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ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána“
Záměr naplňuje dikci bodu 109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst)“ kategorie II přílohy č. 1 zákona ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je vybudování odpočívky na silnici I/7 v km 91,75. Součástí odpočívky
budou parkovací stání pro nákladní automobily, autobusy, karavany a osobní automobily.
Vzhledem k charakteru záměru se očekává zejména kumulace jeho vlivů s vlivy
generovanými provozem na cestě I/7.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Odpočívka je plánována pouze na levé jižní straně silnice I/7 ve směru na Chomutov - SRN.
V souvislosti s aktuální projektovou přípravou je předpokládána realizace objektů pozemních
komunikací, ploch odpočívky, rozšíření stávající silnice I/7 o odbočovací a připojovací pruhy,
související vodohospodářské objekty, inženýrské sítě, zabezpečovací a ochranná opatření,
technologická zařízení a úpravy ploch. Zásobování areálu elektrickým proudem bude
zajištěno přípojkou z veřejné sítě. Napojení na zdroj pitné vody bude řešeno vodovodní
přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu, který vede podél silnice III/25114. Délka této
přípojky bude cca 400 m.
Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha odpočívky je 47 000 m2. Kapacita parkoviště je 54 stání pro osobní
automobily včetně 4 stání ZTP, dále 5 stání pro karavany, 4 stání pro autobusy a 78 stání
pro nákladní automobily.
Umístění záměru
kraj:
obec:
k. ú.:

Ústecký
Hora Sv. Šebestiána, Křimov
Nová Ves u Křimova, Křimov
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Oznamovatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele
65993390
Zpracovatel oznámení
Ing. Vladimír Rimmel (držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle
§ 19 zákona, na základě Rozhodnutí 3108/479/OPV/93, platnost autorizace prodloužena do
31. 12. 2026 rozhodnutím MŽP č. j.: MZP/2021/710/4477).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 zákona Krajský úřad
Ústeckého kraje.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Ústeckého
kraje na základě § 7 odst. 5 zákona k závěru, že záměr

„I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána“
může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.
V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která musí být zpracována autorizovanou
osobou ve smyslu zákona a v rozsahu přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné se zaměřit
zejména na následující oblasti:
-

popsat a vyhodnotit celý stavební záměr komplexně včetně možných variant
následných staveb a dodatečných záměrů;

-

zpracovat biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb.;

-

upřesnit střet stavby se zjištěným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a na
základě konkrétního zásahu stavby do jejich biotopu vyhodnotit možnost úpravy
záměru mimo tyto lokality;

-

v případě nutného přemístění identifikovaných zvláště chráněných druhů rostlin
analyzovat vhodnost cílové lokality a navrhnout opatření k zajištění úspěšného
transferu a budoucí prosperity druhu v náhradní lokalitě;

-

podrobněji vyhodnotit dopady záměru na povrchové a podzemní vody. Hodnocení
zaměřit zejména na ovlivnění biotopů ohrožených druhů rostlin a vlivů na kvalitu a
kvantitu zdrojů vod, které obyvatelé v širším území využívají (studny, vrty);

-

zpracovat rámcový návrh ozelenění areálu ve vztahu k začlenění záměru do krajiny;

-

podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v
doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a
vzešlá opatření řádně zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D. IV.).

