uvedených zdrojů. Je ale nutno
konstatovat, že v současném uspořádání jedná o stávající zdroje, jejichž emise jsou
obsaženy v naměřených imisních hodnotách relevantních měřících stanic.
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B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
Firma Marius Pedersen a.s. patří v současné době ke špičce na českém trhu mezi subjekty
zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. Firma se neustále rozvíjí, investuje do nových
technologií a rozšiřuje své služby. V roce 2016 se stala majitelem Kompostárny Pitterling.
V současné době hledá prostory pro další zpracování odpadů, v tomto případě konkrétně skla.
Zde se jako vhodné jeví právě prostor Kompostárny Chudeřice (dříve Pitterling), který má
volné kapacity pro umístění tohoto jinak nenáročného procesu, nenachází se v obydlené
lokalitě a ani provoz a doprava nákladními automobily nezatíží žádným způsobem své okolí.
Umístění je dále dáno tedy především lokalizací do průmyslové zóny a vychází z potřeb
provozu, a zároveň respektuje zásady ochrany ŽP.
Variantní řešení
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). Co
se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.

B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměrů spadajících do
režimu IPPC včetně porovnání s BAT technologiemi, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry.

§

Zákon o integrované prevenci:

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
§

Požadavky na demolice:

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce.
§

Technologické řešení záměru:

Zařízení má plánovanou kapacitu cca 4 000 t ostatních odpadů/kalendářní rok.
-

Odpady budou naváženy TNA nepravidelně (průměru cca 5 TNA/den).
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-

V prostoru vyhrazené haly v zařízení budou přechodně soustřeďovány vždy
do omezeného množství určeného provozním řádem.

-

Následně budou po ručním dotřídění přepraveny k využití do zařízení
provozovaném oprávněnou osobou.

-

Nevytříditelný zbytek bude rovněž po naplnění kapacity shromažďovacích prostředků
předáván oprávněným osobám k odstranění.

Způsob přejímky a manipulace se skleněnými odpady:
Odpady budou přebírány do zařízení od smluvních partnerů společnosti pravidelnými svozy
ze separačních nádob nebo jednotlivými návozy od původců odpadů a bude s nimi nakládáno
následujícím způsobem:
- každý návoz a odvoz odpadu bude zaevidován do Provozního deníku;
- odpad bude dle pokynů vedoucího směny uložen na vyhrazené místo;
- pracovníky bude provedeno ruční třídění odpadů;
- po provedené úpravě – třídění, budou jednotlivé odpady přechodně soustřeďovány na
vyhrazených místech ve shromažďovacích prostředcích, event. volně na ploše a
následně přepraveny k dalšímu využití (zpracování) oprávněným osobám;
Nakládání s nevyužitelným odpadem
Odpady nevhodné k využití a recyklaci budou ukládány do shromažďovacích prostředků nebo
ponechány volně na ploše a následně odstraněny oprávněnou osobou na zařízení
provozovaném oprávněnou osobou.
Případně nalezené nebezpečné odpady, jsou uloženy v uzavíratelných shromažďovacích
prostředcích po nezbytně nutnou dobu a následně jsou předávány oprávněným osobám.

B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření
§

při provozu záměru budou průběžně prováděna opatření proti prašnosti (kropení prašných
míst a obslužných komunikací),

§

záměr bude provozován jen v denní době,

§

vozidla budou nakládána tak, aby nedocházelo k úsypům materiálů při provozu na
veřejných komunikacích,

§

před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům
havarijní plán a provozní řád z hlediska ochrany ovzduší,

§

prostor bude trvale zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace záměru:
Dokončení záměru:

2019
2019

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst. c, d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené
územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
Ústecký kraj
ORP:
Bílina
ÚSC:
Bílina

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

Povolení provozu zařízení dle §14 zákona o odpadech - Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí

•

IPPC – nepodstatná změna (bude konzultováno s přísl. úřadem)

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

1

Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením, dotčeným záměru nebo koncepce uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod
alespoň zčásti tvoří dotčené území
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru v již provozované Kompostárně nedojde k žádnému novému
záboru půdy či nového území. Celý prostor areálu je zpevněn a záměr bude umístěn ve
stávající, v současné době nevyužívané hale.
B.II.2

Voda (odběr a spotřeba)

Záměr svým charakterem neklade žádné požadavky na odběr a spotřebu vody.
B.II.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje
Základním předpokladem pro plánovaný provoz je surovinová základna odpadů ke třídění. Je
předpoklad kapacity 4 000 t/rok.
Energetické zdroje
Nebudou pro záměr potřeba.

