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-

Vyjádření k záměru „Přístavba skladové haly Pierburg –3.etapa“
z hlediska platné územně plánovací dokumentace, Mag. Ú.n.L, Odbor
územního plánování, č.j.: MM/OÚP/165/2010, ze dne 10.3.2010

-

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny o potenciálním vlivu
záměru na územní soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45i zákona
114/1992 Sb., v platném znění, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, ze dne 9.2.2009

-

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 438508/So, ze dne 5.12.2008

-

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 2586/05/So, ze dne 16.12.2005
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Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 2807/06/So, ze dne 11.12.2006

-

Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 1948/04/So, ze dne 1.10.2004
Charakteristiky chemických přípravků používaných v současnosti ve
výrobním provozu Pierburg s.r.o.
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ÚVOD
Oznámení záměru „Přístavba skladové haly, Pierburg 3.etapa“ je zpracované podle přílohy
č.3 , ve smyslu § 6 zákona „o posuzování vlivů na životní prostředí“ č.100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem investora je přístavba montované skladové haly ke stávajícím výrobním halám. Sklad
bude sloužit pro potřebu stávajících výrobních činností situovaných do totožného areálu
Pierburg s.r.o. v Předlicích. Realizací skladu nedochází k navyšování výrobních kapacit
stávající výroby.
Záměr skladové haly se zastavěnou plochou o celkové výměře větší než 3 000 m2 je ve
smyslu přílohy 1 zákona zařaditelný do kategorie II, sloupec B, bod 10.6.

Obrázek 1. Orientační umístění záměru
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Obrázek 2. Vyznačení umístění záměru skladové haly v satelitním snímku.

Obrázek 3. Vyznačení umístění záměru skladové haly v rámci areálu Pierburg s.r.o., letecká fotografie
1.6.2007.
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Podklady:
[1]

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ Trmice,
č.j.: 438508/So, ze dne 5.12.2008

[2]

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ Trmice,
č.j.: 2586/05/So, ze dne 16.12.2005

[3]

Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ Trmice, č.j.:
2807/06/So, ze dne 11.12.2006

[4]

Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ Trmice, č.j.:
1948/04/So, ze dne 1.10.2004

[5]

Vyjádření k záměru „Přístavba skladové haly Pierburg –3.etapa“ z hlediska
platné územně plánovací dokumentace, Mag. Ú.n.L, Odbor územního
plánování, č.j.: MM/OÚP/165/2010, ze dne 10.3.2010

[6]

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny o potenciálním vlivu záměru na
územní soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45i zákona 114/1992 Sb., v
platném znění, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, ze dne 9.2.2009

[7]

Zadání pro řešení skladu – HALA 3 Pierburg, Ing. Jaroslav Jirásek,
7.10.2009

[8]

„Přístavba skladové haly, Pierburg 3.etapa“, zastavovací situace, 01/2010

[9]

„Přístavba skladové haly, Pierburg 3.etapa“, pohledy a řezy, 01/2010

[10]

Hodnocení základových půd na stavebním pozemku z hlediska rizika
pronikání radonu do budov, Koťátko, Ústí nad Labem , 23.4.2004
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Zkratky:
BD

Bytové domy

ČOV

Čistírna odpadních vod

DSP

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního
povolení

DUR

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň územního
rozhodnutí

EVL

Evropsky významná lokalita

FVU

Funkční využití území

CHLÚ

Chráněná ložisková území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IRZ

Integrovaný registr znečištění

KPZ

Krajinná památková zóna

KR

Krajinný ráz

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LNA

Lehký nákladní automobil

MKR

Místo krajinného rázu

MPR

Městská památková rezervace

MPZ

Městská památková zóna

OA

Osobní automobil

OZE

Obnovitelné zdroje energie

OZKO

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PO

Ptačí oblast

PoDKP,
PDoKP

Potenciálně dotčený krajinný prostor

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

REZZO

Registr zdrojů znečišťování ovzduší

TNA

Těžký nákladní automobil

ÚP, ÚPO

Územní plán, územní plán obce

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VPR

Vesnická památková rezervace

VPZ

Vesnická památková zóna

ZCHD

Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z.114/1992 Sb.

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma:
Pierburg s.r.o.
K Pierburgu 455/1
400 01 Ústí nad Labem - Předlice

IČ:
25488805

Sídlo:
Pierburg s.r.o.
K Pierburgu 455/1
400 01 Ústí nad Labem - Předlice

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Dr. Andreas Müller
Brüggener Weg 32
40670 Meerbusch
Spolková republika Německo

Sascha Günther
Talstrasse 38
01809 Heidenau
Spolková republika Německo

tel. +420 606 749 832

tel. +420 606 749 834

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Přístavba skladové haly, Pierburg 3. etapa.
Záměr skladové haly se zastavěnou plochou o celkové výměře větší než 3 000 m2 je ve
smyslu přílohy 1 zákona zařaditelný do kategorie II, sloupec B, bod 10.6.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem investičního záměru je přístavba skladové haly o celkové výměře zastavěné
plochy:
Skladová hala: ...........................4 860 m2
Přístřešek:..................................1 014 m2
Celková zastavěná plocha:....... 5 874 m2

B.I.3 Umístění záměru
Kraj, obec
Záměr je umístěn na území Ústeckého Kraje, do správního území Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, k jeho jihozápadnímu okraji.
Pozemky firmy Pierburg s.r.o. jsou umístěné do průmyslové zóny Předlice v sousedství areálu
KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s., do prostoru vymezeném tělesy železničních tratí, při
okraji bývalého dobývacího prostoru, mezi městskou čtvrť Ústí nad Labem Předlice a obec
Trmice.
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Umístění ve vztahu ke katastru nemovitostí
Záměr je umístěný v k.ú. Předlice na p.p.č: 1014/56.

Obrázek 4. Umístění záměru ve snímku KN.

Umístění ve vztahu k ÚPNSÚ
Stávající územní plán je upraven OZV 45/1996, o závazných částech územního plánu
sídelního útvaru statutárního města Ústí nad Labem.
Pozemek určený pro realizaci záměru se nachází v městské čtvrti „B1 – Předlice“, v lokalitě
„OK-2 Mezi tratěmi“. Ve smyslu využití území jde o stabilizované území, o územní rezervu pro
komerčně industriální využití.
V současné době zpracovává město Ústí nad Labem nový územní plán. Příprava konceptu
ÚP se aktuálně nachází ve fázi uveřejnění a projednání. Obě varianty konceptu vymezují
pozemek mezi stávající současně zastavěná území s funkčním využitím VL – Výroba a
skladování – lehký průmysl.
S ohledem na vyjmenované skutečnosti je umístění záměru velmi výhodné, neboť střet
přímých vyvolaných vlivů se zájmy ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví je
možné z velké části popisovaných složek vyloučit.
Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace [5] viz. příloha č.A3.

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je přístavba montované ocelové skladové HALY 3 ke stávající budově
HALY 2 areálu Pierburg s.r.o. Skladová hala bude sloužit pro skladování produktů stávajících
výrobních provozů v nichž se montují díly pro automobilový průmysl. Výrobní linky jsou
instalované v HALE 1 a HALE 2. Haly 1 a 2 byly uvedeny do provozu kolaudačním
rozhodnutím [1] a [2] viz. příloha č.A3. Uvnitř HALY 3 nebudou instalované žádné výrobní
technologie. Skladová hala neklade nároky na navyšování dopravy, neboť bude sloužit pro
výrobní provozy již uvedené do provozu. Jejím účelem je zajištění dostatečné skladové
rezervy pro montážní součásti, materiál a hotové výrobky bez nutnosti využívání venkovního
prostoru.

