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1. Obchodní firma
ČEZ, a .s.

2. IČ:
45 27 46 49

3. Sídlo (bydliště):
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
Provozovna:
ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice
Elektrárna Ledvice č. p. 141
418 48 Bílina

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice ,č.p. 141, Bílina 418 48

Telefon:
E-mail:

411102201
frantisek.strach@cez.cz

Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Unger – vedoucí odboru investice
Tel:

471 114 261

Fax:

471 114 253

Mobil:

606 758 650

E-mail:

zdenek.unger@cez.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Rekonstrukce vnější vlečky Elektrárny Ledvice.
Předkládaný záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, do kategorie II, bod 9.2 - Novostavby (záměry neuvedené
v kategorii I) rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních tratí, novostavby nebo
rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení překladišť.

2. Kapacita (rozsah) záměru
V souvislosti s plánovanou modernizací zdroje ČEZ a. s., Elektrárna Ledvice, (dále jen ELE)
byl znovu posouzen dopravní systém pro zásobování elektrárny potřebnými provozními
hmotami a odvozem produktů, vznikajících při provozu, s ohledem na co největší spolehlivost
a efektivnost v dalším dlouhodobém provozu ELE. Přitom bylo shledáno za účelné
přihlédnout k využití možnosti přímého napojení areálu ELE – vlečky ELE – na síť
celostátních drah.(napojovací bod žst. Bílina staré nádraží) Účelem je získat nezávislost
v přepravě po vlečce na SD Bílina, ÚUL. [1]
Bude se jednat o rekonstrukci cca 1,560 km trati pro budoucí přepravní kapacitu o průměru 42
vozů za den.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Obec:

Bílina

Katastrální území:

Bílina, Břežánky, Chudeřice u Bíliny
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Jedná se o nevýrobní, účelovou stavbu, jejíž výstavbu shledal investor jako nutnou pro
obnovu dopravního systému pro zásobování ELE a odvoz produktů, vznikajících při provozu
ELE. Touto rekonstrukcí by měla být zajištěna větší efektivnost a spolehlivost dopravního
systému.
V době zpracování oznámení nebyl identifikován žádný záměr, se kterým by mohlo dojít
ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
Cílem projektu je získat přímé napojení na tratě ČD a tím získat nezávislost v přepravě po
vlečce na SD Bílina, ÚUL a dosažení potřebné přepravní kapacity po železnici (vlečce ELE)
pro zajištění všech potřeb během budoucího provozu zdroje pro zajištění přísunu provozních
hmot a odsunu hmot, které vzniknou při výrobě a je nutné je dopravit mimo areál ELE (pro
celou elektrárnu).
Pro budoucí provoz zdroje bude třeba zajistit kapacitu vlečky ELE pro:
•

dovoz mletého vápence v ročním množství 100.000 tun z Čertových schodů,

•

dovoz vápence v ročním množství 15.000 tun ze Štramberka,

•

odvoz energosádrovce v ročním množství 100.000 tun na vlečku elektrárny Mělník
(EMĚ).

Dále bude nutné zajistit i dovoz ostatních materiálů a substrátů v obdobném rozsahu jako
nyní.
a) pro provoz – kusové zásilky:
- olej (vozy řady Za)
- chemikálie (vozy řady Za)
- náhradní díly (vozy řady Glm)
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- stavební materiál (vozy řady Glm)
b) pro nakládku:
- šrot (vozy řady Kbks)
Vysvětlivky:
Zaes – 4x nádrž na jednom podvozku
Glm – uzavřený vůz
Za – cisterna
Kbks – dlouhý plošinový vůz s bočnicemi

S připočtením dnešního stavu se zvýší průměrný denní obrat vozů na vlečce z 12 vozů denně
na 42 vozů denně, tedy 3,5 x oproti současnému stavu. V denní špičce s obratem vozů 60
vozů / den by musel vlečkař ÚUL zajistit denně až 16 obsluh, což je více, než propustná
výkonnost koleje S. Propustná výkonnost koleje S činí maximálně 15 obsluh za den.
Stávající dopravní řešení proto novým nárokům nevyhovuje.

.

Zájmové území

Zájmové území se nachází mezi obcemi Ledvice a Bílina. Navrhovaná trasa - rekonstrukce
vnější spojovací koleje mezi vlečkou ELE a kolejí č. 91 (bývalá staniční koleje č. 207 ve
zrušené žst. Bílina st.n.) probíhá v převážné části v trase zrušené trati Bílina – Trmice. Tato
trať byla nahrazena v 60-tých letech dvoukolejnou přeložkou s novým nádražím Bílina, a to
v souvislosti s postupující povrchovou těžbou hnědého uhlí v sousedícím dole.
Trasa prochází převážně na ochranném pilíři, který chránil dříve trať před hlubinným
dobýváním uhlí.

.

Přehled zvažovaných variant

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci původní železniční trati na vlečku, nemá záměr
variantní řešení.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba bude obsahovat zejména:
1. Snesení stávajícího železničního svršku. Stávající železniční svršek tvaru "T" na dřevěných
pražcích nutno snést, zdemontovat a provést likvidaci. U ocelového materiálu se provede
kategorizace na jejímž podkladě dojde k v třídění materiálu k dalšímu užití a do šrotu. Větší
problém nastává u dřevěných pražců. Zde se dá předpokládat, že jen minimální množství
pražců bude schopno dalšího užití a to jedině mimo kolej. Podstatnou část pražců bude nutno
ekologicky likvidovat, neboť' se jedná o nebezpečný odpad.
2. Snesení stávajícího železničního spodku. Stávající železniční spodek jehož výstavba se dá
datovat do osmdesátých let minulého století, je ve špatném stavu. Zbahněný a silně znečistěný
štěrk a podkladní vrstvy z organických jílů bude nejlépe odstranit, odvést na skládku a
nahradit jej novým kvalitním materiálem. V místech, kde bude osa koleje vystupovat z trasy
železniční trati bude nutné skrýt stávající vrstvy zeminy.
3. Vybudování nového železničního spodku - podkladní vrstvy spodku. Nové vrstvy nutno
vybudovat na základě výpočtu únosnosti podkladních vrstev na základě geologického
průzkumu z kvalitních nenamrzavých materiálů. Součástí těchto prací je zbudování
odvodňovacích příkopů podél koleje včetně propustků pod kolejí s jejich napojením na
vodoteče nebo kanalizaci.
4. Vybudování silničních úrovňových křížení s místními komunikacemi a silnici Chudeřice Bílina. Na připojovací koleji bude nutno obnovit nebo spíše znovu vybudovat tři silniční
přejezdy s komunikacemi vedoucími do skladových a

