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Seznam používaných zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny   CO Oxid uhelnatý 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka  CO2 Oxid uhličitý 

CF Chloridy      NO Oxidy dusíku 

CO Kysličník uhelnatý     NV Nařízení vlády 

CxHy Uhlovodíky      OO Ostatní odpad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   OP Ochranné pásmo 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí   OÚ Obecní úřad 

ČOV Čistírna odpadních vod    OŽPZ Odbor živ. prostředí a zeměděl. 

ČR Česká republika     PD Projektová dokumentace 

ČSN Česká státní norma     PHM Pohonné hmoty 

DSP Dokumentace pro stavební povolení   PO Ptačí oblast 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí  POR Plán odpadového hospodářství 

DZS Dokumentace pro zadání stavby   PHO protihlukové opatření 

ElA Posouzení vlivů na životní prostředí   RDS Realizační dokumentace 
stavby 

EU Evropská unie      SO Stavební objekt 

EVL Evropsky významná lokalita    SO3 Kysličník siřičitý 

HGP Hydrogeologický průzkum    SOP Státní ochrana přírody 

CHKO  Chráněná krajinná oblast    SP Stavební povolení 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod SRN Německá spolková republika 

TKO Tuhý komunální odpad    IČO Identifikační číslo organizace 

TP Tělesně postižení     k.ú. Katastrální území 

UP Uzemní plán      KÚ Krajský úřad  

UPD Územně plánovací dokumentace   LA Hladina akustického tlaku 

UR Uzemní rozhodnutí     LBC Lokální biocentrum  

USES Uzemní systém ekologické stability   LBK Lokální biokoridor  

VKP Významný krajinný prvek    MDS Ministerstvo dopravy a spojů 

VUC Velký územní celek     MěÚ Městský úřad  

VZ Vodní zdroj      MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

ZCHU Zvlášť chráněné území    MZd Ministerstvo zdravotnictví  

ZS Zařízení staveniště     MZe Ministerstvo zemědělství  

ŽP Životní prostředí     MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona 
č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.  
 

Oznamovatel: 
 
      Obchodní firma:  Teplárna Trmice, a.s. 

 

 IČ:    287 07 052 

 Sídlo:    Edisonova 453 
     400 04 Trmice 

 

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele: 

 

    Ing. Petr Kreissl, generální ředitel společnosti 

    Teplárna Trmice, a.s 

    Závod Teplárna Trmice 

    Edisonova 453 

    400 04 Trmice 

    Telefon: +420 475 256 111  

 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I Základní údaje 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 

 Záměr „K.ú. Předlice – rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy“ je řazen, dle 
aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do: kategorie II, bod 1.3 Vodohospodářské 
úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, 
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protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technická meliorace, atd.) na ploše od 10 
do 50 ha.   

 

B.I.2 Kapacita záměru 

 

 Záměrem navrhovaných prací je úprava a rekultivace zbytkové jámy povrchového 
lomu 5. květen společně s ukončenou skládkou škváry ve zbytkové jámě umístěnou. 
Rekultivace předmětného území bude prováděna po etapách v návaznosti na aktuální 
požadavky na její využití s perspektivou cca 15 let.  

 Předmětné území se nachází cca 1 km západně od města Ústí nad Labem v 
katastrálním území Předlice.  

 Jižní hranice zájmového území je tvořena areálem teplárny v Trmicích. Na 
východě je území ohraničeno náspem železniční trati Ústí nad Labem – Teplice. Na 
západě je okraj zájmového území lemován svahem bývalého lomu a účelovou 
komunikací vedoucí po koruně hřebenu mezi zájmovým územím a oblastí 
Chabařovického jezera. Na severu se nachází těleso vnitřní výsypky lomu. 

 Přístup k zájmové lokalitě je možný v současnosti ze třech směrů. Z jihu po 
zpevněné účelové komunikaci od areálu teplárny – skládky uhlí a dále z jihozápadního 
směru a ze západu z komunikace vedoucí podél západní strany zájmového území. 

 Rekultivované území má rozlohu cca 34 ha. 
    