B.II.4

Biologická rozmanitost

V současnosti se na zájmové ploše určené pro záměr nachází provozovaná Kompostárna.
Jedná se o zastavěnou plochu, bez výskytu zeleně. Pochůzkou nebyl zjištěn ani případný
výskyt hnízd na budovách, z hlediska biologické rozmanitosti se nejedná o cenné území. Celé
zájmové okolí je tvořeno souborem pouze antropogenních nebo člověkem velmi silně
ovlivněných biotopů.

B.II.5

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nejedná se o nový záměr, který by vyvolal potřebu zpevnění a vybudování obslužných
účelových komunikací. Pro záměr není uvažovaná výstavba parkovacích míst.
Komunikační napojení - areál je napojen se státní silniční sítí prostřednictvím vybudované
asfaltové zpevněné komunikace. Komunikace je obousměrná.
Doprava a její frekvence – dle zkušeností s již provozovaným zařízením v Teplicích při
navrhované kapacitě 4 000 t/rok se počítá s cca 5 TNA za den (Po – So, 6 dnů v týdnu).
V současné době do Kompostárny přijede, dle informací od investora, v průměru cca 50 NA
za den. Provoz třídírny skleněného odpadu bude čítat 5 NA za 24 hod.
V součtu se tedy bude jednat o cca 55 NA za den.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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III. Údaje o výstupech
B.III.1

Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí

Ovzduší
Na základě charakteru samotného záměru, tj. sběru a třídění odpadu, nedojde ke zvýšení
prašnosti. Jediným zdrojem znečišťování ovzduší jsou případné emise z dopravy. Liniový
zdroj znečišťování ovzduší bude představovat silniční provoz na příjezdové komunikaci.
Silniční doprava (liniové zdroje emisí) bude produkovat znečišťující látky, a to zejména tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO),
benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky. Tato vyvolaná autodoprava bude
pouze minimálním příspěvkem ke stávající dopravní situaci na příslušných komunikacích.
Záměr není zdrojem ani pachových emisí.
Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Posuzovaná činnost je charakterizovaná z hlediska
zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku:
a) Technologické - nebude řešeno – třídění bude probíhat ručně
b) Dopravní – vnitroareálová doprava.
Vibrace a seismika
Samotný provoz lomu není zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí zařízení.
Ionizující a elektromagnetické záření
Záměr nebude zdrojem takového záření.

B.III.2

Množství odpadních vod a jejich znečištění

Odpadní vody splaškové
Hygienické zázemí pro zaměstnance je řešeno v prostoru samotné Kompostárny, pro provoz
posuzovaného zařízení budou využívání pracovníci Kompostárny, nedojde tedy ke změnám
v množství splaškových vod.
Odpadní vody technologické
Nebudou záměrem produkovány.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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B.III.3

Odpady – kategorizace a množství

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Do zařízení budou přijímány odpady, které budou před dalším zpracováním upraveny ručním
vytříděním nežádoucích příměsí a složek (jednat se bude především o papír, plasty, dřevo,
kovy a textil). Ty budou přemístěny do shromažďovacích prostředků zpracovatele odpadu,
event. jsou uloženy na vyhrazených plochách areálu a po ručním vytřídění jsou odběratelem
nakládány a odvezeny k dalšímu zpracování. U těchto odpadů zpravidla neprobíhá lisování.
Seznam odpadů je uveden v tabulce.
Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně,
případně uloženy volně na ploše, budou předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena
předepsaným způsobem, bude plněna ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst. (2) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Tabulka 3 - Přehled předpokládaných odpadů vznikající při činnostech souvisejících s tříděním

Název odpadu

Kategorie

Kód

Poznámka

Odpady příjímané
Odpady z tepelných procesů
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 101111
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny,
filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
Skleněné obaly
Odpady v katalogu jinak neurčené
Sklo
Stavební a demoliční odpady
Sklo

Komunální odpady
Sklo

O
O

10
10 11 03
10 11 12
15

O
O
O
O

15 01 07
16
16 01 20
17
17 02 02
20
20 01 02

Odpady vznikající
19

Odpady z úpravy odpadů

Jiné odpady (včetně směsí materiálů)
z mechanické úpravy odpadů neuvedené pod č.
191211

O

19 12 12

Způsoby nakládání s odpady
Odpady kategorie ostatní odpad budou po vytřídění nežádoucích odpadů předávány
oprávněným osobám k následné recyklaci a zpracování.
Odpady vzniklé vytříděním budou odstraněny oprávněnou osobou na zařízení
provozovaném oprávněnou osobou.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladech, které zabezpečují
tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné
odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám.