údržbových areálů SD Bílina a

transformovny TR1. Na těchto kříženích postačí živičná úprava povrchu. Křížení se silnicí
Chudeřice - Bílina nutno zřídit nově, vzhledem ke značné zátěži. Doporučujeme povrchovou
úpravu pomocí celopryžových panelů.
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5. Vybudovaní kabelové trasy podél nové koleje. Při výstavbě železničního spodku v místech
silničních křížení bude nutno zbudovat kabelovou trasu pro zabezpečovací zařízení silničních
přejezdů a zabezpečovací zařízení křížení s kolejí "S" včetně cca 500 m kabelové trasy podél
koleje "S" v úseku od křížení kolejí do stavědla UL4, odkud bude řízen železniční provoz na
křížení drah. To však pouze v případě, že by tento způsob řízení provozu byl použit (a ne
nezávislý, jak je v této studii doporučeno sledovat). Do společného výkopu se uloží i
sdělovací kabel nutný pro telefonické spojení mezi Bílina, ELE a stavědlem UL4.
6. Vybudování železničního svršku. Přesnou délku připojovací koleje lze určit až po
podrobném zaměření terénu např. v rámci studie stavby. Uvedená délka plánované
rekonstrukce trasy vlečky cca 1100 m stanovena odečtem z dostupných mapových podkladů.
Pro zbudování koleje doporučujeme použít kolejnice tvaru S 49 na betonových pražcích, kolej
svařenou s vevařenými izolovanými styky pro zabezpečovací zařízení. Připojovací kolej bude
do koleje č. 91 v žst. Bílina st. n. zaústěna pomocí výhybky JS49 1:9-190, křížení s koleji "S"
doporučujeme provést jako celou křižovatkovou výhybku (nebo jako jednoduchou
výhybkovou ), která umožňuje jízdu vlaku jak přímo, tak do odbočky.
7. Vybudování přejezdových zabezpečovacích zařízení. Křížení se třemi místními
komunikacemi do areálů SD Bílina a křížení u zadní vrátnice do ELE, která jsou již mimo
vlastní připojovací kolej, bude zabezpečeno světelným přejezdovým zařízením. Křížení se
silnicí Chudeřice - Bílina bude, vzhledem k vysokému dopravnímu momentu, zabezpečeno
světelným přejezdovým zařízením se závorami.
8. Vybudování zabezpečovacího zařízení pro křížení drah. Křížení drah tj. vlečky ELE a důlní
dráhy ÚUL je nutno zabezpečit.
Stavba bude provedena jako běžná stavba dopravního charakteru, která nevyžaduje zvýšené
požadavky na urbanistické či architektonické řešení díla. [1]
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Technické údaje :
Jakostní požadavky na stavbu jsou dána příslušnými ČSN, předpisy pro drážní stavby a TKP
ČD (Technicko kvalitativní požadavky), které lze pro tuto stavbu využít.
Stavebně technické řešení stavby připojovací koleje musí odpovídat především Zákonu o
drahách č. 266/94 Sb. v platném znění prováděcí vyhlášky č. 177/95 Sb.v platném znění. –
Stavební a technický řád drah. Pro výstavbu bude nezbytné provést geodetické zaměření
staveniště, geologický průzkum, projekt ve stupních DUR a DSP vč.projektu zabezpečovací
techniky. Je nutné provést územní a stavební řízení a dále provést veřejnoprávní řízení pro
určení stupně zabezpečení přejezdů (opětné zřízení přejezdů).
Požadované technické parametry
- Třída traťového zatížení D4,
- nápravový tlak 22,5 t
- rychlost 40 km/hod
- min. poloměr směrového oblouku 300 m
- normální rozchod 1435 mm
- přechodnost pro vozidla celostátních drah až do areálu ELE
Průzkumné technické práce v rámci IG průzkumu (ENERGOPRŮZKUM s.r.o.) trasy vlečky
zahrnovaly vrtný průzkum včetně odběru a laboratorních rozborů vzorků zemin a statické
zatěžovací zkoušky deskou o Ø 300 mm.
V souladu s ustanovením předpisu ČD S4 byla ke zjištění modulu přetvárnosti zemní pláně
provedena kontrolní zatěžovací zkouška deskou o průměru 300 mm dle ČSN 72 1006
„Kontrola zhutnění zemin a sypanin“. Zatlačení desky se měří jednobodově ve středu desky.
Zkoušky (celkem 5 zkoušek) byly provedeny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1112 a.s.
Stavby silnic a železnic Praha dne 12.5. 2006. Místa provedení zkoušek byla volena
v závislosti na charakteru podloží zemní pláně zjištěného vrtným průzkumem, obvykle
v těsné blízkosti dříve provedeného vrtu řady VL.
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Po vyhodnocení vrtných jader, laboratorních zkoušek zemin a statických zatěžovacích
zkoušek pro stanovení míry zhutnění bylo možné trasu vlečky rozdělit na několik úseků. Pro
potřebu projektu stavby konstrukční vrstvy železničního spodku v těchto úsecích jsou
uvedena následující zhodnocení a doporučení:
•

Úsek km 0,08 – 0,23

V tomto úseku je trasa vlečky poddolována mělce uloženými chodbami bývalého hlubinného
uhelného dolu. Přestože těžba byla ukončena již před 110 lety, byly vrtnými pracemi
zastiženy volné prostory a prostory se závalovým uhlím. Navíc je situace komplikována
potřebou překonat úrovňovým přejezdem místní komunikaci Chudeřice-Bílina. Na základě
báňského posudku hrozí u chodeb uložených do 20 m p.t. reálné nebezpečí vzniku bodového
propadu, přičemž riziko propadu je navýšeno vibracemi vznikajícími na přejezdu.
Na základě výše uvedených poznatků je doporučeno pro tento úsek zpracovat projekt sanace
mělce uložených chodeb a současné zkvalitnění podloží zemní pláně.
•

Úsek km 0,23 – 0,60

Tento úsek trasy vlečky je rovněž plošně poddolován hlubinnou těžbou ukončenou před 110
léty. Dolování zde probíhalo ve větších hloubkách, cca 30-50 m p.t. Ve smyslu ČSN 730039,
čl. 2.4.5, odst. 1 lze tento úsek vlečky posuzovat jako staveniště, kde již poklesové projevy
dozněly.
V tomto úseku bude nutné odstranit vrstvu nevhodných zemin, provést zhutnění zemin ve dně
výkopu a po prohlídce geotechnikem rozhodnout o případné realizaci „zlepšení podložní
zeminy“. Zde je nutné vyhovět požadavkům příslušných ČSN.
•

