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

Datum: 14. 8 .2013 
Číslo jednací: 288/ZPZ/2013 
Vyřizuje:                     Ing. Jan Koutecký  
E-mail/linka: koutecky.j@kr-ustecky.cz 

STANOVISKO  KRAJSKÉHO Ú ŘADU  ÚSTECKÉHO  KRAJE 

podle § 10 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“) 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru: „K.ú. P ředlice - Rekultivace Dolu 5. kv ětna – terénní úpravy“ 

2. Kapacita (rozsah) zám ěru: 

Záměrem je rekultivace území o rozloze 31,8 ha. Vybudování násypového tělesa je 
uvažováno ve dvou variantách:  

- na výškovou úroveň 187 m n. m. s použitím 1 765 905 m3 rekultivačních materiálů a s 
překrytím vrstvou zeminy o mocnosti 0,8 m s použitím 259 848 m3 zeminy nebo  
- na výškovou úroveň 193 m n. m. s použitím 1 772 829 m3 rekultivačních materiálů a s 
překrytím vrstvou zeminy o mocnosti 0,8 m s použitím 260 790 m3 zeminy.  

K rekultivaci bude využíváno především vhodných rekultivačních materiálů, tj. vedlejších 
energetických produktů - certifikovaných výrobků teplárny (granulát aditivovaný do 
výsypek povrchových dolů typ TTR-G2-EP; škvára pro násypy, zásypy a posypy v 
pozemním stavitelství typ TTR-NZP-RK; stabilizát  pro násypy a zásypy v zemních 
stavbách typ TÚ-ST-ZS; popílkový granulát pro násypy a zásypy v zemních stavbách typ 
TÚ-PG-ZS; redeponovaná směs neaktivního popílku a strusky z odkaliště výrobce typ 
TÚ-RS-PS). 
Při budování násypového tělesa je variantně uvažováno s navážením přebytečné 
zeminy a hlušiny z okolních staveb s tím, že tyto materiály budou sendvičově prokládány 
vrstvami škváry pro násypy, zásypy a posypy v pozemním stavitelství.   
Povrchové odvodnění rekultivovaných ploch je řešeno jako gravitační pomocí 4 
obvodových otevřených retenčních příkopů. Voda ze západního příkopu s délkou 923 m 
a východního příkopu s délkou 838 m bude svedena do jihovýchodního cípu 
odvodňovaného území, odkud bude dále svedena do svodného příkopu s délkou 496 m 
podél náspu železniční trati, do kterého bude rovněž svedena voda ze severního 
příkopu s délkou 208 m. Svodný příkop bude zaústěn do nového propustku s délkou 67 
m pod náspem železniční trati, který bude přebytečné srážkové povrchové vody odvádět 
stávajícím systémem příkopů východním směrem do Ždírnického potoka. Rekultivace 
bude prováděna po etapách s perspektivou cca 15 let.       

3. Umíst ění záměru:   kraj:    Ústecký 
obec:  Ústí nad Labem 
k.ú.:  Předlice 

4. Obchodní firma oznamovatele:  Teplárna Trmice, a.s. 
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5. IČ oznamovatele:   28707052 

6. Sídlo (bydlišt ě) oznamovatele: Edisonova 453, 400 04 Trmice 

II.  PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení:  

Oznámení záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ (dále jen 
„oznámení“) zpracoval v lednu 2012 RNDr. Jiří Starý (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 
17683/3043/OIP/92 ze dne 19. 6. 2003, prodlouženo rozhodnutím MŽP č.j. 88006/ENV/07 ze 
dne 3. 12. 2007).    

Oznámení bylo předloženo příslušnému úřadu dne 23.1.2012  

2. Dokumentace:   

Dokumentaci vlivů záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ na 
životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracoval v prosinci 2012 RNDr. Jiří Starý 
(osvědčení odborné způsobilosti č.j. 17683/3043/OIP/92 ze dne 19. 6. 2003, prodlouženo 
rozhodnutím MŽP č.j. 88006/ENV/07 ze dne 3. 12. 2007).    

Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu dne 8.1.2013 

3. Posudek: 

Posudek o vlivech záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ na 
životní prostředí (dále jen „posudek“) zpracoval v květnu 2013 Ing. Václav Obluk (osvědčení 
odborné způsobilosti č.j. 19739/2338/OPVŽP/98 ze dne 16. 12. 1998, resp. autorizace, která 
byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 50209/ENV/11 ze dne 29. 6. 2011).  

Posudek byl předložen příslušnému úřadu dne 6.6.2013 

4. Veřejné projednání: 

V souladu s § 9 odst. 9 zákona bylo od konání veřejného projednání upuštěno.     

5. Celkové hodnocení procesu posuzování v četně účasti ve řejnosti 

Oznámení bylo předloženo  23.1.2012 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno  2.2.2012 
Příslušný úřad vydal závěr zjišťovacího řízení  23.3.2012 
Dokumentace byla předložena 8.1.2013 
Dokumentace zveřejněna a rozeslána k vyjádření 18.1.2013 
Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Václav Obluk 7.3.2013 
Posudek byl předložen 6.6.2013 
Posudek byl zveřejněn a rozeslán k vyjádření  19.6.2013 

Závěry zpracovatele  posudku  

Proces posuzování vlivů proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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, a vyhlášky č. 
457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí. 

Vlivy záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května –  terénní úpravy“ na životní 
prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.  

Při posuzování vlivů záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května –  terénní úpravy“ na 
životní prostředí a veřejné zdraví byla obdržena pouze vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů. Vyjádření veřejnosti ani občanských 
sdružení nebo obecně prospěšných společností nebyla obdržena.  
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6. Seznam subjekt ů, jejichž vyjád ření jsou ve stanovisku z části nebo zcela zahrnuta 

− Ústecký kraj (vyjádření k dokumentaci - výpis z usnesení č. 61/6R/2013 ze 6. schůze 
Rady Ústeckého kraje ze dne 30. 1. 2013 a vyjádření k posudku - výpis z usnesení č. 
82/22R/2013 z 22. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne 10.7.2013) 

− Statutární město Ústí nad Labem (vyjádření k oznámení záměru - výpis z usnesení 63/12 
ze 4. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 9. 2. 2012) 

− Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření k 
dokumentaci č.j.: 288/ZPZ/2012 ze dne 14. 2. 2013 a vyjádření k posudku 
č.j.: 288/ZPZ/2012 ze dne 9. 7. 2013)  

− Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí (vyjádření k dokumentaci 
ev.č.: 15087/2013 ze dne 5. 2. 2013) a odbor dopravy (vyjádření k oznámení záměru 
ev.č.: 18921/2012 ze dne 14. 2. 2012) 

− Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (vyjádření k 
dokumentaci zn.: ČIŽP/44/IPP/1202616.002/13/UIV ze dne 6. 2. 2013 a vyjádření 
k posudku zn.: ČIŽP/44/IPP/1202616.003/13/UIV ze dne 11. 7. 2013) 

− Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (vyjádření k posudku č.j.: KHSUL 
25125/2013 ze dne 8. 7. 2013) 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na životní prost ředí z 
hlediska jejich velikosti a významnosti 

Posuzovaný záměr společnosti Teplárna Trmice, a.s. „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. 
května – terénní úpravy“ představuje úpravu a rekultivaci zbytkové jámy povrchového lomu. 

Záměr prakticky neovlivní horninové prostředí, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a 
kulturní památky. Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy,  půdu, vodu, ovzduší, krajinu 
a hlukovou situaci, avšak při realizaci navržených opatření vyplývajících z posuzování podle 
zákona budou tyto vlivy nevýznamné. Vlivy záměru na uvedené složky a  charakteristiky 
životního prostředí se promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví včetně 
přijatelného ovlivnění faktorů pohody. Po ukončení rekultivace převládnou pozitivní aspekty 
záměru.     