Odůvodnění
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 27. 9. 2021 oznámení záměru „I/7 Odpočívka
Hora Svatého Šebestiána“ zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Záměr naplňuje dikci bodu
109 „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu (500 míst)“ kategorie II přílohy č. 1 zákona a je tak posuzován v souladu
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s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího
řízení je dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje.
Dne 29. 9. 2021 (č. j. KUUK/130276/2021) byla v souladu s § 6 odst. 5 zákona rozeslána
informace o zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení záměru se žádostí o vyjádření bylo
adresováno dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům
(Ústecký kraj, obec Křimov, obec Hora Svatého Šebestiána, Magistrát města Chomutov,
Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí).
Dne 29. 9. 2021 bylo v souladu s § 16 odst. 1 zákona oznámení záměru zveřejněno
v elektronické formě na portálu veřejné zprávy (informační systém CENIA) a dne 7. 10. 2021
byla dle § 16 odst. 2 zákona zveřejněna informace o zahájení zjišťovacího řízení na úřední
desce Ústeckého kraje. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla také zveřejněna na
úředních deskách dotčených samosprávných celků (dne 8. 10. 2021 obec Hora Svatého
Šebestiána a dne 30. 9. 2021 obec Křimov). Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a
dotčené samosprávné celky se tak mohly k oznámení vyjádřit ve lhůtě do 8. 11. 2021.
V souladu s § 7 odst. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít
významný vliv na životní prostředí a zda záměr bude posuzován podle zákona. Krajský úřad
k výše uvedenému závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií
uvedených v příloze č. 2 zákona, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění,
charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a především pak na
základě obdržených vyjádření dotčených správních orgánů, dotčených územních
samosprávných celků a veřejnosti, ve kterých obdržel relevantní odůvodněné připomínky a
požadavky ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto
požadavkům byly specifikovány výše uvedené oblasti.
Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad během zákonné lhůty vyjádření
od následujících subjektů (stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému
oznámení záměru):
Ústecký kraj požaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci dokumentace
EIA je nutné upřesnit střet stavby se zjištěným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a v
případě potvrzení zásahu stavby do jejich biotopu vyhodnotit možnost úpravy záměru mimo
tyto lokality. V dokumentaci je také nutné posoudit záměr komplexně včetně možných variant
souvisejících staveb a dodatečných záměrů.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rámci
zahájeného zjišťovacího řízení uplatňuje požadavek na zpracování dokumentace vlivů na
životní prostředí a požaduje další posouzení záměru podle zákona.
Z pohledu zájmů ochrany přírody v kompetenci krajského úřadu požaduje upřesnit střet
stavby s výskytem přisedlých zvláště chráněných druhů, a to zakreslením výskytů druhů
rostlin do situace stavby. V případě potvrzení zásahu stavby do biotopu prhy arniky požaduje
vyhodnotit variantní řešení úpravy záměru. Krajský úřad je toho názoru, že s ohledem na
okrajový výskyt tohoto druhu je možné záměr realizovat bez jejího přímého negativního
ovlivnění. Dále upozorňuje, že pro řízení o povolení výjimek ze zákonné ochrany zvláště
chráněných druhů je pro variantu přesazení dílčí části populace koprníku štětinolistého
nezbytné mít vypořádaná práva i pro místa výsadby. Tedy pokud nebude místo výsadby ve
vlastnictví žadatele o výjimku, pak je nezbytné mít písemný souhlas vlastníka pozemku a ten
doložit spolu s žádostí o povolení výjimek.
Dále požaduje podrobněji popsat vodohospodářský systém a doplnit informace o produkci
odpadních vod a jejich čištění. Záměr je nutné posuzovat včetně doprovodných a návazných
staveb typu ČOV či čerpací stanice pohonných hmot apod. Lze si jen obtížně představit
smysluplnou realizaci odpočívadla bez těchto objektů. Pokud nejsou známé konkrétní
parametry staveb, je potřeba uvažovat o několika modelových variantách včetně znečištění
s tím spojeným a několika variant řešení čištění těchto vod. Krajský úřad dále nesouhlasí
s předběžně navrhovaným umístěním objektů spojených s odpadními vodami a jejich
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

3/7

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

čištěním ani s možným vypouštěním přečištěných vod do ploch s výskytem zvláště
chráněných druhů (zde zejména rdestu alpského vázaného na oligotrofní vody). I v případě
jiného umístění by však měl být detailněji vyhodnocen vliv produkce odpadních vod a jejich
vlivu na vodárenský tok Křimovského potoka resp. VD Křimov. Vzhledem k významnosti
tohoto zdroje by této problematice měla být věnována nadstandardní pozornost, která by
měla vyhodnotit vlivy eutrofizace či možného znečištění toxickými látkami. Nezanedbatelný
vliv bude mít záměr i bez přidružených staveb v podobě zimní údržby a s tím spojeným
znečištěním. Vhodné by mohlo být i zapojení alternativních technických variant čištění
odpadních vod například kořenové čističky či jinak nevyužívané VN Celná. Cesta čištění vod
se zapojením samočistících procesů by měla být co nejdelší a neměla by být zkracována o
několik set metrů odpadním potrubím.
Magistrát města Chomutov, odbor životního prostředí požaduje další posuzování dle
zákona. V rámci dokumentace je požadováno zpracování biologického hodnocení dotčených
pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy dle § 67
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Ve specifikaci Kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 2 zákona č. 100/2001 Sb. je
uvedeno, že parametry záměru musí být zváženy se zvláštním zřetelem na rozsah a podobu
záměru jako celku a dále na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů
(realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných). Na základě uvedeného odbor
životního prostředí Magistrátu statutárního města Chomutova požaduje, aby byl posuzován
celý stavební záměr včetně možných variant následných staveb a dodatečných záměrů,
které úzce souvisí se záměrem vybudování odpočívky jako plánované objekty ČS PHM,
ČOV či další stavby.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen
ČIŽP) z hlediska ochrany vod konstatuje, že oznámení neobsahuje konkrétní návrhy týkající
se odkanalizování ploch a výstavby ČOV, ani posouzení hydrogeologických podmínek pro
případné zasakování srážek ze znečištěných ploch. ČIŽP nepožaduje další posouzení za
předpokladu dodržení veškerých legislativních náležitostí, které se týkají plánovaného
vypouštění vod z odpočívky. ČIŽP také nepožaduje další posouzení z hlediska ochrany
ovzduší, neboť součástí plánované stavby není výstavba žádného stacionárního zdroje.
Z hlediska dodržování zákona o odpadech nemá ČIŽP k nakládání s odpady, popsanému v
předložené dokumentaci, připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že je
nutné požádat o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k
druhovému složení místních rostlinných a živočišných společenstev, lokální biotopové
skladbě a charakteru uvažovaného záměru lze při splnění navržených zmírňujících opatření,
které jsou součástí zpracovaného biologického průzkumu, vyloučit významný negativní vliv
jeho realizace na lokální populace zvláště chráněných či jinak ochranářsky významných
druhů rostlin a živočichů. Navržené zmírňující opatření jsou následující:
-