 

Objem rekultivace dle 010/07 - Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. Květen z roku 
2007 

Již stanovené kapacity 
• Fáze 100 tis tun – 100 000 tun stabilizátu + aglomerátu 
• Fáze 200 tis tun – 223 810 tun stabilizátu + aglomerátu 
• Fáze 1 200 tis tun – 864 600 tun stabilizátu + aglomerátu 

 
Objem rekultivace dle 005/11 
 

SO 01 – Technická rekultivace zbytkové jámy 

Objem rekultivace:  
• 2 000 000 tun (DÚR 2007) + 1 866 000 m3 popílkového stabilizátu a 

aglomerátu 
• 210 000 m3 škváry jako konsolidační vrstvy tl. 0,6 m 
• 205 100 m3 zeminy jako uzavírací vrstvy tl. 0,6 m 

Prognóza doby zavážení: celkem 20 let 
 

SO 02 – Povrchové odvodnění zájmového území 

• Otevřené retenční příkopy: 
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západní – dl. 923 m 

východní – dl. 838 m 

severní – dl. 195 m 

odvodnění ochranné stabilizační lavice dráhy: 595,0 m 

• Odvodnění lokální deprese - zatrubnění PP korugovanou troubou DN 600 
délky 386 m s odpovídajícím počtem betonových šachet DN 1000 (7 ks á 
50 m). 

• Propustek DN 1000 pod tělesem dráhy: 46,5 m 
 
 

B.I.3 Umístění záměru 
 

Kraj:  Ústecký (CZ 0420) 

Obec:  Ústí nad Labem (ZUJ 554 804) 

KÚ:  Předlice (775002) 
 

B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry 

 
 Záměrem oznamovatele je úprava a rekultivace zbytkové jámy povrchového lomu 
5. květen společně s ukončenou skládkou škváry ve zbytkové jámě umístěnou. Toto 
předpokládá nejprve doplnění zbytkové jámy, úpravu tělesa škváry, vytvoření 
násypového tělesa a celkovou úpravu terénu. Následně bude provedeno odvodnění 
území. 

 

Obrázek č. 1: Celkový pohled na lokalitu záměru  
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 Zbytková jáma bude postupně po vrstvách popelovin a popílkového stabilizátu 
zavezena a terén bude vyspádován východním směrem ve sklonu 2% a jižním směrem 
ve sklonu 0,5%. V těchto sklonových poměrech bude prováděno průběžně celé 
násypové těleso.  
 

Ve druhé části bude opět postupně po vrstvách popelovin a popílkového 
stabilizátu  budováno násypové těleso. Násypové těleso má  vrchol 20 m nad 
nakloněnou rovinnou (1 část rekultivace), svahy násypového tělesa jsou postupné od 
vrcholu 5%, 10%, 20% a 40%.  
 
 Dalším krokem bude pomocí umělé podpory sukcese docílit vytvoření biotopu, 
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). Takto vytvořený biotop bude ponechán dalšímu 
sukcesnímu vývoji s předpokládaným náletem dřevin z okolních biotopů. 
 
 Okolí zájmového území bude v rámci záměru upraveno, ozeleněno a napojeno na 
okolní již upravené plochy. Jedná se zejména o napojení podél západního okraje 
zájmového území na připravovanou rekreační oblast kolem Chabařovického jezera, kde 
v současnosti probíhá intenzivní rekultivace.  

 Daná lokalita je v současné době bezodtokou oblastí. Přirozené gravitační 
odvodnění povrchové vody je znemožněno vysokým železničním náspem, ve kterém 
není umístěno žádné odvodňovací zařízení – propustek. Realizací záměru dojde 
k úpravě nevyhovujících odtokových poměrů současně se vznikem kapacity pro 
zadržování povrchových vod formou retenčních příkopů. 
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Obrázek č. 2: Bezodtoká deprese při východní straně lokality  

 
  

 Vzhledem ke stávajícímu stavu daného území bude mít realizace terénních úprav 
i biologické rekultivace spíše příznivý vliv na životní prostředí. Výše zmiňovaná úprava 
nevyhovujících odtokových poměrů na dotčeném území se rovněž z hlediska vlivu na 
životní prostředí projeví pozitivně. 

 Záměr svým charakterem nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry, které 
by z hlediska synergických vlivů mohly výrazněji ovlivnit parametry jednotlivých složek 
životního prostředí. Svým charakterem však zapadá do procesu postupné rekultivace 
celé oblasti v minulosti významně postižené povrchovou těžbou hnědého uhlí. 
 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 
  Záměrem investora je rekultivace zbytkové jámy povrchového lomu 5. květen. Pro 
tento účel oznamovatel předpokládá využití popílkového stabilizátu. Zájmové území se 
rozprostírá v oblasti mezi teplárnou Trmice, železniční smyčkou na trati Teplice – Ústí 
nad Labem a vnitřní výsypkou bývalého povrchového lomu v k.ú. Předlice. 