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování je zřejmé, že problematika 
přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru 
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví 
přesahující hranice České republiky.  

2. Hodnocení technického řešení zám ěru s ohledem na dosažený stupe ň poznání 
pokud jde o zne čišťování životního prost ředí 

Technické řešení záměru je s ohledem na jeho charakter pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno.  

Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení záměru, a  
to i na základě požadavků vyplývajících z posuzování podle zákona, které jsou  formulovány 
jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.   
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3. Návrh opat ření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci nep říznivých 
vliv ů záměru na životní prost ředí včetně povinností a podmínek pro sledování a 
rozbor vliv ů na životní prost ředí 

Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, která jsou výsledkem  
posuzování, jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, fázi realizace a fázi po realizaci.  

4. Pořadí variant z hlediska vliv ů na životní prost ředí 

Z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci 
vlivů záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května –  terénní úpravy“ na životní 
prostředí vyplývají následující skutečnosti: 

− pokud se jedná o variantní řešení výškové úrovně násypového tělesa, obě varianty 
konečné výškové úrovně násypového tělesa, tj. 187 m n. m. nebo 193 m n. m., jsou z 
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bez zásadního rozdílu a proto 
prakticky rovnocenné (výběr varianty proto může být proveden na základě ostatních 
kritérií, tj. mimo aspekty ochrany životního prostředí a veřejného zdraví);  

− v případě uvažovaných dvou dopravních tras pro návoz rekultivačních materiálů, tj. 
východní a západní varianty dopravní trasy, nejsou mezi trasami zásadní rozdíly, ale pro 
období, kdy bude zahájeno aktivní využívání rekreační oblasti u jezera Chabařovice, se 
doporučuje využívat přednostně východní variantu dopravní trasy;  

− navržená varianta využití přebytečných zemin a hlušin z okolních staveb, které budou 
prokládány sendvičově vrstvami škváry pro násypy, zásypy a posypy v pozemním 
stavitelství typ TTR-NZP-RK, je z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví možná za předpokladu respektování podmínky stabilitního posouzení (snížení 
závěrečných sklonů svahů, tj. uvažování se sklony maximálně 1:5) s tím, že ve vztahu k 
zeminám a hlušinám budou splněna kritéria podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů.    

5. Vypo řádání vyjád ření k dokumentaci (oznámení) a posudku 

Vypořádání vyjádření k oznámení  

K oznámení záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května –  terénní úpravy“ bylo 
doručeno Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
celkem 6 vyjádření (2 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 4 vyjádření 
dotčených správních úřadů). Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly 
zohledněny v závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství (č.j.: 288/ZPZ/2012 ze dne 23. 3. 2012), popřípadě vypořádány v 
posudku a vzaty do úvahy při formulování tohoto stanoviska příslušného úřadu.   

Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K  dokumentaci byla doručena Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, celkem 4 vyjádření (1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku a 
3 vyjádření dotčených správních úřadů). Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních 
byly vypořádány v posudku a vzaty do úvahy při formulování tohoto stanoviska příslušného 
úřadu.  

Vypořádání vyjádření k posudku 

Ústecký kraj  (výpis z usnesení č. 82/22R/2013 z 22. schůze Rady Ústeckého kraje ze dne 
10.7.2013)  

Podstata vyjádření: 

Rada Ústeckého kraje nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k záměru.  
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Vypořádání vyjádření:  

Z provedeného posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. vyplývá, že záměr prakticky 
neovlivní horninové prostředí, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. 
Ovlivní sice živočichy a rostliny, ekosystémy,  půdu, vodu, ovzduší, krajinu a hlukovou 
situaci, avšak při realizaci opatření rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
nevýznamně. Vlivy záměru na uvedené složky a charakteristiky životního prostředí se 
promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví včetně přijatelného ovlivnění faktorů 
pohody.    

Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 
rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že vlivy 
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví budou celkově přijatelné. Po 
ukončení rekultivace převládnou pozitivní aspekty záměru.     