Úsek km 0,60 – 1,30

Tento úsek trasy vlečky je veden již na rostlém terénu (poddolován je pouze jednotlivými
chodbami v hloubce okolo 40 m). Rovněž zde je zachována původní konstrukční vrstva
železničního spodku, mezi km 0,60 – 0,95 cca 1 m mocná, dále pak až 2,30 m. Původní vrstva
železničního spodku bude možné s největší pravděpodobností (po skrytí svrchní hlinité vrstvy
v celé trase a prohlídce geotechnikem) využít jako přijatelné podloží vlečky.
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Úsek km 1,30 – 1,59

Zde je trasa vlečky vedena po pláni bývalého žst. Bílina st. n. V podloží se nachází až 3,6 m
mocné vrstvy velmi heterogenních navážek, většinou charakteru hlinitých písků až jílů.
V tomto úseku bude nutné odstranit vrstvu nevhodných zemin, provést zhutnění zemin ve dně
výkopu a po prohlídce geotechnikem rozhodnout o případné realizaci „zlepšení podložní
zeminy“. Zde je nutné vyhovět požadavkům příslušných ČSN.
(Enregoprůzkum s.r.o. 2006)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
zahájení -

08/2007

uvedení do provozu –

12/2007

ukončení –

06/2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Bílina

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění- rozhodnutí z hlediska krajinného rázu – OÚ obce s rozšířenou působností

•

Územní rozhodnutí – stavební úřad Bílina

•

Stavební povolení -

•

Odnětí ze ZPF.

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
.

Zábor půdy

V dalším textu jsou uvedeny pozemky, které budou dotčené stavbou. Další upřesnění se
provede až po návrhu stavby v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení.
Zábor ZPF není nutný.
Soupis dotčených pozemků pro vlečku:
k. ú. Břežánky
Parcelní číslo: 178/4
Výměra: 1064 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 430/4
Výměra: 247 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
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Parcelní číslo: 178/3
Výměra: 1100 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 430/1
Výměra: 16263 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 178/2
Výměra: 603 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-18
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
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Parcelní číslo: 177/69
Výměra: 2007 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 170/7
Výměra: 6313 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: manipulační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 43/1
Výměra: 34826 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-18
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
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Parcelní číslo: 170/8
Výměra: 2368 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 43/4
Výměra: 2192 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 170/1
Výměra: 35488 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
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Parcelní číslo: 170/34
Výměra: 1038 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: vodní tok v korytě umělém
Druh pozemku: vodní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 169/2
Výměra: 5254 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 169/1
Výměra: 13868 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Parcelní číslo: 167/3
Výměra: 11710 m2
Katastrální území: Břežánky 614866
Mapový list: GUST2880,Z.S.IV-08-19
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 1554
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 13, č.p.260, Pozorka,
Dubí, 41703
Vlastnické právo
Ústecký kraj Velká hradební 48, č.p.3118, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, 40001
k. ú. Bílina
Parcelní číslo: 2386
Výměra: 11212 m2
Katastrální území: Bílina 604208
Mapový list: MOST,2-2/1
Využití pozemku: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 7065
Vlastnické právo
České dráhy, s. o., nádraží Ludvíka Svobody, č. p.1222/12, Praha 1, 110 00

Parcelní číslo: 2389/5
Výměra: 18959 m2
Katastrální území: Bílina 604208
Mapový list: MOST,2-2/1
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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Využití pozemku: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001

k. ú. Chudeřice u Bíliny
Parcelní číslo: 231/13
Výměra: 597 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 231/14
Výměra: 92 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 231/7
Výměra: 1701 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 231/2
Výměra: 17102 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Druh pozemku: lesní pozemek
Číslo LV: 432
Ochrana: pozemek určený k plnění funkcí lesa
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 214
Výměra: 3803 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
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Využití pozemku: dráha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 296
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prvního pluku 5, č.p.367, Karlín, Praha,
18600
Parcelní číslo: 217
Výměra: 7552 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 10001
Vlastnické právo
Město Bílina Břežánská 4, č.p.50, Bílina, 41831
Parcelní číslo: 231/5
Výměra: 14017 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
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Parcelní číslo: 231/6
Výměra: 980 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 231/8
Výměra: 1949 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 432
Vlastnické právo
Česká republika
Právo hospodařit s majetkem státu
Doly Nástup Tušimice, státní podnik č.p.16, Tušimice, Kadaň, 43201
Parcelní číslo: 201/16
Výměra: 3949 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 26/81
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 201/17
Výměra: 3165 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 317
Výměra: 1799 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Parcelní číslo: 215/16
Výměra: 1747 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: dobývací prostor
Druh pozemku: ostatní plocha

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 27/81
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Číslo LV: 3138
Vlastnické právo
ČEZ, a. s. Duhová 2, č.p.1444, Michle, Praha, 14053
Parcelní číslo: 215/15
Výměra: 705 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: dobývací prostor
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3138
Vlastnické právo
ČEZ, a. s. Duhová 2, č.p.1444, Michle, Praha, 14053
Parcelní číslo: 215/1
Výměra: 2332 m2
Katastrální území: Chudeřice u Bíliny 604348
Mapový list: DKM
Využití pozemku: dobývací prostor
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 3079
Vlastnické právo
Severočeské doly a.s. Boženy Němcové , č.p.5359, Chomutov, 43001
Objem pozemků v trvalém záboru: cca 30.657 m2
Uvažuje se zábor v šířce 10 m od osy na každou stranu.
Vypsané pozemky neobsahují pozemky v dnešní trase spojovací koleje č. 91 do žst. Bílina.
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Rekonstrukce vnější vlečky ELE

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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.

Odběr vody v době provozu

Záměr a jeho provedení nenárokuje spotřebu vody v době výstavby ani v době provozu vlastní montážní práce nepotřebují přívod vody, technologie samotná nemá potřebu užitkové
vody a rovněž žádné odpadní vody neprodukuje.

.

Energetické zdroje

Provoz - obsluhu vlečky provádí lokotraktor používající naftu a olej.
Stanovení emisních faktorů pro provoz vlečky vychází z následujících předpokladů:
Předpokládaná spotřeba nafty:

20 l/hod,

rychlost provozu na vlečce:

15 km/hod,

délka vlečky:

1100 m.

Spotřeba nafty:

1,15 g/m trasy.

Maximální provoz na vlečce je:

v 1 hodině

1 vlak

za den:

4 vlaky.

Ve špičkové hodině (průjezd vlaku) bude jednotková spotřeba nafty 0,000319 g/m/s.
V období výstavby budou zdrojem elektrické energie a technických plynů pojízdné dílny
s agregáty a tlakovými lahvemi s plyny s dostatečným výkonem pro řezání, vrtání
a svářečské práce v daném místě.
Další surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů – ty budou v patřičném
množství přiváženy.