 Po technické rekultivaci zbytkové jámy bude na zájmové lokalitě podpořeno 
vytvoření biotopu, který se bude co nejvíce blížit stepním a lesostepním biotopům 
charakteristickým pro České středohoří. 
 
 
 Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci 
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 Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Ústí nad Labem a jeho 
správního území byla schválena zastupitelstvem města dne 4. 12. 1996 ve své obecně 
závazné vyhlášce c. 45/1996. Do dnešního dne byla tato vyhláška pozměněna 
jednotlivými obecně závaznými vyhláškami č. 58/1999, 67/2000, 70/2001, 71/2001, 
73/2001 a č. 74/2001. Dne 26. 4 .2007 bylo Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 
schváleno pořízení nového územního plánu města Ústí nad Labem usnesením č. 77/07. 
Zadání Územního plánu Ústí nad Labem bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad 
Labem dne 25. 6. 2009. V době od 2. 2. do 17. 3. 2010 byl projednáván Koncept 
Územního plánu Ústí nad Labem. Vydání územního plánu je předpokládáno koncem 
roku 2011. Zájmová oblast se nachází v městských čtvrtích „B6 Tuchomyšl“ a „B1 
Předlice“ v lokalitách „OK-2 Východní břeh – Na dolech“ a „D-2 Železnice“. Zásady pro 
povolování činností v předmětném území stanoví články 22, 23, 24, 55 a 60 OZV č. 
45/1996. 
 
 V tomto oznámení  je předkládán záměr rekultivace zbytkové jámy povrchového 
dolu, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Oproti původnímu 
rozsahu rekultivace dochází u tohoto záměru k rozšíření severním směrem a současně 
také dojde k vybudování násypového tělesa. Vyjádření k záměru z hlediska ÚPD je 
součástí přílohy č. 14. 
 
 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 
  
 Zájmové území se rozprostírá v oblasti mezi teplárnou Trmice, železniční 
smyčkou na trati Teplice – Ústí nad Labem a vnitřní výsypkou bývalého povrchového 
lomu v k.ú. Předlice. Technická rekultivace zájmového území bude zahrnovat úpravu 
stávajícího povrchu dna zbytkové jámy, resp. skládky škváry. Dále bude provedeno 
postupné zaplnění zbytková jámy rekultivačními materiály. K rekultivaci bude využíváno 
především vhodných certifikovaných produktů teplárny. Po zaplnění prostoru zbytkové 
jámy do stanovené výškové úrovně bude povrch upraven a rekultivován vrstvou 
z vhodného zemního materiálu o mocnosti cca 0,6 m. 

 Povrchové odvodnění rekultivovaných ploch bude řešeno jako gravitační. 
Vybudovány budou 4 otevřené kapacitní zemní příkopy. Západní příkop (dl. 923 m) a 
východní příkop (dl. 958 m) budou po obvodu zájmového území svedené do nejnižšího 
bodu odvodňovaného území (jihovýchodní cíp). Z tohoto místa bude voda svedena do 
dalšího zemního příkopu (dl. 595 m), jenž zajišťuje odvodnění ochranné a stabilitní 
lavice a je zaústěn do navrhovaného propustku pod náspem železniční trati ČD. 
Poslední, severní (dl. 610 m) příkop bude odvádět dešťové vody ze severu zájmového 
území podél rekultivované plochy do severního konce příkopu podél paty lavice.  
  Na upravených plochách budou realizovány potřebné dopravní stavby 
zabezpečující provoz na daných plochách.  Zpevněné plochy v rámci předmětného 
území budou budovány postupně v závislosti na postupu prací a potřeb. Hlavní přístup 
k předmětnému území bude umístěn na jižním okraji území z prostoru nově budované 
nakládky energetických produktů. 
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 Po technické rekultivaci zbytkové jámy bude na zájmové lokalitě podpořeno 
vytvoření biotopu, 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). 

 

Rozdělení záměru na jednotlivé stavební objekty: 

 Technická rekultivace předmětného území se souvisejícími pracemi bude 
prováděna po etapách v návaznosti na aktuální požadavky na její využití s perspektivou 
cca 15 let. V rámci přípravných prací je uvažováno se třemi etapami výstavby. 
 