Relevantní opatření týkající se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou zahrnuta 
do podmínek stanoviska.    

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství (ze dne 
9.7.2013) 

Podstata vyjádření: 

K návrhu stanoviska v posudku jsou následující doporučení: 

Podmínku č. 4. požadujeme přeformulovat, resp. doplnit: Zpracovat provozní řád (s důrazem 
i na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví), plán opatření pro případ úniku látek, 
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (havarijní plán ve smyslu 
vodního zákona) a plán monitoringu (deponie/násypového tělesa/rekultivace) zahrnující (a) 
sledování vlivu deponie na podzemní vody, (b) jakosti využívaných výrobků či odpadů, (c) 
objemu využitých výrobků či odpadů, (d) geomechanické stability násypového tělesa, (e) 
emisí prachu, a všechny tyto dokumenty projednat s orgánem integrované prevence 
příslušným k vydání integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Trmice.“  

K navazujícím podmínkám ve fázi přípravy stavby č. 5 a č. 6 požadujeme doplnit uvozující 
větu: „Nestanoví-li příslušný orgán například v integrovaném povolení jinak, …“. 

Dále se požaduje doplnit nová podmínka pro fázi přípravy stavby č. 15.: „Případné využívání 
přebytečných výkopových zemin a hlušin vznikajících na jiných stavbách projednat s 
orgánem integrované prevence příslušným k vydání integrovaného povolení pro zařízení 
„Teplárna Trmice“ jako zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu ve smyslu § 14 odst. 
1 zákona o odpadech“.    

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (č.j.: 
ČIŽP/44/IPP/1202616.003/13/UIV ze dne 11. 7. 2013)  

Podstata vyjádření: 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany vod nejsou k posudku připomínky.   

Vypořádání vyjádření: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (č.j.: KHSUL 25125/2013 ze dne 8. 7. 2013)   

Podstata vyjádření: 

S posudkem se souhlasí za předpokladu, že v době realizace záměru budou dodržena 
opatření pro zamezení nadměrné prašnosti a hlučnosti záměru. 

Vypořádání vyjádření: 
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Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že relevantní opatření týkající se zamezení 
nadměrné prašnosti a hlučnosti jsou zahrnuta do podmínek stanoviska (podmínky fáze 
přípravy stavby č. 11,12,14; podmínky fáze realizace č. 7,8,15). 

6. Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na životní 
prost ředí s uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě zdůvodn ění 
nepřijatelnosti zám ěru 

Na základě dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněných vydává odbor životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, v 
souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k záměru 

„K.ú. P ředlice - Rekultivace Dolu 5. kv ětna –  terénní úpravy“ 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících 
stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných 
správních řízení. V opačném případě uvede správní úřad ve svém rozhodnutí důvody, proč 
tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4 zákona). 

Doporučená varianta:  

Záměr popsaný v dokumentaci vlivů záměru „K.ú. Předlice - Rekultivace Dolu 5. května –  
terénní úpravy“ na životní prostředí podle zákona při respektování příslušných níže 
uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví, a s tím, že:   

− obě varianty konečné výškové úrovně násypového tělesa, tj. 187 m n. m. nebo 193 m n. 
m., jsou z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bez zásadního rozdílu 
a proto prakticky rovnocenné (výběr varianty proto může být proveden na základě 
ostatních kritérií, tj. mimo aspekty ochrany životního prostředí a veřejného zdraví);  

− pro období, kdy bude zahájeno aktivní využívání rekreační oblasti u jezera Chabařovice 
využívat přednostně východní variantu dopravní trasy pro návoz rekultivačních 
materiálů;  

− navržená varianta využití přebytečných zemin a hlušin z okolních staveb, které budou 
prokládány sendvičově vrstvami škváry pro násypy, zásypy a posypy v pozemním 
stavitelství typ TTR-NZP-RK, je z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví možná za předpokladu respektování podmínky stabilitního posouzení (snížení 
závěrečných sklonů svahů, tj. uvažování se sklony maximálně 1:5) s tím, že ve vztahu 
k zeminám a hlušinám budou splněna kritéria podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.    