při stavební činnosti na jižní straně areálu odpočívky bude omezen zásah do lesního
okraje, nebudou zde skladovány materiály, ani parkovány stavební mechanismy;

-

před realizací stavby dojde k transferu prhy arniky a koprníku štětinolistého z lokality
dotčené výstavbou záměru na náhradní stanoviště nacházející se cca 100 m východně
od záměru za silnicí I/7, viz mapa na Obrázku 12. Rostliny budou označeny v době
květu a transfer bude proveden v září;

-

v dalších fázích projektové přípravy navrhujeme upravit trasování vodovodní přípojky
mimo lokalitu U stavědla. Umístění lokality je patrné z Obrázku č. 12, kde je vyznačen
výskyt zevaru nejmenšího. Taktéž navržené umístění soustavy ČOV + DUN + ORL +
RN u silnice III/25114 cca 300 m východně od lokality plánované odpočívky je z důvodu
výskytu ZCHD rostlin a potenciálního výskytu ZCHD obojživelníků, plazů a ptáků zcela
nevhodné;
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-

zásahy do dřevinných porostů a půdního krytu (skrývky zeminy) v souvislosti
s výstavbou budou realizovány mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj.
od začátku září do konce března;

-

podél jižní strany areálu odpočívky budou vysázeny stromy s podrostem keřů, čímž
dojde k omezení rušivého vlivu na biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých
savců.

V případě splnění výše uvedených požadavků ČIŽP nepožaduje posouzení záměru podle
zákona.
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Chomutov (dále jen KHS) konstatuje, že
z hygienického hlediska není třeba provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na
životní prostředí. Předložené oznámení záměru je z pohledu orgánu ochrany veřejného
zdraví pro účely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dostatečným podkladem. Po
dobu stavby budou investorem přijata organizační opatření k minimalizaci a eliminaci
negativního vlivu zvýšené intenzity dopravy na obytnou zástavbu podél celé dopravní trasy –
např. opatření, která budou maximálně eliminovat výskyt PM10 a PM2,5 v ovzduší (kropení,
úklid, atd.). Stavební práce nebudou prováděny v době mezi 21.00 hod. – 7.00 hod. Při
provádění zemních prací je pak nutné používat stavební stroje s nižšími hlučnostmi.
Stavební práce, které mohou být zdrojem vibrací, budou prováděny tak, aby bylo
minimalizováno přenášení vibrací na pracovníky a nedocházelo k poškozování budov či
jiného hmotného majetku. Během provozu záměru musí být dodrženy hlukové limity v
souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, v denní i noční době.
Povodí Ohře s. p. ve svém vyjádření požaduje posouzení dle zákona. Požaduje přepracovat
celý koncept odvodnění včetně navazujících etap předpokládané výstavby v dané lokalitě.
Nelze předem předpokládat realizaci odpočívky na druhé straně komunikace I/7, kde má být
vybudována dle dostupné situace čistírna odpadních vod. Tato odpočívka je v současné
době v rozporu s platným územním plánem Hora Sv. Šebestiána. Dešťové a předčištěné
odpadní vody z řešené odpočívky musí být odváděny pomocí stávajícího odvodnění
komunikace I/7 do povodí vodního toku Hačka. Čistírnu splaškových vod pro doprovodné
stavby je nutné umístit v rámci plochy určené pro tuto etapu výstavby. Povodí Ohře s. p.,
předem upozorňuje, že s ohledem na ochranu akumulovaných vod ve vodárenské nádrži
Křimov nebudeme souhlasit se změnou využití dané plochy v rámci změn územního plánu
obce Hora Sv. Šebestiána.
Český svaz ochránců přírody Šumperk ve svém vyjádření konstatuje, že vzhledem k
zaznamenaným zvláště chráněným druhům na lokalitě se jedná o cenné místo z pohledu
ochrany přírody. Zjišťovací řízení by mělo s minimální mírou nejistoty stanovit skutečný
negativní dopad do možných biotopů výše uvedených druhů a současně minimalizovat riziko
možného poškození citlivých vazeb v krajině, které výskyt těchto druhů umožňuje. Na
základě výše uvedeného považujeme za nutné posoudit záměr zcela dle zákona.
Příslušný úřad dále shrnuje obsah vyjádření a požadavků, která byla doručena od veřejnosti:
-