.

Dopravní obslužnost

Vlastním provozem posuzovaného záměru nevznikají významné nároky na dopravu či
infrastrukturu.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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Rekonstrukce vnější vlečky ELE

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

V období

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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výstavby

bude

doprava

materiálu

k

jednotlivým

stavebním

objektům

zabezpečována střednětonážními automobily, pro samotnou výstavbu budou pokud možno
využívány stávající příjezdové a obslužné komunikace.
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Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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III. Údaje o výstupech
.

Ovzduší

a) v období výstavby:
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště trasy vlečky, zejména při
provádění zemních prací. Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných
zemních prací, z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zvířených nečistot nanesených
vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek
zejména na:
•

okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách,
vlhkosti apod.),

•

na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce,

•

na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,

•

na znečištění dopravních komunikací.

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé a jejich množství se nedá stanovit. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby bude odvoz výkopových zemin,
doprava stavebního materiálu (štěrku, pražců, kolejnic).
V rámci stavebních prací nedojde k výraznému pohybu dopravních strojů, buldozerů, jeřábů
a další související mechanizace. Přesnější počet těchto dopravních a stavebních strojů, jejich
rozložení v čase nelze v tomto stupni dokumentace bez plánu organizace výstavby stanovit.
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Zadavatel:
Zpracovatel:
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ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

b) Období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Nevyskytují se.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Nevyskytují se.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Železniční doprava je ekologickou dopravou. Obsluhu vlečky provádí lokotraktor používající
naftu a olej. Předpokládá se průjezd 60 vozů/den určených k manipulaci na vlečce ELE.
Navrhovaná rekonstrukce zabezpečí kapacitu více než 100 vozů/den, což postačuje pro
budoucí provoz celé elektrárny.. [1]
Pro posouzení imisní situace byl zpracován odborný posudek: (příloha 1)
Mgr. Radomír Smetana, Karel Wagner – EkoMod Liberec
Závěr:
V době výstavby budou zdrojem emisí stavební mechanismy a vyvolaná nákladní doprava.
Příspěvek těchto zdrojů k ročním i ke krátkodobým imisním koncentracím v lokalitě bude
zanedbatelný. Obdobně budou nízké i očekávané koncentrace znečišťujících látek z železniční
dopravy v době pravidelného provozu vlečky.

.

Odpadní vody

Odpadní vody splaškové
Odpadní vody splaškové nebude záměr produkovat. V době výstavby budou na staveništi
používány přenosné chemické WC buňky.
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Dešťové vody
Dešťové vody z tělesa vlečky budou z části zasáknuty do terénu a zbývající část bude
odvedena stávajícími povrchovými odvodňovacími prvky.
Odpadní vody technologické
Nebudou záměrem produkovány.

.

Odpady

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.
Odpady z výstavby
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství.
Větší objem tvoří pouze výkopová zemina. Výkopová zemina bude použita pro terénní
úpravy. Vyklučený porost bude prezentován jako odpad zeleně, který je ale možno zpracovat
ve štěpkovači a se zmenšením objemu tento uložit na kompost.
Následující bilance některých druhů odpadů - odpady jsou zařazeny podle vyhl. MŽP
č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění.
Tabulka 1 předpokládané odpady vzniklé při stavbě
Kód
odpadu
17 01 01
17 05 07
20 01 37
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
02 01 03

Druh odpadu
Beton
Štěrk ze žel.svršku obs. nebez. látky
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Stavební odpad – železo, ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení
Ostatní izolační materiály
Směsný stavební odpad
Odpad rostlinných pletiv

Kategorie
O
N
N
O
O
O
O
O
N
O

Způsob
likvidace
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
stavební firma
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Odpady při provozu
Samotná technologie provozu neprodukuje žádné odpady, při provozu bude vznikat pouze
minimální množství odpadů, a to pouze během pravidelné údržby zařízení - při provádění
servisních a udržovacích pracích. Ty budou zajišťovat odborné firmy na základě smluvních
vztahů. Tam by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých odpadů prostřednictvím
oprávněné firmy.
Tabulka předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Kód

druh odpadu

kategorie

15 01 04

kovové obaly

O

15 01 06

směsné obaly

O

15 01 10

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

16 02 15

nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

N

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 07

směsné kovy

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

20 01 01

papír a lepenka

O

02 01 07

odpad zeleně

O

Odpad určený ke zpětnému odběru či recyklaci bude předáván pouze oprávněným osobám dle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

.

Hluk a vibrace

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
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dne 1. 6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č.
88/2004 Sb.
Vzhledem k charakteru stavby bude posuzovaný záměr v době provozu určitým způsobem
obtěžujícím zdrojem hluku pro obyvatelstvo a okolní ŽP. Určité mírné zatížení hlukem se
očekává v průběhu výstavby a to především z prací mechanizačních strojů.
Pro posouzení hlukové situace byl zpracován odborný posudek: (příloha 1)
Mgr. Radomír Smetana, Karel Wagner – EkoMod Liberec
Závěr:
Hluková zátěž z výstavby a provozu vnější vlečky v dotčených chráněných venkovních
prostorách staveb nebude významná. Výstavba bude probíhat výhradně v denní době.
V době výstavby nepřekročí hluk ze stavby limitní hodnotu 65 dB. V době provozu vlečky
bude očekávaná hladina akustického tlaku v okolí vlečky v nejbližším chráněném venkovním
prostoru budov výrazně pod limitní hodnotou v denní i v noční době.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Bílinsko
Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji, nejbližší CHKO je oblast České středohoří ( cca
6 km JZ). Záměr je umístěn mimo maloplošná chráněná území a nezasahuje ani do lokalit
soustavy NATURA 2000.
To znamená:
•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se
nenacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni.

•

Dotčené území neleží v NP, CHKO, nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území je obydlené, ale žádné zástavby se záměr bezprostředně nedotýká

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky

•

Dotčené území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

•

Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky silně pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho
proveditelnost.
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a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného
využívání
.