B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a metodických pokynů MŽP ČR s touto
problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně
zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského
zdraví a životní prostředí.
Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni živelných
událostí. Provozovatel zařízení stavby neplánuje skladovat či používat nebezpečné chemické
látky nebo nebezpečné chemické přípravky a ani v okolí nejsou objekty nebo zařízení, ve
kterých se tyto nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladují či
používají.
Riziko požáru je minimální, vzhledem ke vzdálenostem od ostatních objektů a obytné
zástavby a vzhledem k malému rozsahu možného zahoření (stavební stroj, obytná buňka) by
případný požár měl velmi malé vlivy na své okolí. Provozovatel má pro provozovnu
vypracován systém prevence požárů.
Lokalita se nenachází v záplavovém pásmu. Celý prostor je zpevněn nepropustnou vrstvou
betonu a vyspádován do jímek.
Poruchám a haváriím se předchází především důsledným dodržováním provozních předpisů
a kontrolou, údržbou a seřizováním technologie podle schváleného plánu kontrol a plánu
údržby strojů a zařízení, kterou provádějí odpovědní pracovníci. Jakékoliv poruchy, havárie,
nesrovnalosti v provozních údajích či jen podezření na ně hlásí kterýkoliv pracovník
odpovědným osobám a to neprodleně. Zároveň podle svých možností přispívá k jejich
identifikaci a odstranění.
Spalování jakýchkoliv materiálů je na kompostárně zakázáno.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Stávající areál se rozkládá v průmyslové zóně Chudeřice, v prostoru bývalého montážního
místa Pitterling. Vlastní plochu určenou pro záměr představuje stávající hala na zpevněné
ploše areálu.
Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího areálu
Kompostárny Chudeřice, součástí, které jsou již provozovaná zařízení pro zpracování
bioodpadu z regionu Teplic a okolí, o třídění odpadu kategorie Ostatní (sklo).
V prostoru prázdné haly na p. p. č. 201/58 (obrázek 2) pak je plánováno umístit posuzovaný
záměr, tedy zařízení ke sběru a třídění odpadu kategorie „O“ (ostatní).
Mezi nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území řadíme ty, které by
mohly být existencí a provozem posuzovaného záměru dotčeny. Území ale není z hlediska
ekologické citlivosti významné. Jedná se o plochu v neobydleném území, umístěnou
uprostřed intenzivně průmyslově využívaných ploch.
V prostoru Kompostárny se nenachází žádná zeleň, do které by záměr mohl zasahovat.
Celé širší zájmové území je součástí CHLÚ Bílina a DP Bílina, území se nachází
v ochranném pásmu II. lázeňských vod.
V území určeném pro záměr se nevyskytuje žádný prvek se zvýšenou ekologickou
hodnotou, jako jsou:
•
•
•
•
•
•
•

zvláště chráněná území, či přírodní parky
chráněná území přirozené akumulace vod,
prvky ÚSES,
chráněná území systému NATURA 2000,
přirozené nebo vzácné ekosystémy,
registrované významné krajinné prvky ani VKP ze zákona,
vodní toky či vodní plochy.

Celé širší zájmové území lze charakterizovat jako intenzivně využívanou průmyslovou a
hospodářskou krajinu, zcela přeměněnou člověkem.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V ploše uvažované pro záměr se nenacházejí existující prvky ÚSES,
Dotčené území neleží v NP, CHKO,
V širším dotčeném území jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území, území
určené pro záměr není součástí žádného ZCHÚ.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného přírodního parku.
Plocha uvažovaná pro záměr není součástí soustavy NATURA 2000.
Plocha uvažovaného záměru se nachází v neobydlené lokalitě, s územím obydleným
není ani v těsné blízkosti.
Dotčené území je součástí CHLÚ Bílina a DP Bílina,
Dotčené území je součástí ochranného pásma lázeňských vod IIC.
V širším dotčeném území se nacházejí registrované kulturní či historické památky,
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné,
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv
na proveditelnost záměru.