-13-

Oznámení záměr – „Přístavba skladové haly, Pierburg 3. etapa.“

Veškerá infrastruktura pro budoucí výstavbu a provoz skladové haly již byla vybudována
během výstavby HALY 2. Stavební pozemek je ve stavu po provedení hrubých terénních
úprav. V současnosti se na něm nacházejí komunikace ve formě zpevněných ploch
obklopujících budoucí zastavěnou plochu, která je po provedených HTÚ bez přítomnosti
zeleně. Vybudována byla i dešťová kanalizace s příslušnou kapacitou. K vytápění haly bude
sloužit stávající připojení na horkovod. Hala nebude napojená na splaškovou kanalizaci.
V souvislosti s realizací záměru nedochází k možnostem zásadní kumulace vlivů na životní
prostředí. Dojde k rozšíření zastavěných ploch a zvětšení hmoty budov areálu Pierburg s.r.o.
Odpovídajícím způsobem dojede k navýšení odtoku dešťových vod o podíl střechy
navrhované haly.
Další kumulace vlivů s jinými záměry se nepředpokládá.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Důvodem realizace záměru přístavby skladové haly je vytvoření větších možností skladových
zásob materiálů a hotových výrobků za účelem plynulé distribuce produktů firmy Pierburg
s.r.o. svým odběratelům. Firma vyrábí montované díly pro automobilový průmysl. Současný
způsob skladování neumožňuje flexibilní reakci na poptávku.
Umístění záměru je vymezeno komunikacemi a inženýrskými sítěmi, které byly s ohledem na
připravovanou HALU 3 vybudovány již při výstavbě HALY 2 v roce 2007. Navrhovaná hala
svou delší hranou navazuje a je propojená vnitřním prostorem se stávající HALY 2.
Areál firmy Pierburg s.r.o. je spolu se sousední firmou KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s.
umístěný mezi dvě průmyslové zóny, do prostoru sevřeného tělesy železničních tratí Ústí
n.Labem – Teplice. V blízkosti také prochází mimoúrovňové těleso dálnice D8 a ze SZ části
přiléhá k výsypce bývalého hnědouhelného dolu. Širší území má výrazně industriální
charakter. V blízkém okolí se nenacházejí obytná území, území pro rekreaci a sport, ani
území se zvláštními přírodními, estetickými a kulturními hodnotami. S ohledem na
vyjmenované skutečnosti je umístění záměru výhodné, neboť střet přímých vyvolaných vlivů
se zájmy ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví je možné z velké části
popisovaných složek vyloučit.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Technické řešení
Stručný popis stavebního řešení
Skladová hala je navržená s obdélníkovým půdorysem 40,5 x 120 m o celkové zastavěné
ploše 5 874 m2. Svou delší stranou přiléhá ke stávající HALE 2 s níž bude logisticky
propojená, viz. příloha č.A1. Hala bude tvořená z lehkého montovaného ocelového skeletu
bez střední podpěry v systému ASTRON s modulem rámů 9,90 m. Střecha HALY 3 je oproti
stávající HALE 2 navržená s výškovým odstupem cca 2 m, který přibližně odpovídá
výškovému odstupu mezi střechami HALY 1 a HALY 2 viz řezy a pohledy v příloze č.A2.
Výška hřebenu střechy haly je 14,3 m, okapní výška je 10 m.
Založení haly bude na hlavních pilotách Ø 0,9, hl. 10,0 m. Strana sousedící s halou 2 bude
založená na stávajících sdružených pilotách. Základové poměry jsou tvořeny navážkami.
Opláštění haly bude zateplené. Střecha bude rovněž zateplená, dvouplášťová, opatřená
světlíky pro osvětlení denním světlem .
Podlaha bude litá podlaha s povrchovou úpravou (Panbex) o únosnosti 10 t/m2.
Barva fasády bude v modrém (RAL 5014) a v šedém provedení (RAL 9010) v souladu
s barevnou úpravou stávajících hal 2 a 1. Okapy, lemování střechy, lemování atiky a
pohledové plochy vrat a dveří z exteriéru budou modré.
Vjezdy z čelních stran budou vybaveny vjezdovými sekčními vraty Hörmann s průhledy a el.
pohonem. U severní čelní strany budou použita vrata s manžetou.
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Technologie skladování
Produkty budou ukládané do přepravek na paletách skládaných do řadových regálů typu
PROMAN s výškou 9 m. Prostor skladu je dimenzovaný na počet 10 000 ks palet. Manipulaci
s paletami budou zajišťovat elektrické vysokozdvižné vozíky.
Vykládání a nakládání materiálu a výrobků bude probíhat pomocí skloněných ramp a
sjezdových pruhů u severního čela haly vybaveného 4 sekčními vraty.
Přístřešek
Vstup do jižního čela haly bude upravený přístřeškem se zámkovou dlažbou. V prostoru
přístřešku budou uloženy přepravky. Přístřešek HALY 3 bude navazovat bez ustoupení na
stávající přístřešek HALY 2. Přístřešek bude realizovaný nad stávající vnitroareálovou
komunikací a bude volně průjezdný.
Zázemí skladu
Pro potřebu zázemí zaměstnanců a administrativy skladu budou uvnitř haly instalované dvě
až tři kancelářské buňky Warex propojené dveřmi s buňkami v sousední HALE 2, kde je i
potřebné hygienické zázemí. Buňky budou připojené na datovou síť, el. síť a budou vybavené
vlastní klimatizací a odvětráním do prostoru haly. Buňky nebudou vybavené sociálním
zařízením.
Elektroinstalace, osvětlení
Umělé osvětlení průmyslovými svítidly zavěšenými na OK (úroveň osvětlení min.150 lx),
nouzové osvětlení, silové rozvody k buňkám a stanovištím vysokozdvižných vozíků.
Datová sítˇ
Napojení 2 buněk WAREX ze stávajících skříní v HALE 2.
Požárně bezpečnostní řešení (PBS)
Navržená velikost haly s uvedeným požárním zatížením se zařazuje do IV.skupiny provozu
skladů dle ČSN 73 0845Z1.
Požadován je II.SPB pro poslední nadzemní podlaží tj. hala na požární odolnost nosné
ocelové konstrukce stěna a střechy a ztužidel R 15 minut. Požadovaný je také EPS.
Napojení vody
Provoz skladové haly nevyžaduje připojení vody. Zaměstnanci budou využívat stávající
sociální zařízení HALY 2.
Kanalizace dešťová
Dešťová kanalizace byla vybudována již během realizace HALY 2. Dojde pouze k připojení
odvodnění u rampy a budou realizované přípojky napojení svislých dešť.svodů střechy.
Kanalizace splašková
Splašková kanalizace není navrhována.
Temperování
Zdrojem tepla pro vytápění bude CZT – stávající přípojka horkovodu, která v současnosti
vytápí i zbývající objekty PIERBURG s.r.o. Za tímto účelem bude v HALE 1 doplněn parní
výměník CETETHERM s potřebnou kapacitou s ohledem na ztráty.
Hala bude temperovaná min. na teplotu 10°C pomocí zavěšených teplovodních SAHAR.
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Větrání haly
Větrání haly je navrženo jako přirozené, střešními světlíky ovládanými el. pohonem nebo
pohonem na stlačený vzduch.
Komunikace a pojezdové plochy
Hala bude napojená na stávající okružní vnitroareálovou komunikaci, která byla již provedená
a zkolaudovaná [1] během realizace HALY 2.
Doplněny budou:
– sjezd na 3 nakládací rampy se sklonem 6,4 %, které budou situované při severní
čelním okraji haly a zapuštěné do úrovně –1,15 m u stěny haly
– pojezdové plochy vlastní rampy budou betonové s vyhříváním
– sjezdové pruhy situované od vrat haly
– prostor sjezdových pruhů a nakládacích ramp bude zastřešený

Provozní a organizační charakteristiky
Organizační řešení
Provoz skladu bude 7 dní v týdnu ve třech směnách s pracovní dobou 7,5 hodiny. V denní a
odpolední směně bude pracovat 15 zaměstnanců, v noční směně bude obsluha o 10
zaměstnancích.
Systém řízení práce skladu bude navazovat na stávající management firmy, který je
certifikován podle norem řízením jakosti ISO 9001 a řízením environmentu ISO 14001.
Počet zaměstnanců
Navrhovaný záměr vytvoří 40 pracovních míst. (ranní směna 15 osob, odpolední směna 15
osob, noční směna 10 osob)

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení stavby:
Uvedení záměru do provozu:

1.8. 2010
31.12. 2010

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměr je umístěný do správního území Statutárního města Ústí nad Labem, úřadu
městského obvodu Ústí nad Labem – město, při okraji hranice se správním územím města
Trmice (Obrázek 4). Na území Ústeckého Kraje.

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat.
Ve smyslu „stavebního zákona“ 50/1976 Sb., v platném znění.
–

Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační
rozhodnutí

Magistrát města Ústí nad
Labem

Ve smyslu „zákona o drahách“ 266/1994 Sb., v platném znění.
–

Ministerstvo dopravy a
Drážní úřad - Wilsonova 80,
Souhlas k provádění stavby v ochranném pásmu dráhy
Praha 2
podle § 9

... a další rozhodnutí jejichž potřeba může vyplynout během navazujících a souvisejících
řízení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Zábor půdy
Stavbou nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF – zemědělského půdního fondu ani
PUPFL - pozemků určených k plnění funkcí lesa.

B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pro období výstavby bude používána voda ze stávajícího areálového rozvodu pitné vody.
Voda v období výstavby bude použita pro klasické stavební práce. Její spotřeba nebyla
v současnosti s ohledem na stupeň stavební dokumentace vyjádřena. Předpokládá se
v běžném množství a nebude znamenat kapacitní ohrožení sítě veřejného vodu.

Období provozu
Provoz záměru skladové haly nevyžaduje vodu. Skladová HALA 3 nebude využívat ke svému
provozu žádný zdroj vody. V prostoru haly bude pouze instalován rozvod požární vody s
instalací požárních hydrantů. Rozvody požární vody budou napojeny na stávající rozvody haly
2 a haly 1.
Zaměstnanci budou využívat sociální zařízení instalované v předešlých etapách budování
areálu Pierburg s.r.o., které je na jejich počet již dimenzované a povolené. V ranní a
odpolední směně bude nově v areálu pracovat 15 zaměstnanců, večerní směna předpokládá
zaměstnanců 10.
Stávající provoz Pirerburg je z hlediska potřeby vody a odvádění vod odpadních dimenzovaný
pro 278 osob, při současném počtu zaměstnanců 129 osob je navýšení o 15 osob
s dostatečnou rezervou dimenze pro odběr a odvádění vody pro sociální účely.
Bilance potřeby vody zaměstnanců byla vyjádřena pomocí směrných čísel vyhlášky 428/2001
Sb., v platném znění.
Tabulka 1. Potřeba vody pro nové zaměstnance ve smyslu směrných čísel v. 428/2001 Sb., potřeba je
již zahrnuta v povoleném odběru vody pro stávající provoz hal 1 a 2.
Provoz
Počet os. Směrné č. (m3/rok.os)
Potřeba (m3/rok)
ranní směna
15
30
450
odpolední směna
15
30
450
noční směna
10
30
300
Roční potřeba vody pro zaměstnance HALY 3
1 200

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro období výstavby
V období výstavby budou použity klasické stavební suroviny běžně dostupné na českém trhu.
Nároky na stavební materiály nebyly zatím ve stupni stavební dokumentace DUR vyjádřeny.

Suroviny pro období provozu
V rámci provozu skladové haly nebudou používány žádné výrobní technologie, pouze
technologie na obsluhu prostředí. K provozu haly se nepředpokládá čerpání žádných surovin.
Skladovaný materiál
Sklad bude sloužit pro uchovávání materiálu pro montáže a vyrobené díly pro automobilový
průmysl podle aktuálního výrobního program. Díly budou uloženy v papírových, dřevěných,
kovových a plastových obalech/přepravkách viz následující orientační seznam:
Díly pro automobilový průmysl (vždy se jedná o montované díly podle aktuálního
výrobního programu) např.:
– Sekundární vzduchové pumpy (SLP generace I, II, III a budoucí)
– Řídící jednotky (STEU)
– Elektrické řídící moduly (E-AMB)
– Klapky výfukového potrubí (AGK)