A. Podmínky pro fázi p řípravy stavby 

1. V rámci další přípravy záměru respektovat požadavek, aby horní hrana modelovaného 
násypového tělesa nepřesáhla úroveň výšky stožárů vedení VVN při západním okraji 
zájmového území.    

2. Vyřešit správu území s odvodňovacími příkopy s cílem zajištění práva k provádění jejich 
údržby.    
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3. Zajistit provedení příslušných opatření k zajištění průchodnosti (funkčnosti) 
odvodňovacích příkopů odvádějících srážkovou povrchovou vodu do Ždírnického 
potoka.    

4. Zpracovat provozní řád (s důrazem i na ochranu životního prostředí a veřejného 
zdraví), plán opatření pro případ úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod (havarijní plán ve smyslu vodního zákona) a plán monitoringu 
(deponie/násypového tělesa/rekultivace) zahrnující sledování:  

a) vlivu deponie na podzemní vody,  
b) jakosti využívaných výrobků či odpadů,  
c) objemu využitých výrobků či odpadů,  
d) geomechanické stability násypového tělesa,  
e) emisí prachu,  

a všechny tyto dokumenty projednat s orgánem integrované prevence příslušným 
k vydání integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Trmice“.   

5. Nestanoví-li příslušný orgán například v integrovaném povolení jinak, k zajištění 
preventivního sledování kvality mělkých podzemních vod doplnit stávající monitorovací 
systém o 1 nový mělký monitorovací hydrogeologický vrt v blízkosti vrtu A14. Vrt se 
doporučuje vyhloubit v oblasti západního předpolí Dolu 5. května, mezi stavbou 
a stávající komunikací (vyhloubení na kótu 145 m n.m. s předpokládanou hloubkou vrtu 
30 m) s tím, že rozbor podzemní vody bude prováděn v následujícím minimálním 
rozsahu: pH, konduktivita, ekotoxicita, RL, TOC, C10-C40, AOX, fenoly, amoniak 
a amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, fluoridy, kyanidy celkové, kyanidy 
snadno uvolnitelné, sírany, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, 
Sb, Se, V, Zn, a to v intervalu 2-krát ročně (vždy v jarním a podzimním období). První 
vzorek pro stanovení výchozí podzemní vody bude odebrán ihned po odvrtání 
a vystrojení vrtu, vzorky budou vždy odebírány za dynamického stavu, tj. za pomocí 
čerpání tak, aby došlo před odběrem k obměně alespoň 5-ti násobného objemu vody ve 
vrtu.    

6. Nestanoví-li příslušný orgán například v integrovaném povolení jinak, pro sledování 
obsahu škodlivin ve výluhu z deponovaných vedlejších energetických produktů 
(rekultivačních materiálů) aktualizovat rozsah sledovaných ukazatelů včetně limitních 
hodnot ukazatelů dle následujících požadavků: vodivost - 250 mS.m-1, Al - 5 000 µg.l-1, 
As - 50 µg.l-1, B - 1 000 µg.l-1, Ba - 300 µg.l-1, Cd - 1 µg.l-1, Co - 12  µg.l-1, Cr - 50 µg.l-1, 
Cu - 200 µg.l-1, Hg - 0,2 µg.l-1, Mo - 15 µg.l-1, Ni -100 µg.l-1,  Pb - 5 µg.l-1, Se - 10 µg.l-1, 
Sn - 25 µg.l-1, V - 150 µg.l-1, Zn - 150 µg.l-1, DOC - 10 mg.l-1,  sírany - 400 mg.l-1, 
KNK4,5 - 0,2 mg.l-1, pH - 12,5, RAS 200 mg.l-1. Výluhy z deponovaných vedlejších 
energetických produktů a jejich analýzy budou prováděny akreditovanou laboratoří 
v pravidelných, minimálně ročních intervalech.    

