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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 

 Glencore Agriculture Czech s.r.o. 
 Žukovova 1658/27a 
 400 03 Ústí nad Labem  

Datum: 5. 1. 2018  
JID: 1504/2018/KUUK 
Číslo jednací: 10/ZPZ/2018 
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970 
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz 

SDĚLENÍ 

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 
27. 12. 2017 oznámení podlimitního záměru s názvem „OPTIMALIZACE ENERGETIKY, 
spol. Glencore Agriculture Czech s.r.o. – provoz Ústí nad Labem“ oznamovatele 
Glencore Agriculture Czech s.r.o., Žukovova 1658/27a, 400 03 Ústí nad Labem (IČ 
24148032). Zpracovatelem oznámení podlimitního záměru je Ing. Vladimír Plachý a 
řešitelský tým ze společnosti EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec 
Králové.   

Záměrem popsaným v oznámení je vybudování nového zdroje tepla a páry, nového zdroje 
stlačeného vzduchu a provedení úprav v napojení areálu na zdroj pitné vody. Energocentrum 
bude umístěno ve stávajícím objektu č. 31, ve kterém byla původně provozována výroba 
práškových polynolů. Záměr slouží jako náhrada za dodávky tepla od společnosti 
Severočeská energetika Energy Ústí nad Labem, a.s., která provozuje kotelnu na tuhá paliva 
(hnědé uhlí) umístěnou několik set metrů od areálu Glencore Agriculture Czech, s.r.o. 
V nové kotelně dojde k instalaci tří žárotrubných plynových kotlů o jmenovitém výkonu á 
12t/h syté páry o přetlaku 12 bar (celkový instalovaný výkon kotelny 36 t/h). Plynové 
žárotrubné kotle budou o celkovém součtovém jmenovitém tepelném výkonu pro celou 
kotelnu 23,6 MW, což odpovídá při účinnosti kotlů 95% celkovému jmenovitému tepelnému 
příkonu 24,8 MW. Kotle budou osazeny plynovými monoblokovými hořáky Weishaupt G70/2-
3LN.  
Součástí záměru jsou také stavební úpravy objektu č. 23, kde je plánováno umístění 
vodojemu s čerpací stanicí o objemu 250 m3 a vychlazovací jímky. V tomto objektu bude 
prováděna úprava vody (filtrace, aditiva, reverzní osmóza). Dále budou realizovány 
konstrukce pro nadzemní rozvody, systémy měření a regulace, regulační stanice plynu, 
kompresorová stanice, komunikace a zpevněné plochy. Doprovodné inženýrské objekty tvoří 
vodovod, kabelová přípojka NN a přípojka VTL plynu, přeložky inženýrských sítí a 
kabelových rozvodů. 
Zdrojem vody je dodávka ze stávající vodovodní přípojky veřejné vodovodní sítě. 
Předpokládaná celková spotřeba pitné vody po realizaci záměru (spotřeba na provozech, 
spotřeba doplňování chladící vody, spotřeba kotelny, nová spotřeba na provoze kotelny, 
sociální potřeby) činí cca 235 000 m3/rok. Spotřeba zemního plynu při udávaném výkonu 
kotlů a parního vyvíječe je 2 700 Nm3/h resp. cca 12 100 000 Nm3/rok. Spotřeba tlakového 
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vzduchu je 4 912 089 Nm3/rok. Záměr není spojen s významným navýšením dopravní 
zátěže.  

Záměr se nachází v zastavěné části průmyslového komplexu. Zájmové území je v 
současnosti zastavěno zpevněnými plochami (manipulační plochy), halovými objekty a 
výrobními objekty. Území je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Z hlediska 
územně plánovací dokumentace se jedná převážně o území určené pro výrobu, skladování - 
těžký průmysl (část pozemků zasahuje do ploch dopravní infrastruktury, zeleně a smíšených 
městských obytných ploch). Dle vyjádření odboru investic a územního plánování Magistrátu 
města Ústí nad Labem je záměr možné v tomto území realizovat mj. za podmínek 
respektování aktualizované Územní energetické koncepce města.  

V rámci etapy výstavby a přípravy záměru lze očekávat dočasné navýšení imisní a hlukové 
zátěže z dopravy stavebních materiálů a pohybu stavební mechanizace. Součástí oznámení 
je podrobné hodnocení vlivů emisí nového zdroje Rozptylovou studií (Empla, 12/2017), která 
hodnotí konzervativně variantu souběžného provozu stávajícího uhelného zdroje s novou 
plynovou kotelnou. Vypočtené příspěvky plynové kotelny jsou pod úrovní platných imisních 
limitů pro relevantní emitované škodliviny (CO, NO2). Podrobné hodnocení nových 
stacionárních zdrojů hluku bylo předmětem Hlukové studie (Empla, 12/2017), která si zvolila 
celkem 4 referenční body reprezentující nejbližší obytnou zástavbu ve vzdálenosti od 213 – 
320 m (ul. Truhlářova, ul. Jeseniova). Vypočtené hodnoty prokazují, že provoz záměru ve 
vzdálenosti obytné zástavby prakticky nezpůsobí změnu stávající akustické situace v denní i 
noční době. Technologické odpadní vody budou svedeny přes vychlazovací jímku do 
areálové kanalizace a poté na ČOV. Výstupní koncentrace technologických vod 
vypouštěných do kanalizace a následně přiváděných na ČOV budou v hodnotách, jež budou 
v souladu s kanalizačním řádem.  

Umístění záměru:  kraj:  Ústecký 
 obec:  Ústí nad Labem 
 k.ú.:  Střekov 

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1) písm. d) zákona 
k bodu 5. „Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry a teplé vody o výkonu od 
stanoveného limitu (50 MW)“ kategorie II., přílohy č. 1 k zákonu.  

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného 
podle přílohy č. 3a zákona, stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, že záměr nebude mít samostatně ani ve 
spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (AOPK RP Ústecko ze dne 27. 11. 2017, 
čj.: SR/2500/UL/2017-2), stanoviska příslušného stavebního úřadu z hlediska územně 
plánovací dokumentace (Magistrát města Ústí nad Labem ze dne 20. 12. 2017, zn.: 
MM/OIUP/UPI/659/2017) a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 3 písm. f), § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona 
vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad 
v souladu s § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a 
rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona  

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 

 

 

 

Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 