Identifikace dotčené lokality

Předkládaný projekt bude realizován na území Ústeckého kraje (mapa 1), cca 0,5 km od
středu města Bíliny. Město Bílina leží v severozápadních Čechách, ve východní části
Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m.
Severočeská oblast - Bílinsko, v níž zájmové území leží, se podílí na celkovém objemu
výroby průmyslu paliv a energetiky v České republice 45%, vytěží se zde 75% hnědého uhlí,
z čehož 91% připadá na povrchový způsob dobývání. Podle současně platných rozhodnutí by
důl měl skončit provoz kolem roku 2035, v případě prolomení územně ekologických limitů
vlády z roku 1992 by bylo možno bez likvidace jakékoli další obce pokračovat v těžbě až do
roku 2045 -47.
Samotná elektrárna Ledvice, postavená v roce 1965, vytváří 3% celostátní výroby elektrické
energie.
Na severu se vypíná do výše 700 až 900 m n.m. souvislá hrásť Krušných hor, tvarovaná
masami žuly a ruly, kterými pronikly k povrchu na konci prvohor porfyry. Z východu zabíhají
až k městu nezvykle modelované vršky Českého středohoří. Samotná Bílina se rozkládá v
Mostecké pánvi, tvořené třetihorními usazeninami jílu, písku, pískovce a uhlí.
V okolí Bíliny nápadně ční tři kopce Bořeň (539 m n.m.), Rozkoš (402 m n.m.) a Kaňkov
(436 m n.m.) z nichž svou neobvyklostí upoutává zvláště skalnatý Bořeň. Mohutný znělcový
masív tvoří výraznou krajinnou dominantu. Na jeho vrcholu poutají pozornost kolmé,
mnohdy rozeklané skalní stěny. Na nich rostou vzácné a chráněné středohorské rostliny jako
tařice skalní, hvězdnice alpská, hvozdík sivý a hnízdí zde výr velký i další druhy ptáků. V
níže položených, listnatých hájích se vyskytuje další zajímavá flóra, jako např., bledule jarní
či lýkovec jedovatý.
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Podnebí v Mostecké pánvi je mírně suché, neboť oblast leží v dešťovém stínu Krušných hor.
Zimy zde bývají převážně mírné. Podnební poměry však negativně ovlivňuje jednak
dramatický reliéf krajiny, jednak velké soustředění průmyslové a energetické výroby.
Výškový rozdíl mezi Krušnými horami a Mosteckou pánví vytváří zvláště v zimním období
situace, kdy v údolí se drží jezera studeného vzduchu a nahoře se ovzduší otepluje. Studený
vzduch pak nemůže proudit a usazují se v něm škodliviny (zvláště kysličník siřičitý). Kotlina,
v níž Bílina leží je špatně větratelná. Proudění větru ze západního směru nestačí, a pak velice
často nastává bezvětří, jež dále podněcuje teplotní inverzi.. Po odsíření elektráren se však do
ovzduší dostává podstatně méně škodlivin než v minulosti. Často se však na Bílinsku
vyskytují mlhy (60-80 dní v roce) a sluneční svit zde dosahuje méně než je český průměr
který činí 1800 hodin ročně.
Vodopisně náleží naše oblast k povodí Labe. Řeka Bílina pramení v Krušných horách na
jihovýchodním svahu hory sv.Anny, protéká středem Mostecké pánve a vlévá se do Labe.

.

Zájmové území

Území dotčené záměrem je situováno v okrajové části města Bíliny ve vzdálenosti cca 0,5 km
od středu města, většinou podél místní komunikace Chudeřice – Břežánky a směřuje do
oblasti průmyslové zóny ELE (mapa 2). Záměr se nachází mimo oblast hustě osídlenou.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme jako:
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (Zák. č.17/1992 Sb.).
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Trasa vlečky prochází industriální, zcela přeměněnou krajinou z elektrárny Ledvice na
nádraží ČD Bílina. Vede v trase staré železniční tratě (vlečky), většinou podél místní
komunikace (Chudeřice – Břežánky). Prakticky celá trasa nového rekonstruovaného
vlečkového vedení je zarostlá náletem dřevin a křovin, v jejich podrostu se uplatňují zejména
nenáročné, stínomilné, rumištní či plevelné druhy.
Přírodní zdroje nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny.

b) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Na území Ústeckého kraje ( mapa 1,2) se nachází bohatá ložiska nerostných surovin,
jejichž těžba a zpracování měla již v minulosti strategický význam pro hospodářský rozvoj
celé země. Dobývání hnědého uhlí, které v kraji zaujímá dominantní postavení, spolu s
těžkým průmyslem ovlivňovalo od 19. století kvalitu životního prostředí a sociální podmínky
kraje.
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů
Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci
území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují.

o územní systém ekologické stability krajiny (mapa 3)
Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je K4, - společenstvo mezofilní hájové
a mezofilní bučinné, jehož osa prochází ve vzdálenosti cca 10 km SZ směrem od
uvažovaného záměru.
SV směrem ve vzdálennosti cca 4 km prochází osa regionálního koridoru 563 Duchcovské
rašeliniště – Husův vrch – společenstvo lesní, s přírodě vzdálenými, cizími a umělými
společenstvy vodními, polními a lady s dřevinami.
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JV směrem je ve vzdálenosti cca 20 km od předloženého záměru se nachází hranice
nadregionálního biocentra (NRBC) 17 Milešovka.
V směrem ve vzdálenosti cca 5 km se nachází hranice regionálního biocentra 1698 Husův
vrch – typem společenstva je společenstvo lesní, xerotermní (včetně přírodní památky Husův
vrch s teplomilnou květenou).
J směrem ve vzdálenosti cca 4 km se nachází hranice regionálního biocentra 1328 Bořeň –
typem společenstva je společenstvo lesní, xerotermní a skalní (včetně národní přírodní
rezervace Bořeň s cennými skalními a stepními bioty).

o zvláště chráněná území
Daná V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky.
Svým provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší chráněná území – hranice CHKO
České Středohoří se nachází cca 6 km JV směrem.

Zvláště chráněná území (dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění)
Ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru se nenachází národní park a ani chráněná
krajinná oblast.
Vyhlášeny zde však byly tyto maloplošné ZCHÚ:
o národní přírodní rezervace „Bořeň“ – ve vzdálenosti cca 4 km
J směrem. Vyhlášeno 1977 – mohutný vypreparovaný lakolit
nefelinického fonolitu – chrání se ohrožená rostlinná společenstva
o přírodní památka „Husův vrch“ – ve vzdálenosti cca 5 km V směrem.
Vyhlášeno 1989 – stepní travinné společenstvo, izolovaná lokalita
s přorozenou vegetací v intenzivně prům. využívané krajině
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o území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků.
Podle zákona č. 114/1992 Sb. §3 písm.b) jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy,
mokřady a rybníky, vodní toky, vodoteče a jejich nivy. Posuzovaný záměr do VKP
nezasáhne.

o Natura 2000
Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 – viz vyjádření odborného posudku
(Bejček 2006, příloha 2) a KÚ.