C.2.1 Ovzduší a klima
V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice UTPMA Teplice identifikace ISKO
1763. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2013 až 2017 na této imisní
stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 4 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)
36. nejvyšší denní
Nejvyšší denní
Imisní stanice
Rok
imise
imise PM10
IHd = 50

UTPMA Teplice

2017

249

175

Průměrná roční
imise PM10
IHr = 40

25

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené průměrné roční imise PM10 se
pohybují pod hodnotou imisního limitu 40 μg/m3.
Pro další sledovanou škodlivinu částice PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Na základě hodnot pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací, které jsou uvedeny na
webu Českého hydrometeorologického ústavu (mapa pětiletých průměrů ročních imisních
koncentrací z let 2013 – 2017 v síti 1 x 1 km) můžeme odhadnout stav imisního pozadí
v oblasti následovně:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
19,6 – 18,6 μg/m3
- částice PM10 - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:
53,7 – 48,7 μg/m3
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :
28,7 – 25,8 μg/
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :
20,8 – 18,1 μg/m3
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:
1,3 μg/m3
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:
1,40 – 1,10 ng/m3
Tabulka 5 - Přehled imisních limitů dle z. č. 201/2012 a vyhl. č. 330/2012 Sb.
imisní limit
Látka
doba průměrování
Přípustná četnost překročení
ug/m3
SO2
1 hod
350
24
24 hod
125
3
NO2
1 hod
200
18
1 kalendářní rok
40
PM10
24 hod
50
35
1 kalendářní rok
40
PM2,5
1 kalendářní rok
25
B(a)P
1 kalendářní rok
0,001
benzen
1 kalendářní rok
5

Klima
Popisované území spadá do teplejší klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím
západním prouděním. Předmětná lokalita se řadí do klimatické oblasti T 2, dle Atlasu
podnebí ČR nachází na hranici okrsků B3 a B2. Průměrná roční teplota je 8,0oC. Průměrný
roční úhrn srážek dosahuje cca 550 - 600 mm. V posledních letech je však zřetelný trend
snižování srážek, i když s významnými výkyvy díky přívalovým dešťům, které uvedený
trend zkreslují.
Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitost terénu
v širším okolí. Ortografie terénu vytváří podmínky pro vznik přízemních radiačních inverzí
významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší.
Sledovaná oblast je jako celek z geomorfologického a klimatologického hlediska poměrně
komplikovaná. Při zhodnocení fyzicko-geografické charakteristiky území lokality,
základních rysů proudění, ventilace území, sluneční radiace a teplotní inverze lze
konstatovat, že tato oblast podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu
výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit
zvýšením pozaďové regionální koncentrace škodlivin.
V české kotlině se vyskytují v chladné polovině roku z více možných příčin rovněž
meteorologické situace, kdy je nad ochlazeným zemským povrchem vrstva teplého vzduchu
a dochází ke vzniku výškových inverzí o mocnosti několik stovek metrů nad terénem.
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 240 m.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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Posuzované území náleží dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována
teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až
velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Základní klimatické
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 6 - Přehled klimatických údajů
Veličina

Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
100 - 110
40 - 50
Z, JZ

C.2.2 Natura 2000
Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
byla v souladu s právem Evropských společenství v České republice vytvořena soustava
NATURA 2000, která na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které
používají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 6. 5. 2019 č.j. KUUK/54097/2019/N-2978 lze
vyloučit, že záměr může mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).

C.2.3 Natura 2000

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH

VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Vlivy na klima a ovzduší
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klima. Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze
v rámci navazující dopravy a přivážení surovin do Kompostárny. Její intenzita (a to i
v kumulaci se současným stavem dopravního zatížení) je ale zcela minimální a v dané lokalitě
bezvýznamná.
Vlivy na hlukovou situaci
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy na hluk lze spatřovat
pouze v rámci navazující dopravy a přivážení surovin do Kompostárny. Její intenzita (a to i
v kumulaci se současným stavem dopravního zatížení) je ale zcela minimální a v dané lokalitě
bezvýznamná. Ke třídění bude docházet uvnitř stávající haly.
Vlivy na obyvatelstvo
Plocha uvažovaná pro záměr a její blízké okolí je neobydlené. Jedná se o průmyslovou zónu
v blízkosti Dolů Bílina a navazujících průmyslových plocha. Zásadními podniky jsou zde
v těsné blízkosti především zařízení Elektrárny Ledvice a Sklárny AGC Chudeřice. Nejbližší
obydlené objekty jsou ve vzdálenosti, které záměr vlivy svého provozu v žádném případě
nemůže a nezasáhne.