SO1 Technická rekultivace zbytkové jámy povrchového lomu 5. květen; 
SO2 Povrchové odvodnění zájmového území; 
SO3 Staveništní komunikace; 
 
 
SO – 1: Technická rekultivace zbytkové jámy povrchového lomu 5. květen 

 

 Technická rekultivace zájmového území bude zahrnovat úpravu stávajícího 
povrchu dna zbytkové jámy, resp. skládky škváry. Dále bude provedeno postupné 
zaplnění zbytková jámy rekultivačními materiály. K rekultivaci bude využíváno především 
vhodných certifikovaných produktů teplárny. Po zaplnění prostoru zbytkové jámy do 
stanovené výškové úrovně bude povrch upraven a rekultivován vrstvou z vhodného 
zemního materiálu o mocnosti cca 0,6 m. 

 Jak již bylo uvedeno, pro zaplnění jámy budou používány popílkové stabilizáty 
produkované oznamovatelem, certifikované dle § 10 zákona č. 22/1997 Sb. o 
posuzování shody stanovených výrobků v platném znění a návazných prováděcích 
předpisů Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, certifikát č. C 242 – 
239/2005 – 002. 

 

 Certifikovanými výrobky jsou popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy 
vozovek a pro násypy a zásypy, typy: 

• Stabilizát pro konstrukční vrstvy vozovek TÚ – ST – KV 

• Stabilizát pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací ZÚ – ST – 
NZ 

• Stabilizát pro násypy a zásypy v zemních stavbách TÚ – ST – ZS  

 Z pohledu složení stabilizátu se jedná o směs produktů z polosuché metody 
odsíření kouřových spalin (E) a produktů spalování z elektrostatických filtrů kotlů K105 – 
K108 (P), a to v poměrech E:P = 1:2 a E:P = 1:3, hydratovanou záměsnou vodou 
v průmyslovém mísiči Lödige. 

 Pro potřeby hodnoceného záměru bude využíván typ TÚ – ST – ZS, jehož 
zdravotně ekologické vlastnosti byly vyhodnoceny zkouškou vyluhovatelnosti, 
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hodnocením koncentrace škodlivin v sušině a radiační zkouškou. Výsledky jsou 
prezentovány v příloze 13 a v následující tabulce. 
 

Tab.1: Radiační ochrana (do 7 dnů od výroby) 
Technick
á 
vlastnost 

Parametr jednotka Směrná úroveň 
dle STO 

Průkazní zkouška 
E:P = 1:2 E:P = 1:3 

Radiační 
ochrana 

hmotnostní aktivita 
radionuklidu 226Ra 

Bq/kg <1 000 61+11 62+6 

index hmotn. aktivity 
1 

- <1 0,55+0,05 0,52+0,03 

 

 V příloze č. 13 jsou dále doloženy další certifikáty používaných materiálů do 
násypu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Navážka stabilizátu na podkladní škváře  
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 Vlastní rekultivace bude prováděna po etapách s uplatněním specifických 
opatření tak, aby byly omezeny nežádoucí dopady na okolí, zejména prašnost a 
hlučnost. 

 Vzhledem ke konfiguraci terénu a záměru zaplnění části zbytkové jámy lomu 5. 
květen bude nutné provést rozšíření násypového tělesa železnice o stabilizační násyp, o 
který bude těleso rekultivačního materiálu následně opřeno. Stabilizační násyp bude 
realizován na základě geotechnického posouzení stability násypu železnice. Rovněž 
materiál stabilizačního násypu i jeho zpracování bude navrženo, resp. ověřeno v rámci 
geotechnického posudku, jenž bude součástí podkladů projektu rekultivace. 

 Za účelem realizace gravitačního odvodnění daného území bude nutné zvýšit 
niveletu dna zbytkové jámy na úroveň min. 160,00 m n.m., tj. podél jižního okraje 
zájmového území. Rovněž podél stávajícího železničního náspu na východním okraji 
násypového tělesa bude třeba doplnit terén na uvedenou výškovou úroveň tak, aby 
v daném místě po realizaci rekultivace nevznikla bezodtoká oblast zadržující vodu „nad“ 
náspem železnice a aby nedocházelo k zatékání vody do tělesa násypu. 
 