-17-

Oznámení záměr – „Přístavba skladové haly, Pierburg 3. etapa.“

– Elektrické klapky výfukového potrubí (E-AGK)
– Konektory vakuových pump (VPA)
– Pneumatické rekuperační ventily (AGR)
– Elektromagnetické rekuperační ventily (E-AGR)
– Elektrické rekuperační ventily (EM-AGR)
– Podtlakové aktuátory (U-Dosen)
Součástky pro výrobu: plastové a kovové díly , papírové, plastové a dřevěné obaly
(přepravky).
Chemické látky pro výrobu: Stávající výroba využívá malá provozní množství
organických rozpouštědel, maziv, olejů, lepidel, svařovacích plynů, kyselin a jiných
látek. Řádově v množství o objemu několika litrů až několika desítek litrů (v tabulce
pod textem uvádíme orientační seznam chem. látek, které se v současnosti
uchovávají v areálu Pierburg s.r.o. Látky budou přesunuty ze stávajících hal do nové
HALY 3 a budou skladovány stejným způsobem jako nyní. K jejich skladování se
nebude využívat regálový systém, ale budou uloženy ve vymezeném prostoru v rohu
haly. Většinou se jedná o malá množství v originálních obalech. Hořlaviny se skladují
v požárně bezpečností skříni. Větší objemy tekutých látek se ukládají nad záchytné
vany, ostatní látky jsou ukládány do kovových skříní.
Tabulka 2. Přehled chemických látek používaných a skladovaných v areálu firmy Pierburg s.r.o..
Název látky
Množství Název látky
Množství
Aceton
5 litrů
Loctite 401
2 litry
AMS4 Silicone grease
5kg
Loctite 406
2 litry
Aral MultiTurboral 15W-40
5 litrů
Loctite 414
2 litry
Ätzmitel nad Adler - kyselina pro
10 litrů
Loctite 5970
2 litry
leptání sváru
Barrierta I 55/1
2 kg
Loctite 648
30 litrů
BW Alhorm MN
10 litrů
Loctite 7063 (aerosol)
10 litrů
Delo PUR VE 9694, komponent A
5 kg
Loctite 7070
2 litry
Delo PUR VE 9694, komponent B
5 kg
Loctite 7200 (aerosol)
5 litrů
ESAB Jig, tool and nozzle protection
5 litrů
Machine oil FG
2 litry
Fermasil A-53-2-VP1
50 kg
Metryl PU Cleaner
50 litrů
Fermasil B-38
56 kg
Modrá skalice - síran měďnatý
1 kg
GS 32
5 litrů
Molykote(R) extreme low temp.
1 litr
Bearing grease medium
GS 52
20 litrů
Motorový olej M6AD
1 litr
HHS 2000
1 litr
NALCO (R) 7330
20 litrů
Chladivo R 134a - SOLKANE 134a
5 litrů
NALCO 460-RS 200
10 litrů
Kontakt WL bulk
2 litry
PALATINOL - Diisononyphtalat
20 litrů
(DINP)
KORING 551/KORING 555
40 litrů
Ředidlo S6006
10 litrů
Kyselina chlorovodíková - solná
1 litr
Sadurit
5 litrů
Kyselina sírová
1 litr
Servisol SUPER 10
2 litry
Líh technický
10 litrů
Talkum Talc
20 kg
Loctite 241
2 litry
Technický benzin
5 litrů
Loctite 2701
5 litrů
Telalit 160
2 litry
Loctite 290
2 litry
-

Charakteristiky chem. látek viz. příloha č.A4.

El.energie
Potřeba el.energie bude pokryta ze stávající areálové rozvodny. El. energie se bude využívat
v obvyklých zařízení skladovací technologie a obsluhy prostředí (nabíjení el.vozíků, osvětlení
haly, ovládací prvky - vrata, světlíky, výpočetní, sdělovací a zabezpečovací technika, apod.)
Ve stávajícím stupni přípravy stavební dokumentace nebyl zatím vyjádřen instalovaný výkon
a odhad roční spotřeby el.energie. Tyto informace budou obsaženy v navazujícím stupni
projektové dokumentace, v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
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Teplo
Hala bude temperovaná na teplotu 10°C. Teplo bude odebíráno ze stávající horkovodní
přípojky a z nově doplněného parního výměníku ve stávající HALE 1. V aktuálním stupni
přípravy stavební dokumentace nebyl zatím vyjádřen odhad roční spotřeby tepla. Vyjádření
tepelného výkonu a odhad spotřeby tepla bude obsahovat navazující dokumentace pro
územní rozhodnutí.

B.II.4 Nároky na dopravní infrastrukturu, ochranná pásma a potřeba souvisejících staveb
Dopravní obsluha, doprava v klidu
Účelem předkládaného záměru je skladová hala sloužící jako zařízení infrastruktury pro
stávající výrobní technologie umístěné v HALE 1 a 2, a uvedené do provozu kolaudačním
rozhodnutím [1] a [2] viz. příloha č.A3. Jejím cílem je zvýšení kapacity skladových zásob
vstupního materiálu a výrobků. V navrhované hale nebude instalovaná žádná výrobní
technologie, která by byla zdrojem dopravního zatížení.
Skladová hala sama o sobě není zdrojem dopravy a nenavyšuje dopravní intenzity stávajícího
provozu firmy Pierburg s.r.o. Novým zdrojem dopravy mohou být dopravní pohyby osobních
automobilů zaměstnanců skladu o počtu 10 – 15 osob na směnu. Za předpokladu, že část
zaměstnanců bude využívat MHD (linky autobusů 3,7 a 18, zastávka Metal), lze očekávat
zanedbatelné navýšení o cca 6 – 9 OA za pracovní směnu. Pro nové zaměstnance se
nepředpokládá navyšování kapacit stávajících parkovišť situovaných v areálu Pierburg.
Materiál a výrobky budou skladovány na paletách, v systému paletových řadových regálů.
Manipulaci s paletami budou zajišťovat elektrické vyskozdvižné vozíky. Pro nakládání a
vykládání materiálu z nákladních automobilů budou zřízeny skloněné rampy při severním čelu
haly a sjezdové pásy pro manipulační techniku viz situace příloze č.A1. Příjezd k rampám
umožní stávající okružní vnitroareálová komunikace realizovaná při výstavbě HALY 2.

Ochranná pásma
V západním okraji zájmového území se nachází ochranné pásmo železniční trati ČD.

Inženýrské sítě
Realizace záměru neklade nároky na přeložky inženýrských sítí.

Potřeba souvisejících staveb
Záměr neklade nároky na nutnost realizace dalších souvisejících staveb.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší pro období výstavby
Zdrojem znečištění ovzduší v období výstavby budou zejména zemní práce – plošný zdroj
fugitivních emisí polétavého prachu a vyvolaná staveništní doprava – liniový zdroj
charakteristických emisí z automobilové doprav (NOx, PM10, CO, benzen apod.)
Výstavba je časově ohraničenou činností a v rozsahu nové HALY 3 areálu Pierburg můžeme
očekávat, že stavební činnosti nezpůsobí významné imisní přitížení ovzduší.
Množství fugitivních emisí závisí na aktuálních klimatických podmínkách, na způsobu
provádění stavebních činností a mnoha dalších faktorech a není možné je dopředu exaktně
modelovat.
Emise ze staveništní dopravy nebyly vyjádřeny, neboť záměr je v předprojektové fázi STUDIE
- není znám postup organizace výstavby. S ohledem na umístění areálu Pierburg, zcela mimo
obytná území, není ani nutné takové modelování provádět.

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s realizací záměru skladové haly nebudou instalované žádné stacionární zdroje
znečištění ovzduší. V HALE 3 nebude instalovaná žádná výrobní technologie. Vytápění haly
bude formou CZT.
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Liniové zdroje - znečišťování ovzduší z dopravy
Předkládaný záměr skladové haly bude sloužit pro provoz stávající výroby, sám o sobě
nevytváří nový dopravní zdroj a nepředpokládá navyšování současného objemu dopravy
firmy Pierburg s.r.o. (viz kapitola B.II.4).
Zanedbatelné navýšení dopravy bude souviset s příjezdem nových zaměstnanců, které bude
představovat přibližně 6-9 pohybů OA na jednu směnu (viz kapitola B.II.4). Pro tak nízké
dopravní zatížení nemá význam vyjadřovat emisní příspěvky.
Pro obsluhu skladu se budou používat elektrické vysokozdvižné vozíky bez výstupů do
ovzduší.

B.III.2 Voda
Odpadní vody z období výstavby
V období výstavby budou odpadní vody odváděny stávající kanalizací areálu. Budou vznikat
splaškové vody komunálního charakteru generované navýšením provozu sociálních zařízení,
nárazově vzniklé odpadní vody z údržby stavební mechanizace a dešťové vody, které se
mohou zachytit ve stavební jámě a mohou být odčerpány do kanalizace.
Množství odpadních vod z období výstavby není možné ve stávajícím stupni přípravy
investice vyjádřit, neboť nejsou známé základní parametry stavebních činností, počet
stavebních dělníků apod.

Odpadní vody z období provozu
Splaškové odpadní vody
Předkládaný záměr skladové haly nebude využívat vodu ani pro technologické, ani pro
sociální účely. Součástí záměru není připojení na vodovodní síť ani využívání jiného zdroje
vody.
Zaměstnanci skladu budou využívat sociální zařízení instalované ve stávající HALE 2 čímž
dojede k ekvivalentnímu navýšení stávající spotřeby vody a k odpovídající produkci
splaškových vod komunálního charakteru v HALE 2. Stávající systém splaškové kanalizace
byl dimenzovaný a povolený na kapacitu všech tří hal během realizace 1 a 2 haly.
Tabulka 3. Příspěvek splaškových vod od nových zaměstnanců ve smyslu směrných čísel v. 428/2001
Sb., odvádění splaškových vod je již zahrnuto v povolení pro stávající provoz hal 1 a 2.
Příspěvek
Provoz
Počet os. Směrné č. (m3/rok.os)
splaškových vod
(m3/rok)
ranní směna
15
30
450
odpolední směna
15
30
450
noční směna
10
30
300
Roční potřeba vody pro zaměstnance HALY 3
1200

Stávající sociální zařízení a systém areálové kanalizace jsou dimenzované a povolené pro
278 osob. V současnosti má firma Pierburg 129 zaměstnanců.
Z uvedených skutečností vyplývá, že pro 40 nových zaměstnanců rozdělených do
třísměnného provozu (max. 15 pro jednu směnu a špičkovou produkci) je kanalizace
dostatečně kapacitní a dojde pouze k minimálnímu navýšení odpadních vod.
Odpadní vody splaškové vznikající v areálu PIERBURG jsou spolu s odpadními vodami firmy
KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. odváděny do jednotné kanalizační sítě města
TRMICE, která je dále napojena na kanalizaci města Ústí nad Labem zakončené městskou
ČOV – NEŠTĚMICE, odkud vody po přečištění odtékají do vodního toku řeky LABE.
Dešťové odpadní vody
Dešťové vody z nově budovaných střešních ploch a dešťové vody z ploch sjezdových pásů a
nakládacích ramp budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, do které je odvodněna
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stávající okružní vnitroareálová komunikace. Dešťová kanalizace byla vybudována a
povolena během výstavby HALY 1 a 2 s dimenzováním již pro budoucí výstavbu HALY 3.
Recipientem stávající kanalizace dešťových vod je odvodňovací příkop za severní hranicí
areálu.
Bilance odtoku dešťových vod z nově vytvořených střešních ploch pro 12-ti minutový
návrhový déšť o intenzitě 125 l/s.ha představující navýšení odtoku oproti aktuálnímu stavu
(nikoliv oproti kapacitě kanalizace a prvků odvodnění) je uvedena v tabulce.
Tabulka 4. Bilance odtoku dešťových vod pro intenzitu návrhového deště – navýšení realizací záměru
Plocha
(m2)
Koef. odtoku
Odtok (l/s)
Odtok (m3/12 min)
Střešní plocha HALY 3
4 880
1
61,000
43,920
Zastřešení nad rampami
244
1
3,050
2,196
Přístřešek
1 014
1
12,675
9,126
Sjezdové pruhy a rampy
566
1
7,075
5,094
Celkem
6 704
1
83,8
60,336

Při průměrném ročním srážkovém úhrnu 550 mm bude roční množství dešťových vod
z nových zpevněných a zastavěných ploch cca 3 687,2 m3.