7. Precizovat způsob a časový rozvrh biologické rekultivace, která bude nedílnou součástí 
projektu rekultivačních prací, s tím, že budou respektovány zejména následující 
požadavky:    

a) orientovat se na umělou podporu sukcese s cílem vytvořit biotop, který se bude co 
nejvíce blížit stepním a lesostepním biotopům charakteristickým pro České 
středohoří (T3.3 Úzkolisté suché trávníky; T3.4 Širokolisté suché trávníky; K3 
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny; K4 Nízké xerofilní křoviny – Katalog biotopů 
ČR, Chytrý, Kučera, Kočí AOPK 2001) s tím, že takto vytvořený biotop bude 
ponechán dalšímu sukcesnímu vývoji (s předpokládaným náletem dřevin 
z okolních biotopů);    

b) ke zvýšení biodiverzity navrhnout tvarování násypového tělesa tak, aby byl 
umožněn vznik periodických mokřin nebo mělkých vodních ploch zadržujících 
alespoň přechodně srážkovou vodu;    
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c) časový rozvrh biologické rekultivace podřídit požadavku ke včasnému a 
průběžnému provádění příslušných prací podle technických možností a s ohledem 
na postup prací.    

8. Zpracovat projekt vegetačních úprav při respektování zejména následujících 
požadavků:  

a) při výsadbách (podpoře sukcese) využít geograficky původní druhy dřevin 
(zejména dub zimní, popřípadě dub letní, lípa srdčitá, habr obecný s doprovodnými 
dřevinami jako javor babyka, hloh obecný, líska obecná a zimolez pýřitý);    

b) zvýšenou pozornost věnovat návrhu a včasné realizaci vegetačních úprav na 
západní straně zájmového území v předpolí násypu tak, aby výsadby plnily úlohu 
ochranné zelené clony vůči rekreační oblasti;    

c) pozornost věnovat i vhodnému napojení vegetačních úprav na okolní (nedotčené) 
plochy;    

d) při řešení bylinného patra konzultovat výběr vhodných travino-bylinných směsí 
s příslušným orgánem ochrany přírody.    

9. Precizovat problematiku nakládání s odpady s důrazem na nakládání s nebezpečnými 
odpady, upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů a předpokládaný způsob jejich 
využití, resp. odstranění.    

10. Specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména kategorie 
nebezpečný, popřípadě ostatních závadných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, ze všech aktivit v rámci budování násypového 
tělesa s tím, že budou použity shromažďovací prostředky v souladu s právními předpisy 
na úseku odpadového hospodářství, popřípadě na úseku ochrany vod.    

11. V navazujícím řízení specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zemní práce 
provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; omezení prašných prací při 
nepříznivých klimatických podmínkách; minimalizovat „aktivní plochy“, které jsou 
zdrojem prašnosti; po navezení vrstvy prašných rekultivačních materiálů ji vzápětí 
překrýt vrstvou stabilizátu tak, aby se omezila prašnost; skrápět nejvíce exponované 
plochy při nepříznivých klimatických podmínkách; omezit dobu mezideponií a 
skladování prašných materiálů; zakrývat ložné plochy automobilů dopravujících prašné 
materiály a nepřeplňovat jejich ložné plochy; provádět očistu vyjíždějících vozidel ze 
staveniště; zajišťovat čištění používaných komunikací).    

12. V navazujícím řízení specifikovat opatření k omezení plynných emisí (využívat 
mechanismy a dopravní prostředky s nízkými hodnotami emisí znečišťujících látek a 
v dobrém technickém stavu; omezovat zbytečný chod mechanismů a dopravních 
prostředků; organizovat provádění prací při budování násypového tělesa a dopravu 
rekultivačních materiálů).    

13. Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu 
prací a organizačních opatřeních a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli 
občané obracet s případnými připomínkami, náměty a event. stížnostmi.    