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy
Nepřicházejí v úvahu. Dle stanoviska lze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí (příloha H.2).
Vlivy na půdu
Realizace záměru nebude mít vliv žádný na půdu, jedná se o plánovaný provoz v areálu se
zpevněným povrchem.
Vlivy na krajinu
S ohledem na umístění záměru do stávajícího areálu Kompostárny v průmyslové zóně lze
konstatovat, že vlivy na krajinu jsou nulové.
Vlivy na vodu
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na kvalitu vod podzemních ani povrchových.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaná lokalita není v bezprostředním kontaktu se zástavbou. Vlivy záměru budou
omezeny jen na jeho bezprostřední okolí (doprava), nedotknou se v žádném případě zástavby
nejbližších sídel (Ledvice, Bílina) ve významné míře.
Hodnocené vlivy jsou ve všech složkách ŽP nulové, případně se jedná o vlivy velmi malé
a nevýznamné (doprava).
Vlivem záměru nedojde k překročení limitních hodnot žádné ze sledovaných charakteristik.
Jako pozitivní se jeví proces třídění odpadů, kde sklo bude dále využíváno jako druhotná
surovina.
Dle vyjádření úřadu územního plánovaní v Bílině č.j.: MUBI 21909/2019 je posuzovaný
záměr v souladu s územním plánem (způsob využití ploch VL – lehký průmysl).

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k samotnému charakteru
záměru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze
v tomto území předpokládat.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech
významných nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné.
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6.1 a jsou
chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá.
Další opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů dané činnosti zahrnují opatření, která
bezprostředně nevyplývají ze zákonných, stavebních, provozních, dopravních a jiných
předpisů a která jsou součástí projektové dokumentace. Jde o opatření, směrovaná pro co
nejlepší průběh činností bez střetů se zájmy na ochranu přírody.
Monitoring provozu zařízení
Pravidelné monitorování činnosti Kompostárny je v současné době dokumentováno v
Provozní evidenci, kde jsou zaznamenávány všechny kontroly provozovny. Toto bude
zajištěno i v případě rozšíření činnosti.
Plánované a preventivní prohlídky se provádějí pověřeným pracovníkem provozovatele
zařízení ve lhůtách stanovených v provozní evidenci.
Při každém příjmu odpadů se provádí běžná kontrola. V rámci provozu zařízení byl stanoven
následující termínový harmonogram kontrol provozu zařízení:
-

kontrola přiváženého odpadu - každá dodávka
kontrola provozovny vedoucím zaměstnancem - 1 x 3 měsíce

Jiná kompenzační opatření nejsou v této fázi posuzování stanovena.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru
na ŽP.
Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici určité základní množství podkladových
materiálů – tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.
Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené
lokality.
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních
údajů a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí
v zájmové lokalitě byly využity a do oznámení zapracovány.
Hlavní použité podklady:
-

platný územní plán města Bílina,

-

průzkum lokality a terénní pochůzky,

-

žádost o vydání IPPC Kompostárna Pitterling (2015)

-

výrobní, technické a mapové podklady poskytnuté oznamovatelem,

-

literární údaje (seznam literatury).

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků či nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot
z nich plynoucích.
Vlivy komentované v tomto oznámení jsou z dosavadního provozu oznamovatele v dané
lokalitě dostatečně známy a jsou dokladovány prováděnými studiemi a monitoringem
v oblastech ŽP.
Neurčitosti, které vyplývají z daného stupně přípravy záměru, nejsou takového charakteru
a významu, aby mohly negativně ovlivnit rozsah vlivů záměru na životní prostředí
a obyvatelstvo.
Oznámení hodnoceného záměru vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů
a ze zkušeností v dané lokalitě. Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny
dostupné podklady byly v rámci zpracování oznámení aktualizovány a ověřeny.
Potřebné podklady pro zpracování oznámení jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však
dopředu odhadnout dlouhodobý vývoj v území překračující horizont 20 let.