B.III.3 Odpady
Odpady jsou členěny na předpokládanou produkci v době výstavby a produkci v době
provozu. Druhy odpadů (podle Katalogu odpadů, v. 381/2001 Sb., v platném znění), včetně
předpokládaného způsobu nakládání s nimi uvádějí tabulky uvnitř kapitoly. Nakládání
s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb., v platném
znění“o odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o
podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění, a v.294/2005 Sb. Také bude dodržena
městská obecně závazná vyhláška „o odpadech“ č.1/2007, v platném znění, kterou je
stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území Ústí nad Labem a systém nakládání se stavebním
odpadem.

Odpady z období výstavby
Během samotné stavby při konkrétních stavebních činnostech vzniknou v malém množství
stavební odpady klasického složení - zbytky surovin a pomocného materiálu a výkopek
zeminy o objemu přibližně 3 500 m3. Zemina bude předána oprávněné osobě a odvezena
mimo pozemky investora, pravděpodobně na některou z vhodných skládek nebo k jinému
způsobu využití. Demoliční materiály a zeminy, které nebudou splňovat podmínky uložení
materiálu na povrchu terénu ve smyslu v.294/2005 Sb., budou uloženy na odpovídající
skládce s příslušným stupněm technického zabezpečení. Výskyt významného množství
materiálů kontaminovaných nebezpečnými látkami v zeminách se nepředpokládá, na
pozemcích nejsou evidovány staré ekologické zátěže.

Nakládání s odpady pro období výstavby
Veškerý odpad vzniklý při stavbě se bude třídit podle složek vhodných k dalšímu využití
odpadu jako suroviny a podle možností výskytu odpadů s obsahem nebezpečných látek.
Stavební odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů společnosti
oprávněné k nakládání s odpady, případně do kontejnerů dodavatele stavby, nebo se
bude přímo nakládat a vyvážet z místa vzniku k využití provozovateli zařízení na
úpravu stavebního odpadu nebo k odstranění v odpovídajících zařízeních.
Původce stavebního odpadu a stavebník budou mít povinnost tento odpad třídit a
nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu
Odpad bude tříděn podle následujících položek:
– Zemina, kameny
– Směsný stavební odpad s obsahem nebezpečných látek
• stavební materiály znečištěné nebezpečnými látkami
• zemina s obsahem nebezpečných látek
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Jiné stavební odpady
• kovy
• sklo
• plasty
• papír
• dřevo
• nebezpečný odpad: (např. kabely, odpadní obaly z barev a použitých
chemických látek, zbytky chemických přípravků, oleje apod.
Stavební odpad, který nebude přímo odvážen, bude ukládán v místě stavby do
velkoobjemových kontejnerů zajištěných proti úniku odpadu a případnému znečištění
odpadu
Přepravní prostředky určené k odvážení odpadu budou zcela zakryty plachtou, tak aby
nedocházelo k unikání odpadu do okolního prostředí
Pokud by v průběhu přepravy došlo k úniku stavebního odpadu, bude znečištění
neprodleně odstraněno
–
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Předpokládaná produkce odpadů pro období výstavby
Tabulka 5. Přehled složení předpokládané produkce odpadů v období výstavby
Kód
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10
08 01 11
14 06 03
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 06 04
17 08 02
17 09 03
17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07

Druh odpadu
Odpadní obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Stavební odpady
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod kódem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
Komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
nebezpečný
ostatní
nebezpečný
ostatní
ostatní
ostatní
nebezpečný
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

Odpady z provozu
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady z provozu nové skladové haly bude přímo navazovat na současný
způsob nakládání s odpady firmy Pierburg s.r.o. Současný systém nakládání s odpady je
podrobně řešen managementem řízení environmentu ve smyslu normy ISO 14 001, podle níž
je stávající výroba certifikovaná. V současnosti se odpad třídí do složek: směsný komunální
odpad, kovy, plasty, papír a dřevo.
Navrhovaný způsob skladování nebude přímo produkovat žádný technologický odpad,
v prostoru skladu nebude instalovaná žádná výrobní ani obalovací technologie. Odpadem
skladu budou poškozené dřevěné palety nebo plastové případně papírové přepravky.
V malém množství budou také vznikat obvyklé komunální odpady z provozu kanceláří, a
z pouhé přítomnosti zaměstnanců.
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Tabulka 6. Přehled pravděpodobného složení odpadů z provozu skladové haly.
Kód
Druh odpadu
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Baterie a akumulátory, zařazené pod kódy 16 06 01, 16 06 02 nebo pod kód 16
20 01 33
06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod kódem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
20 01 35
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod kódy 20 01 21, 20 01
20 01 36
23 a 20 01 35
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly

Kategorie
ostatní
nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný
ostatní
nebezpečný
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

Odpady, které vzniknou při odstranění stavby
V období odstranění stavby se bude nakládání se stavebními odpady řídit platnou
legislativou, která v současnosti není známa. Pokud vezmeme v úvahu že zůstane v platnosti
stávající legislativa, budou pro období odstranění stavby platit obdobná pravidla jako pro
období výstavby.
Návrh není předkládán jako stavba dočasná. Horizont ukončení provozu projektovaných
staveb a další informace o případném způsobu využití území není stanoven.
Charakter navrhovaných objektů a případné ukončení jejich užívání neklade v souvislosti
s odpady zvláštní nároky. V této souvislosti není nutné období ukončení předpokládaných
činností žádným způsobem komentovat.

B.III.4 Hluk a vibrace, radioaktivní záření, el.magnetické vlnění
Hluk
Stacionární zdroje hluku
Ve venkovním ani vnitřním prostoru stavby nebudou instalované zásadní stacionární zdroje
hluku.
Oproti stávajícímu stavu se akustické výstupu zásadně nemění, protože skladová hala
neklade nároky na navyšování dopravního zatížení viz kapitola B.II.4.
Činnosti skladu budou soustředěné do vnitřního prostoru haly (pojezdy el.vozíků a ukládání
palet do regálů) a pro vnější prostor nebudou významným zdrojem hluku. Veškerý zvuk
z provozu skladu bude vůči vnějšímu okolí utlumen pláštěm haly.
Výjezdy vozíků do vnějšího prostoru při nakládání materiálu a výrobků do nákladních aut
budou probíhat v těsné blízkosti haly a nebudou pro venkovní prostor významným zdrojem
hluku.
Liniové zdroje hluku
Předkládaný záměr nepředpokládá navyšování dopravy generované stávajícím provozem
firmy Pierburg s.r.o. Realizací haly se nebudou v území projevovat nové liniové zdroje hluku.

Vibrace
Předkládaný záměr není zdrojem vibrací.
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Radioaktivní záření
Předkládaný záměr není zdrojem radioaktivního záření.

El.magnetické vlnění
Předkládaný záměr není významným zdrojem el.magnetického vlnění.

B.III.5 Rizika havárií a havarijních stavů vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Záměrem investora je skladová hala sloužící pro uchování výrobků – montovaných dílů pro
automobilový průmysl (kovy, plasty) a součásti pro jejich montáže. V malém množství a
v originálních obalech budou ve vymezeném prostoru ukládané provozní chemikálie pro
stávající výrobu. Způsob uložení chemických látek se oproti současnému stavu nemění,
pouze dojde k přesunutí úložného místa do HALY 3. Hořlaviny se skladují v požárně
bezpečností skříni. Větší objemy tekutých látek se ukládají nad záchytné vany, ostatní látky
jsou ukládány do kovových skříní.
Ve skladu se nebude pracovat s radioaktivním, ionizačním
zářením.

nebo elektromagnetickým

Činnosti skladu – manipulace s paletami a ukládání vysokozdvižnými vozíky do paletových
regálů, nepředstavují rizika havárií s vážnými důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Potenciál pro vznik havárie je pro navrhovaný investiční záměr malý.
Rizikem havárie může být:
Požár nebo dopravní nehoda, při které mohou z havarovaných dopravních prostředků
uniknout provozní kapaliny s obsahem ropných látek. V případě takové havárie budou
pohonné hmoty nebo oleje odstraněny bezprostředně po jejich úniku pomocí běžných
havarijních prostředků jimiž bude údržba areálu vybavena – běžnými sorpčními
materiály, pokud bude nehoda vážnějšího charakteru, bude přivolán hasičský
záchranný sbor, který zasáhne odborným způsobem, tak jako při jakékoliv jiné
dopravní nehodě nebo požáru.
Rozlití, únik provozních chemikálií ohrožujících kvalitu vod. Pokud dojde k úniku
provozních chemikálií, budou tyto látky odstraněny dostupnými havarijními prostředky
– sorpčními materiály. Únik látek mimo prostor haly se nepředpokládá.
Havarijní stavy spojené s přírodními živly
Areál Pierburg se nenachází v zátopovém území, riziko zaplavení objektu povrchovou
vodou je vyloučené.
Možnosti ohrožení silnými větry jsou velmi málo pravděpodobné, provoz skladu
nevyžaduje opatření proti větru.
Závažné havárie – havárie s potenciálním dopadem na životy a zdraví lidí, hospodářských
zvířat a životní prostředí nebo újmu majetku
Množství skladovaných nebezpečných chemických látek nenaplňují podmínky zákona
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky č.59/2006 Sb.,v platném znění.
Požár, výbuch
– Budovy a provozy jsou stavebně řešeny podle platných technických požadavků
na výstavbu a příslušných technických norem, rizika těchto havárií budou
eliminovány jejich dodržením. Rizika vzniku těchto havárií závisí především na
dodržení stavebních předpisů a není možné je nyní diskutovat.
– Ve skladu nebudou uchovávány technické plyny a jiné látky představující rizika
výbuchu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
Pozemky určené pro realizaci stavby leží ve stávajícím oploceném areálu firmy Pierburg
s.r.o.. Areál Pierburg sousedí jižním okrajem s průmyslovým areálem KS Kolbenschmidt
Czech Republic a.s., kde je instalována výroba hliníkových pístů pro automobilový průmysl.
Areál je umístěný mezi okraj městské čtvrti Ústí nad Labem Předlice a severní okraj města
Trmice, do prostoru mezi dvě smyčky železniční trati Ústí nad Labem – Teplice. V blízkém
okolí, severovýchodním směrem, prochází mimoúrovňové těleso nové dálnice D8. Západním
směrem za tělesem železniční trati se nachází dobývací prostor bývalého hnědouhelného
dolu CHABAŘOVICE.
Nejbližší obytná zástavba leží cca 500 m jižním směrem na území města Trmice, za
železniční tratí a za průmyslovou zónou. V Trmické průmyslové zóně jsou umístěny
významné průmyslové provozy Spalovna nebezpečných odpadů DEKONTA, a.s., Teplárna
Trmice a další.
Dopravně je území dostupné ul. Okresní silnice a ul. Jana Roháče, která spojuje město
Trmice se čtvrtí Ú.n.L. Předlice.
Ze širších vztahů je území umístěno do výrazné průmyslové oblasti začínající rozsáhlou
plochou SPOLCHEMIE, předlickou průmyslovou zónou a navazující na průmyslovou zónu
v Trmicích.
Z pohledu platného územního plánu, který je upraven OZV. 45/1996, v platném znění, o
závazných částech územního plánu sídelního útvaru statutárního města Ústí nad Labem, .je
území umístěno v městské čtvrti „B1 – Předlice“, v lokalitě „OK-2 Mezi tratěmi“. Ve smyslu
využití území jde o stabilizované území, o územní rezervu pro komerčně industriální využití.
V současné době zpracovává město Ústí nad Labem nový územní plán. Příprava konceptu
ÚP se aktuálně nachází ve fázi uveřejnění a projednání. Obě varianty konceptu vymezují
pozemek mezi stávající současně zastavěná území s funkčním využitím VL – Výroba a
skladování – lehký průmysl.
S ohledem na vyjmenované skutečnosti je umístění záměru výhodné, neboť střet přímých
vyvolaných vlivů se zájmy ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví je možné
z velké části popisovaných složek vyloučit.