14. Při výběru dodavatele prací k přípravě území a budování násypového tělesa se 
orientovat na použití zařízení splňujících limity stanovené v nařízení vlády č. 9/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve 
znění pozdějších předpisů.  

15. Případné využívání přebytečných výkopových zemin a hlušin vznikajících na jiných 
stavbách projednat s orgánem integrované prevence příslušným k vydání 
integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Trmice“ jako zařízení k využívání 
odpadů na povrchu terénu ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.    
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B. Podmínky pro fázi realizace 

1. Nezbytné kácení dřevin (stromů a křovin) provádět v době vegetačního klidu, tj. v 
období od 1. 10. do 31. 3.    

2. Nezbytné zásahy do dřevinné vegetace (stromů a křovin) a půdního krytu provádět 
mimo období hnízdění ptáků, tj. mimo období od 10. 3. – 20. 7.    

3. Zajistit provedení selektivní skrývky kulturní vrstvy půdy, její uložení na vhodně 
umístěnou a tvarovanou mezideponii a ošetření tak, aby mohla být následně použita 
pro ohumusování ploch a vegetační úpravy.    

4. V maximální míře eliminovat zásahy do biotopů chráněných druhů. K zajištění správné 
realizace opatření k ochraně přírody (včetně opatření obsažených v rozhodnutí 
příslušného orgánu ochrany přírody) provádět přípravné práce za účasti odborného 
biologického dozoru, který popřípadě zajistí případné transfery zvláště chráněných 
taxonů organismů nebo jiná ochranná a kompenzační opatření.    

5. Při budování násypového tělesa budou používány vedlejší energetické produkty 
produkované společností Teplárna Trmice, a.s., certifikované podle § 10 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (granulát aditivovaný do výsypek povrchových 
dolů typ TTR-G2-EP;  škvára pro násypy, zásypy a posypy v pozemním stavitelství typ 
TTR-NZP-RK; stabilizát  pro násypy a zásypy v zemních stavbách typ TÚ-ST-ZS; 
popílkový granulát pro násypy a zásypy v zemních stavbách typ TÚ-PG-ZS; 
redeponovaná směs neaktivního popílku a strusky z odkaliště výrobce typ TÚ-RS-PS) a 
popřípadě zeminy a hlušiny z okolních staveb v kombinaci se škvárou (škvára pro 
násypy, zásypy a posypy v pozemním stavitelství typ TTR-NZP-RK).    

6. V případě orientace na využití přebytečných zemin a hlušin z okolních staveb, které 
budou prokládány sendvičově vrstvami škváry pro násypy, zásypy a posypy v 
pozemním stavitelství typ TTR-NZP-RK, respektovat podmínky stabilitního posouzení 
(snížení závěrečných sklonů svahů, tj. uvažování se sklony maximálně 1:5) s tím, že ve 
vztahu k zeminám a hlušinám budou splněna kritéria podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů.    

7. Zajistit důsledné plnění opatření specifikovaných k omezení prašných a plynných emisí, 
viz. podmínky pro fázi přípravy záměru č. 11 a č. 12 a jejich kontrolu.    

8. Pokračovat v monitorování prašného spadu v souladu s  požadavky  podle příslušného 
integrovaného povolení s tím, že na základě výsledků a provozních zkušenosti bude 
popřípadě řešena aktualizace podmínek, resp. opatření, s cílem minimalizovat 
prašnost.    

9. V případě poškození využívaných pozemních komunikací zajistit po předchozí domluvě 
s vlastníkem komunikace její opravu.    

10. Zajistit vhodné nakládání s odpady (zejména jejich shromažďování a následné využití, 
popřípadě odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) s 
tím, že bude položen důraz na nakládání s nebezpečnými odpady.    

11. V období, kdy bude zahájeno aktivní využívání rekreační oblasti u jezera Chabařovice, 
využívat přednostně východní variantu dopravní trasy pro návoz rekultivačních 
materiálů.    