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Variantní řešení
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav).
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Zelená – hlavní hala kompostárny
Fialová – hala určená pro třídění skleněného odpadu
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Cílem posuzovaného záměru je posouzení vlivů plánované realizace rozšíření služeb
stávajícího areálu Kompostárny Chudeřice o činnost týkající se shromažďování,
třídění a odstraňování skleněného odpadu.
Areál kompostárny se rozkládá v průmyslové zóně Chudeřice, v prostoru bývalého
montážního místa Pitterling.
Součástí areálu kompostárny jsou již provozovaná zařízení pro zpracování bioodpadu
z regionu Teplic a okolí. Část areálu je dále vyhrazena pro oddělené skladování sypkých
hmot před jejich zapravením do zakládky, část pro úpravu surovin (drcení, třídění) a část 2
boxů pro uskladnění Agrobentosu včetně 12ti expedičních boxů jako depo hotového
substrátu a ostatních produktů nabízených kompostárnou v rámci prodeje.
V prostoru prázdné haly na p.p.č. 201/58 (obrázek 2) pak je plánováno umístit
posuzovaný záměr, tedy zařízení ke sběru a třídění odpadu kategorie „O“ (ostatní).
Kapacita je plánována na 4 000 t zpracovaného odpadu za rok.
Návoz odpadu do třídírny bude nepravidelný, uvažuje se o průměrném množství
5 nákladních automobilů za den a v kumulaci se stávající dopravou do kompostárny (50
TNA/den) se tedy bude jednat o cca 55 NA za den.
Záměr díky svému umístění ve stávajícím areálu a svému charakteru (nevyžaduje instalaci
žádné technologie, nenárokuje pro provoz žádné energie, nenavýší počty pracovníků)
nezasáhne žádným způsobem žádnou ze složek ŽP.
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H.

PŘÍLOHA

35/44

Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona.

36/44

Rozšíření činnosti Kompostárny Chudeřice o třídění skleněného odpadu
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD.

M STSKÝ Ú AD BÍLINA
Odbor stavební ú ad a životní prost edí
ú ad územního plánování
B ežánská 50/4, 418 31 Bílina
Spis. zn.:
. j.:
Vy izuje:
Telefon:
E-mail:

MUBI/17630/2019/Sch
MUBI 21909/2019
oprávn ná ú ední osoba
Ing. Eva Schwarzová
417 810 884
schwarzova@bilina.cz

V Bílin

20. 05. 2019

VYJÁD ENÍ
M stský ú ad Bílina, odbor stavební ú ad a životní prost edí, jako ú ad územního plánování p íslušný
podle § 6 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 23. 04. 2019 podaly:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., I O 25435876, Jiráskova .p. 413, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov 1
ve v ci:

„Rozší ení innosti Kompostárny Pitterling o t íd ní sklen ného odpadu“
sd luje následující:
P edm tný zám r „Rozší ení innosti Kompostárny Pitterling o t íd ní sklen ného odpadu“ se nachází
v zastav ném území na pozemcích p. . 201/56, 201/59, 201/58, 201/57, 201/65, 201/70, 201/71, 201/67,
201/68, 201/62, 201/66, 201/61, 201/60, 201/69 v katastrálním území Chude ice u Bíliny. Všechny tyto
pozemky se nacházejí na ploše se zp sobem využití „VL“ – lehký pr mysl. Hlavní využití lehká
výroba a skladování bez negativního vlivu na životní prost edí. P ípustné využití podniková
administrativa, vzorkové prodejny a za ízení odbytu, ochranná, izola ní a vnitroareálová zele , odstavné
zpevn né plochy a hromadná parkovišt pro zam stnance a návšt vníky, nezbytné liniové trasy a plochy
technické a dopravní infrastruktury, za ízení požární ochrany v etn um lých vodních ploch, služební
byty správc objekt i nezbytného technického personálu, plochy ve ejných prostranství.
Pou ení:
Toto vyjád ení nenahrazuje rozhodnutí ani opat ení jiných správních orgán podle zvláštních p edpis .