C.1.1 Územní systém ekologické stability
Pozemky určenými pro realizaci nové výrobní haly neprochází žádný lokální a regionální
prvek územního systému ekologické stability. Výstavba není těmito prvky limitovaná.
Nejbližší prvky ÚSES regionální úrovně leží cca 2 km jihovýchodním směrem, za městem
Trmice:
Regionální biocentrum, č.1315, Stadické srázy – Široký kámen
Regionální biokoridor, č.595, Stadické srázy – Vrkoč

C.1.2 Chráněná území
Chráněná území ve smyslu horního zákona č.44/1988 Sb., v pozdějším znění
Chráněná ložisková území
Pozemky stavby se nenacházejí v chráněném ložiskovém území. Nejbližší chráněné
ložiskové území 07910002 Chabařovice I., leží od pozemků určených pro výstavbu cca 2 km
severozápadním směrem.

Dobývací prostory
Pozemky nejsou umístěny v dobývacích prostorech. Nejbližším dobývacím prostorem
s ukončenou těžbou je povrchový důl na hnědé uhlí Chabařovice č.30032, vzdálený cca 750
m západním směrem.
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Poddolovaná území
Celý areál Pierburg s.r.o. a tedy i pozemky pro výstavbu nové haly leží v poddolovaném
území.

Chráněná území ve smyslu ochrany přírody a krajiny
Zvláště chráněná území
Plánovaná stavba nezasahuje ani jiným způsobem neovlivňuje zvláště chráněná území
přírody ve smyslu § 14 zák. č. 114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, v platném znění.

Územní soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000
Plánovaná stavba nezasahuje do vymezených územních soustav NATURA 2000, ani je jiným
způsobem neovlivňuje. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny [6] ve smyslu § 45i
z.114/1992 Sb., v platné znění, viz. doklady příloha č.A3.

Území přírodních parků
Plánovaná stavba nezasahuje ani jiným způsobem neovlivňuje území přírodních parků ve
smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Významné krajinné prvky
Plánovaná stavba nezasahuje ani jiným způsobem neovlivňuje významné krajinné prvky ve
smyslu § 3 a § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

C.1.3 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V území stavby se nevyskytují nemovité kulturní památky, ani významné archeologické
lokality. To je možné vyloučit i s ohledem na bývalou důlní činnost.

C.1.4 Území hustě zalidněná
Lokalita stavby leží při okraji města, v otevřené krajině, bez zástavby určené k bydlení.

C.1.5 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Lokalita se nenachází v území zatěžovaném nad míru únosného zatížení. Výskyt starých
ekologických zátěží v horninovém prostředí zde není evidovaný.

C.1.6 Extrémní poměry v dotčeném území
V zájmovém území se nevyskytují extrémní poměry.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1 Ovzduší a klima
Znečištění ovzduší ze širšího pohledu
Z pohledu znečištění ovzduší, ve smyslu zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, na základě dat vyhodnocených za rok 2007, je území v působnosti stavebního úřadu
Magistrátu města Ústí nad Labem podle Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního
prostředí zařazeno k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Důvodem zařazení města do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je překračování imisních
limitů stanovených pro polétavý prach frakce 10 (PM10) a cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren.
Ve správním území stavebního úřadu Ústí nad Labem město došlo v roce 2007 k překročení
denního imisního limitu PM10 (36. nejvyšší 24h průměr; > 50 µg.m-3 > 35x/rok) na ploše 13,7
% z celkové plochy území. Cílový imisní limit pro benzo(a)pyren (1 ng/m3) (musí být splněn
v roce 2010) byl překročen na 5,4 % správního území stavebního úřadu.

Znečištění ovzduší v okolí stavebních pozemků
Území stavby se nachází v relativně otevřeném prostoru bez vlivu sevření zástavbou, v
nadmořské výšce cca 160 m.n.m. Terén v bezprostředním okolí proponované výstavby má
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rovinný pánevní charakter. Lokalita stavby díky volnému prostranství bez zástavby relativně
příznivější ventilační poměry i když v pánevním údolí se často vyskytují jevy přirozené teplotní
inverze.
Na znečištění ovzduší v nejbližším okolí stavebních pozemků se ve stávajícím stavu podílejí:
Silniční doprava po veřejných komunikacích: dálnice Ústí.n.L. – Teplice, nový úsek
dálnice D8 vedený v mimoúrovňovém tělese.
Železniční doprava: trať Ústí nad Labem – Teplice.
Průmyslové objekty umístěné do okolních průmyslových zón
Dálkový přenos emisí.
Pod textem předkládáme statistické vyhodnocení imisních charakteristik naměřených
v bodech stacionárních měřících stanic celostátní sítě ČHMÚ s měřícím programem AIM a ve
stanici Krajské hygienické stanice.
Výsledky potvrzují plošné vyhodnocení prezentované ve sdělení OOO MŽP. V lokalitě stavby
můžeme očekávat imisní koncentrace přibližně srovnatelné s koncentracemi naměřenými ve
stanici Ústí nad Labem Kočkov.
Tabulka 7. Vybrané imisní charakteristiky ovzduší stávajícího stavu – ČHMÚ a SZÚ (2008).
měřicí stanice
Ústí n.L.-město
Ústí n.L.-Kočkov

ČHMÚ
ČHMÚ

měřicí stanice
Ústí n.L.-město
Ústí n.L.-Kočkov

rok
2008
2008
rok

ČHMÚ
ČHMÚ

2008
2008

měřicí stanice
Ústí n.L.-město
ČHMÚ
Ústí n.L.-Kočkov
ČHMÚ

rok
2008
2008

měřicí stanice
Ústí n.L.-město

ČHMÚ

měřicí stanice
Ústí n.L.-ZÚ, Pasteurova
Ústí n.L.-Kočkov

ČHMÚ
ČHMÚ

NO2
roční průměrná
19. 1 hodinová koncentrace
koncentrace
(počet překročení LV za rok)
82,3 mg/m3 (0 x)
28,3 µg/m3
3
60,8 mg/m3 (0 x)
14,9 µg/m
PM10
roční průměrná
36. 24 hodinová koncentrace
koncentrace
(počet překročení LV za rok)
33,2 µg/m3
60,9 µg/m3 (54 x)
3
39,8 µg/m3 (16 x)
22,8 µg/m
CO
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
1,8125 mg/m3
0,9286 mg/m3
benzen
roční průměrná
rok
koncentrace
2008
1,6 µg/m3
benzo(a)pyren
roční průměrná
rok
koncentrace
2008
0,7 ng/m3
2008
1,4 ng/m3

Tabulka 8. Přehled imisních limitů a mezí tolerance(2008, 2010) pro vybrané sledované znečišťující
látky ve smyslu NV.597/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
max. počet
mez
mez
Znečišťující látka
Ukazatel
Limit
překročení tolerance1) tolerance
za rok
08
10
aritmetický průměr hodinový 200 µg.m-3
18
20 µg.m-3
oxid dusičitý NO2
4 µg.m-3
aritmetický průměr 1 rok
40 µg.m-3
aritmetický průměr 24 hod
50µg.m-3
35/72)
PM10 – suspendované
40/203)
částice
aritmetický průměr 1 rok
µg.m-3
Maximální denní
oxid uhelnatý CO
10 mg.m-3
osmihodinový klouzavý
průměr
benzen
aritmetický průměr 1 rok
5 µg.m-3
2 µg.m-3
1) Tolerance se bude snižovat, aby v roce 2010 dosáhla nulové hodnoty.
2) Maximální počet překročení LV za rok
3) Limit platný po roce 2005
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Klimatické poměry
Podle klimatické regionalizace1, se zájmové území nachází v teplé oblasti T 2. Celková
charakteristika oblasti je následující: průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 550 – 700
mm, z toho v zimním období mezi 200-300 mm, ve vegetačním období mezi 350 - 400 mm.
Sněhová pokrývka trvá 40 - 50 dnů a počet ledových dnů (tj. dnů s max. teplotou –0,1 °C a
nižší) je mezi 30 - 40 v roce. Průměrná roční teplota je 8°C.
Tabulka 9. Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Ústí nad Labem (období 1901-1950)
Stanice
nadm. výška I
II
II IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ ÚHRN
Ústí n.L
147 m n. m. 29 24 31 37 57 60 88
58 50 38 34 36
539 mm

Území stavby se nachází v nadmořské výšce cca 160 m.n.m. Terén v bezprostředním okolí
proponované výstavby má rovinný pánevní charakter. Lokalita stavby má díky volnému
prostranství bez zástavby relativně příznivější ventilační poměry.
V území převládá západní směr větru o průměrné roční rychlosti 3 m.s-1
S
20

SZ

15

SV

10
5
0

Z

JZ

V

JV

Obrázek 5. Větrná růžice pro oblast Trmice.
Tabulka 10. Větrná růžice pro 5 tříd stability atmosféry a tři rychlosti větru (%).
Třída
Rychlost
Směr větru
stability [m/s]
N
NE
E
SE
S
SW
W
0,13
0,24
0,27
0,25
0,19 0,15 0,21
I.tř. v=1.7
0,32
0,48
0,65
0,61
0,66 0,52 0,64
II.tř. v=1.7
0,05
0,14
0,12
0,1
0,14 0,13 0,11
II.tř. v=5
0,26
0,4
0,55
0,62
0,67 0,64 0,94
III.tř. v=1.7
1,64
2,62
3,41
3,32
2,65 3,47 3,95
III.tř. v=5
0,02
0
0,01
0
0
0,03 0,04
III.tř. v=11
0,1
0,17
0,28
0,26
0,31 0,32 0,39
IV.tř. v=1.7
1,74
1,57
1,86
1,95
1,44 5,06 6,96
IV.tř. v=5
0,28
0,1
0,08
0
0
0,6 1,35
IV.tř. v=11
0,09
0,2
0,22
0,21
0,33 0,33 0,37
V.tř. v=1.7
0,37
1,08
0,56
0,68
0,6 0,73 1,03
V.tř. v=5
5
7
8,01
8
6,99 11,98 15,99
Sum (Graf)

NW
0,12
0,49
0,14
0,57
3,3
0,04
0,18
4,58
0,79
0,15
0,64
11

CALM
11,06
7,53
0
3,06
0
0
2,8
0
0
1,58
0
26,03

C.2.2 Hluk
Areál firmy Pierburg s.r.o. leží v industriálním území kde se v první řadě uplatňuje hluk ze
silniční dopravy - z mimoúrovňové dálnice D8 a z železničních tratí, které území vymezují z
JZ až SV strany. Dále se v území uplatňuje hluk z provozu stacionárních a liniových zdrojů
sousedního areálu KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. a stacionární zdroje rozsáhlé
teplárny Trmice, a ostatní zdroje zdejší průmyslové zóny.
Aktuální měření ani modelování hluku není pro okolí stavebních pozemků k dispozici, neboť
se zde nenacházejí akusticky chráněné objekty, pro něž NV. 148/2006 Sb. stanovuje
hygienické hlukové limity.