o území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dobrá kvalita půdy, řeka Bílina se svými přítoky a členitost terénu umožňující ochranu před
nepřítelem i výhodné spojení jak s oblastmi severně od Krušných hor, tak i se středními
Čechami, to vše vytvářelo výhodné podmínky k usídlení člověka na Bílinsku již od mladší
doby kamenné. Avšak teprve příchod Slovanů v průběhu 6.století vytvořil etnicky souvislé
osídlení, které přetrvalo až do dnešních dnů. Teplickou část Podkrušnohoří obývali podle
Kosmovy kroniky Běliňané, ztotožňovaní zpravidla s Lemúzi, jejichž kmenové hradiště leželo
nejspíše na Švédské (Pohanské) šanci u Zabrušan. V 10. Století se správním střediskem, jímž
přemyslovská moc zasahovala do českosaského pomezí, stalo bílinské hradiště. V roce 1208
je již v pramenech uváděno tržiště a o městečku se poprvé mluví v roce 1263. Bílina sice ve
12.století ztratila svůj politický význam, avšak udržela si dosavadní vliv jako církevní
středisko. V průběhu l6. století žili Češi a Němci vedle sebe. Třicetiletá válka znamenala pro
Bílinu - jako i pro celou zemi - velkou pohromu. S tím, jak se město a okolí vzpamatovávalo z
ran třicetileté války, začala se znovu rozvíjet stavební činnost. V letech 1665- 1697 vládl v
Bílině hrabě Václav Ferdinand Lobkovic, který na místě bývalého hradu vystavěl v letech
1675-1682 raně barokní zámek. Bílinské lázně se v 19.století dále rozrůstaly, avšak vždy žily
ve stínu lázní v Teplicích.. V průběhu l9.století prodělala Bílina velký rozvoj související s
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průmyslovým rozmachem. V první polovině tohoto věku byly postupně zbořeny hradby a
brány, které znesnadňovaly výstavbu města. V letech 1811-1812 byla postavena silnice
Teplice - Bílina - Louny, v roce 1827 pak silnice na Duchcov, v roce 1863 byl vybudován
kamenný most přes řeku Bílinu a roku 1872 získalo město železniční spojení na trati Ústí Chomutov. Město se rozrůstalo, v roce 1830 mělo 3 102 obyvatele. Vývoj Bílinska silně
poznamenala těžba uhlí. V malém množství se dolovalo již kolem roku 1750 v Chudeřicích,
kdy těžba dosahovala zanedbatelných 109 okovů (tehdejších měrných jednotek). V roce 1792
se však zde vytěžilo již 62 000 okovů uhlí. Doly se pak dále otevíraly v oblasti Břežánek,
Jenišova Újezdu a Hostomic. Ke konci 19. století byla pak těžba v ražených chodbách
nahrazována těžbou povrchovou. Rozvíjel se i další průmysl. V roce 1835 vznikl v Bílině
cukrovar a po něm porcelánka, v roce 1893 začala pracovat sklárna Engels. Roku 1913 byla
uvedena do provozu huť v Chudeřicích, v roce 1918 zde zahájila výrobu sklárna. Rozvoj
průmyslu s sebou přinášel příliv českého obyvatelstva. Jeho počet stoupal. V průběhu
třicátých let podlehla velká část zdejších Němců vlivu nacistických myšlenek a přičinila se o
rozbití Československa v roce 1938. Po válce pak bylo provedeno vysídlení valné většiny
Němců, takže v roce 1947 již žilo v Bílině 9 tisíc převážně českých obyvatel.

o území hustě zalidněná
Zájmové území patří mezi území osídlené (mapa 2,4) – trasa vede SZ okrajovou částí města
Bílina, převážně podél místní komunikace Břežánky – Chudeřice. Na části trasy, kde vlečka
odbočuje z území bývalého nádraží se nachází roztroušená zástavba rodinných domů
s přilehlými pozemky.
Dle Českého statistického úřadu je v obci Bílina k 31.12.2004 trvale přihlášeno 15 714
obyvatel.
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o území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých
zátěží)
Povrchový lom Bílina je hnědouhelný důl, těžící ročně 8 - 9 miliónů tun uhlí a 45 - 50
miliónů metrů krychlových nadložních zemin. Důl provozuje společnost Severočeské doly,
a.s. se sídlem v Chomutově. Ředitelství dolu (Doly Bílina) se nachází v Bílině. Objem jámy
nacházející se v současnosti pod původním povrchem terénu činí 1,222 miliardy m3. Tento
"chybějící" objem se v současnosti nachází jednak na mírně převýšené vnitřní výsypce dolu a
dále na dvou výsypkách vnějších - radovesické (více než polovina - 680 milionů m3 ) a
pokrokské.

Nachází se mezi městy Bílina, Duchcov, Osek a obcemi Braňany, Ledvice

Mariánské Radčice a Lom. Pokrývá významnou část plochy Bílinska. Délka horního
předního okraje jámy je cca 4 km délka porubní fronty na nejnižším uhelném řezu se blíží 3
km. Momentálně nejhlubší místo dolu se nachází na úrovni 40 m nad mořem a jedná se tak o
nejníže položené místo v českých zemích.
Většina plochy zasažená těžbou se zcela vymyká normálu - jedná se o plochu devastovanou,
zpočátku charakterem připomínající poušť. Tyto pouštní podmínky dovolují prospívat
specifické asociaci živočichů a rostlin, kteří jsou těmto podmínkám přizpůsobeni. Paradoxně
postupná sukcese a rekultivace ploch zasažených těžbou přináší nebývalou pestrost a
dynamiku biotopů, takže především mezi živočichy lze na devastovaných plochách spatřit
místy větší biodiverzitu než na okolních "původních plochách".

o Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy.
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech
pozemků v katastrálním území Bílina, Břežánky a Chudenice. Záměr nevyžaduje trvalé ani
dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ani z PUPFL . Uvažuje se trvalý
zábor v šířce 10 m od osy koleje na každou stranu.
Plocha pozemků v trvalém záboru: cca 30.657 m2
druhy pozemků
Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem jsou :
Ostatní plocha
Vodní plocha – umělé koryto potoka

Geologie
Dle geomorfologického členění ČR (Czudek 1972) zájmové území leží v Mostecké
pánvi. Prostor mezi TR Chotějovice a elektrárnou Ledvice při použití detailnějšího členění
geomorfologicky přináleží k Duchcovské pánvi, tj. k střední části Chomutovsko-teplické
pánve. Duchcovská pánev vytváří pleistocenní destrukční reliéf na miocenních lakustrinních
jílech a píscích, který se mírně uklání k JV. Charakterizován je denudačními plošinami a
rozvodními hřbety, odlehlíky a širokými údolími levostranných přítoků Bíliny. Původní
povrch je výrazně porušený antropogenní činností (hnědouhelné lomy a výsypky).
[Chemconex 2006]
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Povrchové a mělčí podzemní vody se obvykle drénují do kvartérního pokryvu. Pro jeho
inženýrskogeologické poměry zájmového území je však rozhodující zvodnění sedimentů
terasové akumulace řeky Bíliny. [Chemconex 2006]
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
.

Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě a
provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního
úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí. Provoz na vlečce se
bude plně řídit platnými předpisy ČD. Pracovníci vlečky budou z těchto předpisů školeni a
přezkušováni v zákonem stanovených lhůtách.

.

Vliv na estetické kvality území

Stavba je lokalizována do prostoru průmyslové zóny, kde se nacházejí další průmyslové
objekty. Zamýšlená stavba tedy nebude mít žádný podstatný vliv na estetické kvality území.
K přímému posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl vypracován odborný posudek
(příloha 3)
RNDr. Petr Obst – G.L.I., sdružení podnikatelů, Štoky 83
držitel autorizace k hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na ŽP
závěr: Vliv rekonstrukce trati na krajinný ráz lze označit za nevýznamný.
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.

Vlivy na faunu a floru

Trasa vlečky prochází industriální, zcela přeměněnou krajinou z elektrárny Ledvice na
nádraží ČD Bílina. Vede v trase staré železniční tratě (vlečky), většinou podél místní
komunikace (Chudeřice – Břežánky). Prakticky celá trasa nového vlečkového vedení je
zarostlá náletem dřevin a křovin, v jejich podrostu se uplatňují zejména nenáročné,
stínomilné, rumištní či plevelné druhy. Vlivy na faunu a floru minimální. Stavba bude mít
velmi malý negativní vliv na biotu, a to pouze v období výstavby, kdy zde mohou působit
určité rušivé vlivy.

K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí) vymezeného zájmového
prostoru.
Květen 2006 – ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský (příloha 4)

SOUHRN
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 102 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenám žádný druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
•

Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2006
zaznamenány 2 druhy obojživelníků, 1 patří mezi druhy zvláště chráněné a to kategorii .
Kriticky ohrožené - skokan skřehotavý (ranaridibunda) – výskyt vázán na přilehlý
rybníček
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Z plazů nebyl zaznamenám výskyt žádného druhu.
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 24 druhů ptáků, z toho žádný zde hnízdící není řazen do kategorie zvláště
chráněných. Z ostatních druhů zde byly zjištěny 3 druhy zvláště chráněných a to v
kategorii:
Ohrožené –Vlaštovka obecná (hirundo rustico) – pouze zaletuje
Bramborníček černohlavý – pouze ojediněle na tahu
Silně ohrožené – bělořit šedý – pouze ojediněle na tahu

Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2006
zaznamenáno 6 druhů savců. Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách nebylo zjištěno rozšíření význačných a
chráněných druhů bezobratlých živočichů.

Jak vyplývá z terénních průzkumu a ze závěru biologického hodnocení na předmětné lokalitě
vliv stavby záměru nebude mít významný vliv na floru a faunu, není nutno žádat o výjimku
v souladu se zákonem č.114/92Sb., v platném znění, ani realizovat žádná minimalizační či
kompenzační opatření.

.

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 50/81
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

ČEZ, a .s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice
a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.
Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební
mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního
stavu.

.

Vliv hluku

Uvažovaný záměr nebude významným zdrojem hluku – viz hlukové posouzení kap. BIII.
Období výstavby
Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou zemní práce (výkopy) a doprava materiálu.
Tento zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby
blíže specifikovat. Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru,
bagru, jeřábu, nákladních aut s akustickým výkonem na úrovni 105 dB. Pohyb mechanismů
bude převážně po staveništi. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných
komunikací. Přestože se v těsné blízkosti stavby nevyskytuje obytná zástavba, musí být
stavební práce organizovány tak, aby hlukem z výstavby byli občané v okolním prostředí
obtěžováni co nejméně. Práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou vedeny mimo
zástavbu. Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno
nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas.
Období provozu
Přejezdy lokotraktoru budou zdrojem hluku. Hodnoty naměřeného hluku ale nepřekročí
zákonem stanovené limity (viz hlukové posouzení v kap. B III.)
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.

Vliv záření

Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.
.

Jiné ekologické vlivy

Z charakteru posuzované činnosti lze předpokládat, že nedojde ke vzniku jiných ekologických
vlivů než je uvedeno v této dokumentaci.

.

Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu nedojde realizací záměru
k žádné ( ani lokální ) změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření charakteru krajiny,
proto tento vliv na území nemůže být považován jako velkoplošný.

.

Voda

Realizace stavby nebude mít žádný měřitelný vliv na vodu. Vlastní provoz nemá na vodu
žádný vliv. Odpadní vody z výstavby budou likvidovány formou chemických WC buněk.

.

Půda

Realizace stavby bude mít velmi malý negativní vliv na půdu a to pouze krátkodobý, a to v
období výkopových prací. Vliv na půdu lze označit za nevýznamný.

.

Ovzduší

Negativní vliv na ovzduší bude velmi nízký a bude trvat pouze po dobu realizace stavby. Vliv
záměru na kvalitu ovzduší lez označit za nevýznamný.
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.

Odpady

Realizace stavby zvýší množství produkovaných odpadů, především kategorie "O", z nichž
ale podstatnou část je možno recyklovat.
Z charakteru posuzované činnosti lze předpokládat, že nedojde ke vzniku jiných ekologických
vlivů než je uvedeno v této dokumentaci.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Bude se jednat především o
negativní působení na ovzduší (z motorových vozidel). Rozsah vlivů na biotu bude taktéž
krátkodobý a místně omezený. Vliv na obyvatelstvo bude pouze lokální.
Vzhledem k výše popsanému rozsahu demontážních a jiných prací v období provozu
sledovaného záměru nedochází k výraznému ovlivňování nejbližší obytné zástavby.

Tabulka I - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

prostředí

složky Současný stav
= bez vlivu

výsledný

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

-1

sociální vlivy

0

+1

ekonomické vlivy

0

+5

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

0

vlivy na půdní poměry

0

-1

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Půda

Voda

Poznámka
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Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

složky Současný stav

prostředí

= bez vlivu

výsledný

Poznámka

Živé organismy
Fauna

0

0

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

0

vliv na lesní hospodářství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

0

vliv na dopravní systémy

0

+4

C. Vlivy na antropogenní systémy

Oprava

stávajících

komunikací

tabulka II - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo
dlouhodobý na malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území
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Známka

Popis impaktu

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území
nebo s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:
OBYVATELSTVO
Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území
EKOSYSTÉMY
Žádný vliv či menší nepříznivé účinky na omezeném území
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený nebo žádný vliv
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3. Údaje

o

možných

významných

přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy.

nepříznivých

vlivech
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření
Technická a přípravná opatření
Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.

Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů

•

pracoviště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění.
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Opatření na úseku ovzduší
Plynné emise

I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech strojů a zařízení a dalších
mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

tvorbou překážek šíření hluku

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Nedojde k novému záboru půdy, není nutné skrývat půdu. Opatření nejsou nutná, pozemky
nejsou v ochraně ZPF a PUPFL.
Opatření na úseku flóry a fauny

Fauna a flora

Místa jsou situována do oblasti, jež jsou součástí průmyslové oblasti, navazují na zastavěná
území obce a nemají vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů žádný význam.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení byl dostatek podkladových materiálů a vycházelo se z realizace
obdobných záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci původní železniční trati na vlečku, nemá záměr
variantní řešení.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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mapa 1
širší vztahy: Ústecký kraj

Mapa 1 - Širší vztahy Ústecký kraj
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Mapa 2 - Zájmové území s označeným dotčeným územím
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Mapa 3 - přehled ÚSES
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Mapa 4 - Ortofotomapa zájmového území 1:30 000
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Mapa 5 - Rybníček – lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů
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Foto 1 - Staré nádraží, pohled na Bílinu

Foto 2 - Za nádražím, pohled na ELE
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Foto 3 - Trasa k ELE
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Posouzení vlivu záměru na stanoviště a druhy Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí
soustavy NATURA 2000 podle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
Zpracovatel:
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Vladimír Bejček - PEROS
Klešická 1554
190 16 Praha 9 Újezd nad Lesy
IČ: 49363743

VLIVY NA STANOVIŠTĚ
Možný vliv na EVL 1-6, konkrétně na stanoviště, jež jsou zde hlavním předmětem ochrany.
Týká se to pouze 2 lokalit – 1. Bořeň a 6. Milešovka:
Tab.1 Hodnocení vlivu na stanoviště u nejbližších EVL
Kód stanoviště Lokalita Hodnocení vlivu
40A0

1, 6

0

6190

1, 6

0

8150

1

0

8220

1, 6

0

8230

6

0

9130

6

0

9180

1, 6

0

91E0

6

0
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Vzhledem ke vzdálenosti lokality, kde je plánováno zřízení vlečky, od nejbližších
EVL, nelze předpokládat žádný vliv na stanoviště, jež jsou zde hlavním předmětem ochrany,
včetně třech prioritních (40A0, 9180, 91E0).

VLIVY NA DRUHY
Možný vliv na EVL 1-6, konkrétně na druhy rostlin a živočichů, jež jsou zde hlavním
předmětem ochrany. Týká se to pouze 4 lokalit, a to konkrétně 2. Doubravka, 3. Háj u Oseka,
4. Domaslavice, 5. Březina:
Tab 3 Hodnocení vlivu na druhy u nejbližších EVL
Kód druhu Lokalita Hodnocení vlivu
1084

2

0

1188

3

0

1061

4

0

1059

4

0

1166

5

0

Vzhledem ke vzdálenosti lokality, kde je plánováno zřízení vlečky, nelze předpokládat
žádný vliv na druhy, jež jsou zde hlavním předmětem ochrany, včetně třech prioritních
(1084). Toto tvrzení lze podpořit i znalostmi biologie uvedených druhů.

ZÁVĚR
Zřízení vlečky nebude mít žádný vliv na stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem
ochrany 6 potenciálně ohrožených EVL v okruhu do 10 km od plánované investice. Z těchto
důvodů je možné záměr bez jakýchkoli omezení realizovat.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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V souvislosti s plánovanou modernizací zdroje ČEZ, a. s., Elektrárny Ledvice byl znovu
posouzen dopravní systém pro zásobování elektrárny potřebnými provozními hmotami a
odvozem produktů vznikajících při provozu, s ohledem na co největší spolehlivost a
efektivnost v dalším dlouhodobém provozu ELE. Přitom bylo shledáno za účelné přihlédnout
k využití možnosti přímého napojení areálu ELE – vlečky ELE – na síť celostátních drah.
Cílem projektu je získat nezávislost v přepravě po vlečce na SD Bílina, ÚUL a dosažení
potřebné přepravní kapacity po železnici (vlečce ELE) pro zajištění všech potřeb během
výstavby NZ a po jeho uvedení do provozu zajištění přísunu provozních hmot a odsunu hmot,
které vznikly při výrobě a je nutné je dopravit mimo areál ELE (pro celou elektrárnu). [1]
Navrhovaná trasa rekonstrukce vnější spojovací koleje mezi vlečkou ELE a kolejí č. 91
(bývalá staniční koleje č. 207 ve zrušené žst. Bílina st.n.) probíhá v převážné části v trase
zrušené trati Bílina – Trmice. Tato trať byla nahrazena v 60-tých letech dvoukolejnou
přeložkou s novým nádražím Bílina, a to v souvislosti s postupující povrchovou těžbou
hnědého uhlí v sousedícím dole.
Trasa prochází převážně na ochranném pilíři, který chránil dříve trať před hlubinným
dobýváním uhlí. Proto stabilita tohoto pruhu území se jeví jako dobrá a vhodná pro obnovení
koleje pro účely vlečky ELE.

Vzhledem k tomu, že se existence záměru ve většině složek životního
prostředí neprojevuje významně negativně, je možné konstatovat, že záměr
je v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí
realizovatelný.
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PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i
odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb.
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

Chráněná území ČR - Ústecko – okres Ústí nad Labem, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR

•

KÁRA J., ADAMOVSKÝ R.(1993): Praktická příručka-obnovitelné zdroje energie.MZE ČR, Praha

•

Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů
Ústeckého kraje, 2003

•

Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

•

Technické výkresy

•

mapové přílohy zadání stavby

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

•

[1] – H a K PROJEKT: Průvodní zpráva - Rekonstrukce trati vnější vlečka
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INTERNET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce vnější vlečky ELE

1. www.bilina.cz
2. http://usti.risy.cz/
3. www.env.cz/
4. www.ceskehory.cz/
5. http://schko.ten.cz
6. http://www.mesto-zatec.cz
7. www.czso.cz
8. www.kr-ustecky.cz
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Přehled zkratek
ELE – Elektrárna Ledvice
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
ULK – Ústecký kraj
PD – projektová dokumentace
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
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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.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@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.

______________________
Mgr. Luboš Motl
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