otisk razítka

Ing. Old ich Lukeš
vedoucí odboru SÚ a ŽP

Obdrží:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., IDDS: 6br4cew
sídlo: Jiráskova .p. 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle § 45i odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Enviornmentální a ekologické
služby s. r. o.
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Rozšíření činnosti kompostárny Pitterling
o třídění skleněného odpadu“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a
místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1 zákona k žádosti
společnosti Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 416, 436 01 Litvínov, IČO:
25435876, ze dne 23. 4. 2019, toto stanovisko:
Záměr „Rozšíření činnosti kompostárny Pitterling o třídění skleněného odpadu“ nebude mít
samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odůvodnění:

Jedná se o již provozovanou kompostárnu na zpracování bioodpadů pro výrobu
kompostů a jejich následnou aplikaci, umístěnou ve správním území města Bílina,
v průmyslové zóně Chudeřice, v prostoru bývalého montážního místa PITTERLING.
Záměrem investora je rozšířit činnost o třídění skleněného odpadu v prázdném prostoru
nevyužité haly v areálu kompostárny. Plánované zařízení bude určeno ke sběru, výkupu
a úpravě odpadů kategorie O „ostatní“.
Nejbližším územím soustavy NATURA 2000 v územní působnosti krajského úřadu je
evropsky významná lokalita Háj u Oseka (CZ0423211) vzdálená od záměru cca 7,7 km.
Předmětem ochrany EVL je druh kuňka ohnivá (Bombina bombina).
Lokalita je tvořena dvěma mělkými vodními plochami se submerzní vegetací a navazujícími
mokřadními křovinami. Mokřady ležící ve vlhké olšině jsou napájené drobnou vodotečí.
Vodní plochy jsou zarostlé makrofytní vegetací s bublinatkou jižní (Utricularia australis);
navazující porosty tvoří mokřadní vrbiny a druhotné údolní jasanovo-olšové luhy. Jedná se o
významnou batrachologickou lokalitu. Zaznamenána zde byla kuňka obecná (Bombina
bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan
skřehotavý (Pelophylax ridibindus), ropucha obecná (Bufo bufo) čolek obecný (Lissotriton
vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus). Populace většiny druhů jsou poměrně početné.
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Pro předmět ochrany EVL představuje reálnou hrozbu zejména odvodňování a vysoušení
(zemědělské využívání pozemku, výstavba apod.), případně následné vysychání lokality
z důvodu zásahů v okolí a hospodářské využívání okolního lesa.
Vzhledem k výše uvedenému, dále k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze konstatovat, že
jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění dotčené lokality, resp. jejího předmětu
ochrany ani její celistvosti. Podobně nelze předpokládat významný vliv zamýšleného záměru
ani na předměty ochrany nebo celistvost jiné evropsky významné lokality či ptačí oblasti.
Záměr nepředstavuje žádný z uvedených rizikových faktorů ani není úřadu známa jiná
nepřímá souvislost, která by mohla mít vliv na předměty ochrany zájmových lokalit.
S ohledem na výše popsaný charakter záměru lze jednoznačně jakýkoli negativní vliv
projektu na lokality soustavy NATURA 2000 resp. předměty jejich ochrany vyloučit.

Identifikační údaje:
Název akce: Rozšíření činnosti kompostárny Pitterling o třídění skleněného odpadu
Kraj:
Ústecký
k. ú.:
Chudeřice u Bíliny
Žadatel:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 416, 436 01 Litvínov
Podklady pro posouzení:
Žádost o vydání stanoviska, stručná informace o záměru se zákresem do mapy

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
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3. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996
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Ústav AVČR Průhonice, 997
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11. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
12. Žádost o vydání integrovaného povolení – Kompostárna Pitterling. EES s.r.o. 2015
13. Chráněná území ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
14. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby.
15. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http://www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>
§ Krajský úřad Ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
§ Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz
Právní předpisy a normy:
§ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění ředpisů.

§

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČD
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DP
EIA
EVL
HS
CHLÚ
CHOPAV
IPPC
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
PUPFL
SÚ
TNA
TTP
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
České dráhy
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
integrované povolení
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
pozemek určený k plnění funkce lesa
stavební úřad
těžký nákladní automobil
trvalý travní porost
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99, a prodloužilo ji
rozhodnutím ze dne 27. 6. 2016 (nabylo právní moci dne 14. 7. 2016), pod č.j.
37034/ENV/16, na dobu dalších 5 let.

23. května 2019

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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