umístění odpočívky je nevhodné jak z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak z hlediska
klimatických podmínek v místě záměru. V oznámení chybí náležité odůvodnění umístění
a kapacity záměru (v těsném sousedství plánované odpočívky se nachází nevyužívaný
brownfield obdobné velikosti), odůvodnění ve vztahu k dostatečnému počtu čerpacích
stanic v přilehlém úseku silnice I/7 a požadovanému záboru ZPF;

-

botanický průzkum přiložený k oznámení nepostihuje celé vegetační období a
nezohledňuje řadu druhů, které se na lokalitě vyskytují. Je požadováno zpracování
detailnějšího hodnocení včetně zmapování celého rozsahu biotopu prhy chlumní (arniky)
jakožto předmětu ochrany podle práva Evropských společenství a vyhodnocení redukce
záměru o tyto plochy;
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-

v případě transferu prhy arniky je nutná analýza vhodnosti cílové lokality a návrh
opatření k zajištění úspěšného transferu a budoucí prosperity druhu v náhradní lokalitě;

-

je vysloven nesouhlas s dílčím posuzováním plánovaného rozvoje odpočívky (ČOV, ČS
PHM), záměr je nutné posoudit jako jeden celek ve všech relevantních aspektech;

-

z oznámení není zřejmé, jakým způsobem bude nakládáno s vodami potenciálně
znečištěnými ropnými látkami a posypovou solí. V tomto směru je požadováno konkrétní
vyhodnocení vlivů a návrh opatření k zajištění čistoty povrchových i spodních vod.
Hodnocení je třeba zaměřit na dopady na přilehlé biotopy ohrožených druhů rostlin a
zdroje vody, které obyvatelé v širším území využívají (studny, vrty);

-

v oznámení není blíže specifikováno ozelenění areálu ve vztahu začlenění záměru do
krajiny, zejména ve vztahu k sousední lokalitě Přírodního parku Údolí Prunéřovského
potoka;

-

je upozorněno na kratší vzdálenost obytné zástavby ve vztahu hodnocení vlivů na
akustickou situaci u hlukově chráněných staveb.

S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků je nutné předložit
dokumentaci EIA v tištěné podobě v počtu 4 paré a jedné elektronické verze na CD, popř. je
možné elektronickou verzi poskytnout prostřednictvím úložiště dat.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje závazná stanoviska ani vyjádření dotčených správních
orgánů, stejně tak ani příslušná rozhodnutí, povolení či souhlasy vydávané podle zvláštních
právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a
nelze se proti němu odvolat.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní
informaci o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na
úředních deskách.
Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v
souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou
datovou nebo e – mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný
úřad o dni vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším
možném termínu.
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru ULK1166.
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Rozdělovník k č. j. KUUK/158624/2021
Oznamovatel: (příloha obdržená vyjádření)
1) Regionální centrum EIA s.r.o., Lidická 1 742 83 Klimkovice (zástupce oznamovatele)
Dotčené územní samosprávné celky:
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Hora Sv. Šebestiána, č. p. 3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána
4) Křimov, č. p. 1, 430 01 Chomutov
Dotčené správní orgány:
5) Magistrát města Chomutov, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 104, 430 01
Chomutov
6) ČIŽP OI, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
7) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185,
430 12 Chomutov
8) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)
Na vědomí:
9) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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