1

QUITT, E.: Klimatické oblasti Československa. – ČSAV, Geografický ústav Brno, 1971
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Současné hlukové zatížení odpovídá průmyslovému využití území. Vzhledem k tomu, že zde
nejsou stanoveny akustické limity, lze označit stávající akustické zatížení okolí zájmového
území za únosné.

C.2.3 Horninové prostředí
Geomorfologické poměry
Podle regionálního geomorfologického členění leží zájmové území v okrsku IIIB-3B-g
Chabařovická pánev. Chabařovická pánev vytváří tektonickou sníženinu mezi Krušnými
horami a Českým středohořím. Je budována miocénními jezerními písky a jíly a
hnědouhelnými slojemi, méně cenomanskými pískovci, turonskými slínovci, terciérními
vulkanity a pokryvy čtvrtohorních sedimentů. Jedná se o erozně denudační a akumulační
reliéf, od SZ k JV mírně ukloněné plošiny, svahy, úpatní haldy, náplavové kužely a říční
terasy levostranných přítoků Bíliny, místy s čedičovými suky.

Geologické poměry
Posuzovaná lokalita náležela do bývalého dobývacího prostoru Chabařovice a je součástí
východní části severočeské hnědouhelné pánve.
Podložní pánevní výplně tvoří horniny krušnohorského krystalinika. To vystupuje na povrch v
masivu Krušných hor, pak se zanořuje a tvoří pánevní dno a za jižním okrajem pánve
vystupuje opět na povrch v drobných výchozech.
Produktivním útvarem je tercier. Ten obsahuje bazální sérii, která na území není
zastoupena a dále vulkanicko-detritickou sérií, kdy po hiátu došlo počátkem miocénu k
vulkanické činnosti. Hlavní vulkanická fáze začala explozí pyroklastik, jejichž mocnost je
velmi proměnlivá. Může dosahovat až 60 m, ale někde zcela chybí. Na bazální pyroklastika
je vázán bezprostředně vznik drobných izolovaných pánviček.
Produktivní série, která je souvislou výplní pánve, se dělí na podložní souvrství, slojové
souvrství a nadložní souvrství. Sloj lze rozdělit na tři petrograficky zcela odlišné lávky svrchní, střední a spodní.
Nadložní souvrství je ve vývoji odlišné od centrální části pánve. Při bázi nadložního
souvrství se objevují polohy obsahující zbytky zuhelnatělé flory a uhelný pigment. Toto
souvrství je vyvinuto pouze v minimálních mocnostech. Kvartér je pokryvným útvarem
teplicko-ústecké pánve. Na jihu a jihovýchodě území jsou převážně vyvinuty spraše a
sprašové hlíny. Písčité hlíny pokrývají severní část území. Obsahuje také štěrkovou příměs
tvořenou valouny křemene, krystalinik a z menší části vulkanitů.
Dále se vyvinuly terasové štěrky a štěrkopísky a údolní náplavy (činnost řeky Bíliny).
Povrchovou vrstvou jsou v současnosti především navážky proměnlivého charakteru,
mocnosti i stáří. Je pravděpodobné, že tyto navážky byly někdy používány na výplně
depresí vznikajících z důlní činnosti.
Přirozený geologický profil řešeného území byl v minulosti pozměněn a celé řešené
území je pokryto navážkami, které vytvářejí současný reliéf terénu.
Oběh podzemní vody je zde vázán do hlubších geologických horizontů než se předpokládá
hloubka základové spáry.
Výskyt starých ekologických zátěží se v území nepředpokládá.

Radonové riziko horninového podloží
Podle výsledků měření radonového rizika horninového podloží [10], byl stavební pozemek ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon ) a vyhlášky č. 307/2002 Sb. (vyhl. o radiační
ochraně) zařazený do kategorie nízkého radonového rizika.

Půdní poměry
V zájmovém území nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského
půdního fondu 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ani není součástí pozemků
určených k plnění funkcí lesa viz. z.289/1995 Sb.
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C.2.4 Hydrologické poměry
Podle základní vodohospodářské mapy M 1 : 50 000, list 02-41 Ústí nad Labem se území
nachází v povodí o čísle hydrologického pořadí 1-14-01-092, v dílčím povodí Bíliny, v hlavním
povodí Labe.
Zpevněné a zastavěné plochy jsou odvodněny do stávající samostatné dešťové kanalizace
svedené do odvodňovacího příkopu v severní části pozemku (povoleno Povodím Ohře při
DUR 1.etapy s bilancí-uvedenou již i pro 2.a 3. etapu).
Splaškové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizace – Trmice, navazující na kanalizační
systém města Ústí nad Labem, zakončené ČOV Neštěmice.
Stavební pozemek neleží v CHOPAV ani v PHO vodních zdrojů ve smyslu zákona 254/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

C.2.5 Biologické poměry
Plocha pro výstavbu skladové HALY 3 byla v letech 2006 – 2007 součástí staveniště výstavby
HALY 2. V této době byla také vystavěna okružní vnitroareálová komunikace, která stavební
pozemek obklopuje a došlo k úpravě povrchu terénu.
V současnosti se na ploše stavebního pozemku nachází řídká pionýrská ruderální vegetace
bylinného patra bez možnosti výskytu významnějších ekosystémů. Stromy ani keře se na
stavebním pozemku nevyskytují.
Výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu z.114/1992 Sb., v platném znění, se
s ohledem na tyto skutečnosti nepředpokládá.

C.2.6 Krajina
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, krajinu tvoří soubor vzájemně
propojených ekosystémů, struktura krajiny je definována prostorovým uspořádáním krajinných
složek a prvků s jejich vzájemnými vztahy.
Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa.
Přírodní charakteristika je definována zejména morfologií terénu, vegetačním krytem, vodními
toky a plochami; kulturní charakteristika souvisí s formou a strukturou zástavby, s jednotlivými
antropogeními prvky a jejich vztahem ke krajině, a s kulturním významem hodnoceného
území; historická charakteristika určuje přítomnost prvků a vazeb dokládajících historický
vývoj krajiny a jeho kontinuitu.
Oblastí krajinného rázu zájmového území je východní okraj Chomutovsko-Teplické pánve, její
Chabařovická část. Dotčeným krajinným prostorem je krajina v okolí jihozápadního výběžku
sídelní zástavby města Ústí nad Labem. Reliéf má tvar konkávního údolí s širokou a plochou
pánevní oblastí ohraničenou členitým horizontem zdvihu sopečných kuželů Českého
středohoří nabízející místy omezené průhledy do dílčích krajinných prostor. Z hlediska
výškové členitosti se jedná o členitou vrchovinu, i když oblast pánevního dna rozevírající se
západním směrem lze označit spíše za členitou pahorkatinu.
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Obrázek 6. Krajina v okolí zájmového území – pohled jižním směrem, letecká fotografie, podzim 2006.

Obrázek 7. Krajina v okolí zájmového území – pohled východním směrem, letecká fotografie, podzim
2006.

V kulturně-historické charakteristice krajinného rázu převažují negativní znaky technicistní
povahy, které pozměňují až stírají projev reziduálních přírodních znaků a historických znaků
struktury osídlení a zbytky dochované architektury. Nejsilnější projev mají komíny a chladící
věže teplárny a spalovny v Trmické průmyslové zóně vymykajících se měřítkem a snižujících
projev svahů uzavírajících horizont. Komíny se uplatňují jako bodové dominanty na velkou
vzdálenost a jsou pozorovatelné z četných míst sídelní zástavby města Ústí nad Labem.
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Neméně silný projev má linie mimoúrovňového vedení dálnice D8 procházející napříč údolím
a četné železniční tratě fragmentující pánevní dno na několik částí. Plošně rozsáhlý je
dobývající prostor bývalého povrchového dolu, který okrajem zasahoval až do vymezeného
stavebního pozemku. V současnosti se v dole provádějí rekultivační práce a dobývací prostor
je zaplavován vodou, postupně zde vzniká Chabařovické jezero (jezero Milada), který
v konečně důsledku bude pozitivním znakem kulturně-přírodní povahy. V prostoru se
nacházejí také četná vedení VN.
Areál firmy Pierburg se v potenciálně dotčeném krajinném prostoru (PDoKP) projevuje velmi
omezeně, pouze z nejbližších pozorovacích míst ul. Okresní silnice, při průjezdu po dálnici D8
a v krajinném rázu se neuplatňuje.

C.2.7 Obyvatelstvo
Zájmové území nemá kontakt s obytným územím. Nejbližší obytná zástavba leží cca 500 m
jižním směrem na území města Trmice, v zákrytu za železniční tratí a za průmyslovou zónou.

C.2.8 Hmotný majetek a kulturní památky
Uvnitř areálu ani v jeho okolí se nenacházejí kulturní památky ve smyslu z.20/1978
Sb.
Ovlivnění hmotného majetku se nepředpokládá.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.1.1 Vliv na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických důsledků
Zdravotní důsledky na obyvatelstvo
Pro hodnocení zdravotních rizik se berou v úvahu výstupy znečišťujících látek a fyzikálních
polí, které mohou negativně působit na lidský organizmus. V případě přístavby skladové haly
nebudou instalované žádné stacionární zdroje znečištění ovzduší a odpadních vod ani zdroje
vyvolávající akustické zatížení. Přístavba skladové haly nebude navyšovat stávající dopravní
zatížení, jehož zdrojem jsou současné výrobní činnosti, jejich kapacita se realizací skladové
haly nenavyšuje.