12. Ve vztahu k rekreační oblasti se doporučuje orientace na budování násypového tělesa 
směrem od západu k východu po částech (několika pruzích na sebe postupně 
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navazovaných), kdy každý pruh vždy dosáhne maximální projektované výšky a poté 
bude zahájeno vršení materiálu v dalším pruhu za ním.    

13. Práce při vrstvení prvního pruhu rekultivačních materiálů v severozápadní části 
rekultivované plochy (tj. v blízkosti rekreační oblasti) provádět mimo rekreační sezónu.    

14. Práce při přípravě území a budování násypového tělesa provádět pouze v denní době s 
tím, že při pracích v severovýchodní části zájmového území (tj. v blízkosti nejbližší 
obytné zástavby situované v k.ú. Předlice) a v severozápadní části rekultivované plochy 
(tj. v blízkosti rekreační oblasti v době rekreační sezóny) nesmí být překročena 
následující doba nasazení zařízení: buldozer - 6 hodin, skládkový kompaktor - 2 hodiny, 
nakladač - 6 hodin.    

15. Při provádění prací při přípravě území a budování násypového tělesa zajistit důslednou 
kontrolu technického stavu používaných zařízení z hlediska emisí hluku, vypínání 
zařízení při pracovních přestávkách a snižování počtu používaných zařízení jejich 
optimálním vytížením.    

16. Věnovat pozornost opatřením k zabránění erozních účinků ve vztahu k násypovému 
tělesu.    

17. Případné připomínky, náměty a event. stížnosti řešit bez zbytečného prodlení.    

18. Důsledně plnit preventivní opatření specifikovaná v havarijním plánu k zabránění úniku 
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod a kontaminovat 
horninové prostředí (všechny používané mechanismy budou udržovány v dobrém 
technickém stavu z hlediska možných úkapů ropných látek; na staveništi nebude 
prováděno doplňování pohonných hmot; pod stojícími mechanismy budou instalovány 
záchytné vany; k dispozici bude dostatečné množství sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek). 

19. Pokud by došlo přes všechna preventivní opatření k havarijnímu úniku látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod a kontaminovat horninové 
prostředí, neprodleně zajistit zabránění dalšímu šíření těchto látek a odstraňování 
následků havárie v souladu s havarijním plánem.    

20. Zajistit realizaci vegetačních úprav podle zpracovaného projektu, viz. podmínka fáze 
přípravy stavby č. 8, s tím, že ozelenění násypového tělesa bude probíhat průběžně 
podle technických možností a s ohledem na postup prací tak, aby v zájmovém území 
nevzniklo monolitické cizorodé těleso v barvě rekultivačních materiálů.    

21. Z důvodu prevence ruderalizace území zajistit v rámci provádění konečných terénních 
úprav i důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.     

22. Zajistit provádění monitoringu - viz. podmínka fáze přípravy č. 4. 

C. Podmínky po realizaci zám ěru 

1. Na konečném povrchu násypového tělesa zřídit několik (cca 5) pozorovacích vrtů pod 
bázi násypového tělesa pro sledování vývoje hladiny podzemní vody ve vztahu ke 
stabilitě násypového tělesa.    

2. Provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti a údržbu retenčních a odvodňovacích příkopů, 
včetně regulačního objektu (bubnového regulátoru) a propustku pod náspem železniční 
trati    

3. Pokračovat v monitorování kvality mělkých podzemních vod, viz i podmínka fáze 
přípravy č. 5, v rozsahu stanoveném příslušným vodoprávním úřadem.    

4. Podle potřeby zajišťovat údržbu a výchovu zeleně a popřípadě i její obnovu tak, aby 
byla zachována její funkčnost. 

5. Zajistit provádění monitoringu - podmínka fáze přípravy č. 4.    
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POUČENÍ 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 
je povinen, v souladu s § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout 
do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně 
životního prostředí uvedené ve stanovisku, nebo ve svém rozhodnutí popřípadě opatření 
uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti. 

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na 
žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Monika Zeman 
pověřená vedením odboru životního prostředí a zemědělství 

Obdrží: oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady.   