Expozice ovzduším
Součástí předkládaného záměru nejsou stacionární ani liniové zdroje znečištění ovzduší,
expozice ovzduším se nepředpokládá.

Expozice odpadními vodami
Expozice odpadními vodami se nepředpokládá. Technologické vody nebudou v souvislosti se
záměrem vznikat, hala nebude užívat vodu ani k sociálním účelům. Nový zaměstnanci (10 až
15 osob) budou využívat stávající sociální zařízení napojené na stávající systém kanalizace
jejímž recipientem je ČOV Neštěmice a tok řeky Labe, kde budou likvidovány spolu
s ostatními odpadními vodami města Ústí nad Labem, bez možností ovlivnění zdraví
obyvatelstva. Dešťové odpadní vody z navrhovaných střech budou odvedeny stávajícím
způsobem již realizovanými sítěmi do zasakovacího příkopu spolu s odpadními vodami ze
stávající komunikace.

Expozice hlukem
Součástí záměru nejsou významné stacionární ani liniové zdroje hluku, neboť záměr skladové
haly nenavyšuje dopravní zatížení a nebude instalovat zařízení produkující hluk. Samotná
skladová činnost – ukládání palet s přepravkami do regálů pomocí vysokozdvižných el. vozíků
bude umístěná ve vnitřním prostoru haly a nebude se vůči vnějšímu prostoru nijak projevovat.
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Nejbližší akusticky chráněné objekty a území leží ve městě Trmice, cca 500 m J směrem a
jsou vůči hluku z areálů Pierburg a KS Kolbenschmidt situované za rozsáhlými průmyslovými
areály Teplárny Trmice a Spalovny Dekonta a za tělesem železničních tratí. Místní akustické
charakteristiky utváří provoz rozsáhlých průmyslových objektů, železniční trať a silniční síť.
Případný zvuk z provozu Pierburg nemá potenciál se vůči obytné zástavbě vůbec projevit.
Záměr nevytváří akustické expozice na zdraví obyvatelstva.

Expozice spojené s důsledky havárie
Ve skladové hale se nebudou uchovávat větší množství nebezpečných chem. látek
s možnými důsledky na zdraví obyvatelstva v případě havarijního stavu.
Množství skladovaných nebezpečných chemických látek nenaplňují podmínky zákona o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky č.59/2006 Sb.,v platném znění.

Sociálně ekonomické důsledky
Záměr Investora bude mít pozitivní sociálně-ekonomické důsledky, neboť zprovoznění nové
skladové haly bude znamenat vznik 20-ti nových pracovních míst.

D.1.2 Vliv na ovzduší a klima
Vliv na klima
Nová skladová hala nebude mít vliv na klimatické charakteristiky území.

Vliv na ovzduší v období výstavby
V období výstavby lze očekávat dočasné mírné zhoršení imisního zatížení ovzduší v blízkém
okolí areálu trvající po dobu prašných činností a během zvýšení dopravního zatížení v rámci
stavebních prací (výkop stavební jámy, odvoz zemin). Zhoršení ovzduší v lokalitě stavby se
projeví především zvýšením koncentrací polétavého prachu PM10 z manipulace s prašnými
materiály.
Úroveň znečištění ovzduší prachem ze stavebních činností bude záviset na aktuálním
klimatickém stavu během provádění zemních prací a jiných stavebních operací a na účinnosti
opatření provádění na jeho snížení. Imise ze stavebních činností způsobují fugitivní emise.
Zátěž vyvolaná dopravním navýšením v období výstavby nebude oproti výrazně dopravně
zatíženému okolí významná. Doprava stavebním surovin, odpadů a zemin ze stavby bude
znamenat krátkodobé dopravní navýšení a odpovídající krátkodobé mírné zvýšení imisního
zatížení NO2¸CO a PM10 především v ukazatelích krátkodobých imisních limitů. Z hlediska
celkového imisního zatížení bude imisní příspěvek z výstavby nevýznamný.

Vliv na ovzduší v období provozu
Součástí předkládaného záměru nejsou stacionární ani liniové zdroje znečištění ovzduší.
Záměr nebude mít žádný vliv na kvalitu ovzduší.

D.1.3 Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku v období výstavby
Hluk v období výstavby bude záviset na použité mechanizaci, dobách jejího nasazení,
použitých stavebních technologií a postupů. V současném stupni rozpracovanosti není
stanoven konkrétní postup organizace výstavby, podle kterého by bylo možné ověřit akustické
vlivy výstavby.
Pro výstavbu nové haly se nepředpokládají extrémní akustické výstupy. Pozemky určené pro
výstavbu jsou situovány v dostatečné vzdálenosti od nejbližších akusticky chráněných objektů
v Předlicích a Trmicích), za tělesy železničních tratí ČD a tělesem mimoúrovňového vedení
nové dálnice D8. Hluk ze stavebních činností se ve zmíněných území neprojeví a nebude
vytvářet akustické expozice.
Krátkodobé navýšení akustické zátěže vlivem dopravy stavebních surovin a odvozu zemin
může být registrovatelné u napojení ul. Jana Roháče do ul. Hrbovické (Předlice). Zde je
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aktuální příjezd k areálům KS Kolbenschmidt a Pierburg. Hluk z této dopravy však není
možné bez známého postupu organizace výstavby a trasy staveništní dopravy modelovat, ten
bude stanoven až v dalších stupních stavební dokumentace. Je možné jej také snadno
omezit organizací provozu staveništní dopravy.

Vliv hluku v období provozu
Součástí záměru nejsou významné stacionární ani liniové zdroje hluku, neboť záměr skladové
haly nenavyšuje dopravní zatížení a nebude instalovat zařízení produkující hluk. Samotná
skladová činnost – ukládání palet s přepravkami do regálů pomocí vysokozdvižných el. vozíků
bude probíhat ve vnitřním prostoru haly a nebude se vůči vnějšímu prostoru nijak projevovat.
Nejbližší akusticky chráněné objekty a území leží ve městě Trmice, cca 500 m J směrem a
jsou vůči hluku z areálů Pierburg a KS Kolbenschmidt situované za velkými průmyslovými
areály Teplárny Trmice a Spalovny Dekonta a za tělesem železničních tratí. Provoz
průmyslových objektů, železniční trať a silniční síť utvářejí místní akustické charakteristiky.
Případný zvuk z provozu Pierburg nemá potenciál se vůči obytné zástavbě vůbec projevit.
Provoz záměru nebude vytvářet negativní akustické vlivy.

D.1.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Pro výstavbu nové haly se nepočítá s úpravami hydrologického režimu krajiny. Záměr nebude
dávat příčinu ke vzniku vodní eroze.
Výstavba nových objektů a realizace zpevněných ploch bude mít pouze důsledek ve snížení
infiltrace dešťových vod do horninového prostředí úbytkem stávajících ploch zeleně, které
ustoupí výstavbě.
Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území.

Vliv na povrchové a podzemní vody
Záměr haly nebude využívat vodu, noví zaměstnanci budou využívat stávající sociální
zařízení instalované v HALE 2 (10 až 15 osob na směnu, pro 3 směny dohromady 40 nových
zaměstnanců), které je na jejich počet již dimenzované a povolené.
Dešťové odpadní vody ze střech nových objektů a nakládací rampy budou odvedeny do
stávající dešťové kanalizace při vnitroarálové komunikaci. Společně s vodami odtékajícími
z této komunikace a z plochy parkoviště (parkoviště je vybaveno ORL) budou svedeny do
recipientu jímž je odvodňovací příkop za severní hranicí areálu.
Kanalizace včetně zasakování byla vystavěna a povolena pro bilanci stávajících hal 1,2 a
budoucího záměru HALY 3. Pro výstavbu HALY 3 je tedy již dostatečně dimenzovaná. Oproti
současnému stavu dojde k navýšení odtoku dešťových vod o vody z nových zastřešených
ploch. V případě návrhového 12-ti minutového deště o intenzitě 125 l/s.ha dojde k navýšení
odtoku o 60 m3. V rámci ročního úhrnu srážek naroste odtok do odvodňovacího příkopu o
3 687,2 m3/rok. Upřednostnění zasakování dešťových vod před jejich přímým odvedením do
kanalizace a vodního toku přispívá k posílení retenčních schopností krajiny.
Běžný provoz záměru nepředstavuje rizika kontaminace dešťových vod látkami ohrožujícími
jejich kvalitu. V případě úniku látek z havarovaného dopravního prostředku nebo při jiné
nestandardní situaci, je možné látky zachytit přímo na ploše svého úniku nebo v systému
kanalizace. V případě havárie, která nebude zvládnutelná běžnými sanačními prostředky
bude k řešení přizván hasičský záchranný sbor. Přímé ohrožení vodních toků v případě
havárie nehrozí.
V blízkosti se nenacházejí zdroje podzemní vody ani neprotéká vodní tok. V blízkosti
zájmového území se nenacházejí prvky odvodnění s přímou návazností na vodní tok.
Přirozené odtokové poměry jsou pozměněny přítomností železničních tratí, které obepínají
území ze SV až JZ strany. Území neleží v CHOPAV.
Záměr nebude mít významný vliv na odtokové poměry, na kvalitu podzemních a povrchových
vod a neznamená ohrožení vydatnosti zdrojů podzemní vody.
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D.1.5 Vlivy na půdu
Záměr investora nebude mít negativních vliv na hospodářský potenciál půd. Výstavba
není orientována do zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa,
Záměr nezakládá příčinu k ohrožení půd větrnou ani vodní erozí.
Záměr nemá výstupy do půdy a nebude ovlivňovat kvalitu půd.

D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Investice nevyvolává nároky na přírodní zdroje a významně nezasahuje do horninového
prostředí. Provoz neovlivní kvalitu podzemních vod.
Pozemky jsou situovány do poddolovaného území, přirozené horninové prostředí zde bylo
změněno v minulosti povrchovou těžbou a navážkami.
Území neleží v chráněném ložiskovém území ve smyslu horního zákona 44/1988 Sb., v
platném znění..

D.1.7 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
V prostoru vymezeném k výstavbě záměru se nenachází vzrostlá zeleň. Během nedávné
výstavby HALY 2 sloužil prostor pro zázemí staveniště a jeho povrch byl upraven.
V současnosti se zde nachází řídký ruderální porost pionýrských bylin.
Plocha stavebního pozemku nevytváří podmínky pro výskyt populací ZCHD živočichů a
rostlin. Stavební pozemky nemá průnik se zvláště chráněným územím ve smyslu z.114/1992
Sb.
Stavební pozemky neleží ve zvláště chráněných území, nejsou VKP. Jejich vliv na územní
soustavy NATURA 2000 byl vyloučen stanoviskem [6], viz. příloha č.A3.
Záměr nebude mít žádný vliv na flóru, faunu a ekosystémy.

D.1.8 Vliv na krajinu
Navrhovaná skladová hala je přístavbou ke stávající výrobní hale v areálu Pierburg, který se
nachází v současně zastavitelném území - nikoliv ve volné krajině. Pro území není stanovený
regulační plán. Objekt tvarem půdorysu, výškou a barevným provedením bude odpovídat
stávající zástavbě. Stavební pozemky neleží v území zvláště chráněných a v přírodním parku
ve smyslu z.114/1992 Sb., nemají průnik s územím s památkovou ochranou a v blízkosti se
nenacházejí nemovité kulturní památky a archeologicky významné lokality.
Areály Pierburg a KS Kolbenschmidt jsou umístěny do prostoru vymezeného dvěmi
železničními tratěmi a v blízkosti prochází mimoúrovňové vedení dálnice D8. Území není
pohledově exponované, je pozorovatelné pouze omezeně z ul. Jana Roháče, z dálnice D8 a
při průjezdu po železniční trati. Leží na dně pánve jejíž původní krajinný ráz je již nyní téměř
zcela setřený bývalou povrchovou důlní činností, rozsáhlými průmyslovými areály s vysokými
komíny a chladícími věžemi jenž vytvářejí místní dominanty (jsou negativními znaky KR),
silniční a železniční sítí fragmentující pánevní dno a vytvářející neprostupné území (viz
kapitola C.2.6.). Území nemá dochovanou urbanistickou strukturu, nemá dochovanou cestní
síť a nejsou zde patrné harmonické vazby mezi přírodním rámcem, osídlením a zemědělským
využitím, které se zde již téměř nevyskytuje. Krajinný ráz PDoKP v pozitivním smyslu je
utvořen přítomností zdvihajících se vulkanických kuželů se zalesněnými svahy uzavírajícími
údolí a vytvářejících horizont. Vůči nim se však předmětný areál se záměrem haly neuplatňuje
v žádných pozorovacích místech a pohledových osách.
Ve smyslu § 12 zákona 114/1992 Sb., v pozdějším znění, navrhovaný záměr nemá potenciál
snižovat estetickou, přírodní a kulturní hodnotu významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a ovlivňovat vztahy
v krajině.
Navrhovaný záměr nebude mít vliv na krajinný ráz.

D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr investora nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vlivy popsané v předchozích kapitolách se projeví pouze v omezené míře, lokálně, v blízkém
okolí stavebních pozemků a nebudou dosahovat míry únosného zatížení. Konkrétní rozsah
vlivů, vzhledem k tomu že záměr je nekonfliktní, je popsána vždy u každého vlivu v kapitole
D.1.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Záměr svými vlivy nepřesáhne hranice České republiky.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Opatření pro období výstavby
Ovzduší
1. Přepravní prostředky určené k odvážení prašných odpadů budou zcela zakryty plachtou,
tak aby nedocházelo k unikání odpadu okolního prostředí.
2. Pokud by v průběhu přepravy došlo k úniku stavebního odpadu, bude znečištění
neprodleně odstraněno.
3. Příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny. Při čištění komunikací si stavebník
bude počínat tak, aby nedocházelo k víření prachu, např. bude povrch komunikací skrápět
vodou.
4. Při provádění prašných stavebních činností, zejména v suchém a větrném počasí, bude
minimální prašnost docílena skrápěním ploch emitujících prach.

Hluk
5. Odvoz zeminy z výkopu stavební jámy bude probíhat tak, aby vyvolaná doprava
nezpůsobovala akustické zatížení nad hlukové limity ve smyslu NV.148/2006 Sb. vůči
obytným objektům v ulici Hrbovické. Objem staveništní dopravy bude prokázán
v navazující dokumentaci pro územní rozhodnutí a hlukové zatížení prověřeno akustickou
studií.

Odpady
6. Nakládání s odpady během výstavby, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem
185/2001 Sb., v platném znění “o odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou
383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“, v platném znění, a v 294/2005 Sb.
Také bude dodržena městská obecně závazná vyhláška „o odpadech“ č. 1/2007, v
platném znění, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Ústí nad Labem a
systém nakládání se stavebním odpadem.
7. Stavební odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů nebo sběrných nádob
společnosti oprávněné k nakládání s odpady, případně do kontejnerů dodavatele stavby,
nebo se bude přímo nakládat a vyvážet z místa vzniku k využití provozovateli zařízení na
úpravu stavebního odpadu nebo k odstranění v odpovídajících zařízeních.
8. Povinností stavebníka bude třídit stavební odpad. Odpad bude vytříděn do složek:
– Zemina, kameny
– Směsný stavební odpad s obsahem nebezpečných látek
• stavební materiály znečištěné nebezpečnými látkami
• zemina s obsahem nebezpečných látek
– Jiné stavební odpady
• kovy
• sklo
• plasty
• papír
• dřevo

-37-

Oznámení záměr – „Přístavba skladové haly, Pierburg 3. etapa.“
•

nebezpečný odpad: (např. kabely, odpadní obaly z barev a použitých
chemických látek, zbytky chemických přípravků, oleje apod., zbytky
chemických přípravků, oleje apod.

9. Zemina a materiál použitý k terénním úpravám musí splnit podmínky pro uložení odpadů
na povrchu terénu ve smyslu § 12 v.294/2005 Sb.

Opatření pro období provozu
Voda
10. Shromažďování a manipulace s chemickými látkami ohrožujícími kvalitu vod bude
probíhat ve vyhrazených prostorách s odpovídajícím stupněm technického zabezpečení
v souladu s legislativou upravující ochranu vod – zákon 254/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Odpady
11. Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb., v
platném znění “o odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o
podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění. Také bude dodržena městská
obecně závazná vyhláška „o odpadech“ č.1/2007, v platném znění, kterou je stanoven
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území Ústí nad Labem a systém nakládání se stavebním
odpadem.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci
vlivů
Předložená dokumentace „Oznámení záměru“ byla vypracovaná na základě podkladových
informaci v úrovni „STUDIE“.
Před zpracováním Oznámení bylo provedeno místní šetření spojené s podrobnou prohlídkou
stavebních pozemků a blízkého okolí.
Zpracování Oznámení vychází z dostupných informací o stávajícím stavu životního prostředí,
ze zdrojů agentury CENIA, informací získaných od ČHMÚ, z mapových podkladů, platného
ÚPN SÚ, z projednávaného konceptu nového ÚP, z obecně závazných vyhlášek statutárního
města Ústí nad Labem, platných legislativních předpisů upravujících ochranu životního
prostředí a veřejného zdraví.
Neurčitosti, které se objevily během zpracování Oznámení vyplývají z rané fáze přípravy
záměru v úrovni rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí a nepředstavují zásadní
nedostatek vstupních informací pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V současnosti není zatím známé:
Organizačně technické zabezpečení výstavby – předpokládaná mechanizace, doby
nasazení mechanizace, dopravní trasy apod.
Při zpracování „Oznámení“ nedošlo k objevení neurčitostí a nedostatků ve znalostech o
stávajícím stavu ŽP a vlivů posuzované stavby na ŽP, které by mohly změnit závěry tohoto
materiálu.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je navrhován pouze v jedné variantě.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Příloha č.

SEZNAM PŘÍLOH – KAPITOLA F

A1

Zastavovací situace , 01/2010

A2

Pohledy a řezy, 01/2010

A3

Doklady:

A4

-

Vyjádření k záměru „Přístavba skladové haly Pierburg –3.etapa“
z hlediska platné územně plánovací dokumentace, Mag. Ú.n.L, Odbor
územního plánování, č.j.: MM/OÚP/165/2010, ze dne 10.3.2010

-

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny o potenciálním vlivu
záměru na územní soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45i zákona
114/1992 Sb., v platném znění, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, ze dne 9.2.2009

-

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 438508/So, ze dne 5.12.2008

-

Kolaudační rozhodnutí „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 2586/05/So, ze dne 16.12.2005

-

Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 2.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 2807/06/So, ze dne 11.12.2006

-

Stavební povolení „Výrobní hala PIERBURG – 1.etapa“, MěÚ
Trmice, č.j.: 1948/04/So, ze dne 1.10.2004
Charakteristiky chemických přípravků používaných v současnosti ve
výrobním provozu Pierburg s.r.o.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem investičního záměru je přístavba skladové HALY 3 ke stávající výrobní HALE 2
v průmyslovém areálu Pierburg s.r.o. v Ústí nad Labem Předlice, který je spolu s areálem
firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s. situovaný do prostoru vymezeném tělesy dvou
železničních tratí, na rozhraní průmyslové zóny Trmice a průmyslového JZ okraje Předlic.
Záměr bude napojený na stávající dešťovou kanalizaci a vnitroareálovou komunikaci, které již
byly vybudovány v rámci předchozí výstavby HALY 2 a byly dimenzované již pro záměr HALY
3.
Navrhovaná hala bude stejně jako stávající objekty vytápěná formou centrálního zásobování
tepla, z horkovodu. Předkládaný záměr neobsahuje žádné stacionární zdroje znečištění
ovzduší a nebude znamenat navyšování stávajícího dopravního zatížení. Stávající dopravní
zatížení je indukované výrobními činnostmi v halách 1 a 2, které byly uvedeny do provozu
kolaudačním rozhodnutím [1] a [2]. Skladová hala bude sloužit pro infrastrukturu této výroby
a sama o sobě není zdrojem dopravy.
Záměr nebude mít akustické výstupy. Nepředpokládá se instalace hlučných zařízení jakými
jsou např. nástřešní klimatizace, zařízení VZT apod. Veškeré skladové činnosti, které budou
spočívat v manipulaci s paletami a přepravkami pomocí el. vysokozdvižných vozíků, budou
orientované do vnitřního prostoru a vůči vnějšku budou utlumeny pláštěm haly.
V navrhované hale nebude instalovaná žádná výrobní technologie. Kromě požárního rozvodu
nebude hala napojená na vodovodní síť ani jiný zdroj vody.
Prostor pro výstavbu, jak je zřejmé z obrázků v úvodu dokumentace, je situovaný do plochy
vymezené vnitroareálovou komunikací a přiléhající k HALE 2. Povrch pozemku byl již
upravený při předchozí stavební činnosti a kromě řídkého ruderálního porostu neobsahuje
žádnou zeleň a možnosti vzniku významnějších ekosystémů.
Pozemek není v ochraně zemědělského půdního fondu ani součástí pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Neleží ve zvláště chráněných územích, není součástí územních soustav
NATURA 2000 a neleží v přírodním parku ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny
114/1992 Sb., neleží v památkově chráněném území ani ve významné archeologické lokalitě.
Areál leží v prostoru se značně setřenými znaky krajinného rázu. Přístavba skladové haly
nemá potenciál uplatňovat se v krajinné scéně a měnit místní krajinný ráz. Území je velmi
omezeně viditelné pouze ze svého blízkého okolí.

PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací [5] viz. doklady v příloze č.A3.
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