 

SO – 2: Povrchové odvodnění zájmového území 

 

 Povrchové odvodnění rekultivovaných ploch bude řešeno jako gravitační. 
Vybudovány budou 4 otevřené kapacitní zemní příkopy. Západní příkop (dl. 923 m) a 
východní příkop (dl. 958 m) budou po obvodu zájmového území svedené do nejnižšího 
bodu odvodňovaného území (jihovýchodní cíp). Z tohoto místa bude voda svedena do 
dalšího zemního příkopu (dl. 595 m), jenž zajišťuje odvodnění ochranné a stabilitní 
lavice a je zaústěn do navrhovaného propustku pod náspem železniční trati ČD. 
Poslední, severní (dl. 610 m) příkop bude odvádět dešťové vody ze severu zájmového 
území podél rekultivované plochy do severního konce příkopu podél paty lavice.  

 Pro zemní příkopy bude použita stejná konstrukce ve 4 různých profilech. Profil 
příkopu u paty lavice bude s šířkou 1,5 m. Západní příkop bude mít v severojižním 
průběhu šířku 1,25 m, v západovýchodním průběhu 1,15 m. Východní příkop bude 
proveden na severu v šířce 1 m, v severojižním průběhu bude šířka 1,25 m. Poslední, 
severní příkop bude proveden se šířkou dna 1,5 m. Svahy zemních příkopů budou ve 
sklonu 1:1 a opatřeny lomovým kamenem v tl. 0,25 m a nepropustnou fólií. Min. hloubka 
příkopů bude 1,0 m. 

 Pro odvedení dešťových vod z ochranné a stabilitní lavice je třeba vybudovat 
nový propustek pod tělesem náspu trati ČD. Tímto propustkem budou vody odváděny do 
stávajícího systému příkopů mimo řešené území. Propustek bude proveden protlakem 
betonových trub DN 1000 v celkové délce 46,5 m. Čela propustku budou z monolitického 
betonu C30/37 o velikosti 3,5x0,75 m.  
 
 

SO – 3: Staveništní komunikace 
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 Zpevněné plochy v rámci předmětného území budou budovány postupně 
v závislosti na postupu prací a potřeb. Hlavní přístup k předmětnému území bude 
umístěn na jižním okraji území z prostoru nově budované nakládky energetických 
produktů. 
 
 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Lhůty realizace rekultivace jsou odstupňovány pro jednotlivé etapy na období cca 15 let. 
 
Termín zahájení rekultivace: 2012 

Termín dokončení rekultivace: 2027 
  

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
 Kraj:    Ústecký 
 Obec:    Ústí nad Labem 
 Katastrální území:   Předlice 
 

 

 

 

 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat  

 
 
Tabulka č. 2 Dotčené správní úřady 
 

Rozhodnutí Úřad 

Územní rozhodnutí Odbor územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 8A, Ústí nad Labem, 400 01 

Stavební povolení Stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 
8A, Ústí nad Labem, 400 01 

Orgán státní správy 

v odpadovém 

hospodářství 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02, Ústí 
nad Labem 
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Oblast životního 

prostředí 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8A, Ústí nad 
Labem, 400 01 

 

B.II Údaje o vstupech 
 

B.II.1 Půda 

 Posuzovaný záměr bude realizován v k.ú. Předlice, Ústí nad Labem, kde se 
v současnosti nacházejí nevyužívané plochy, resp. zbytková jáma po těžbě hnědého uhlí 
v dole 5. květen. 

 V následující tabulce je prezentován výčet pozemků, které jsou uvažovány pro 
realizaci všech etap rekultivace předmětného území. 
 

Tab.3: Zábor půdy  
 
k. ú. Předlice (775002)     

p. č. vlastník správa/právo hospodařit 
druh 

pozemku 
způsob využití Ochrana, BPEJ 

1014/1 

Česká republika 
Palivový kombinát Ústí, 
s.p., 400 76 Ústí nad 
Labem 

ostatní 
plocha 

jiná plocha - 

1014/9 

1014/167 

1014/169 

1014/171 

1014/174 

    

p. č. vlastník správa/právo hospodařit 
druh 

pozemku 
způsob využití Ochrana, BPEJ 

1014/12 

Teplárna Trmice, 
a.s., Edisonova 453, 
400 04 Trmice 

- 
ostatní 
plocha 

jiná plocha - 

1014/13 

1014/14 

1014/15 

1014/16 

1014/17 

1014/18 

1014/19 

1071/8 

      
p. č. vlastník správa/právo hospodařit druh způsob využití Ochrana, BPEJ 
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pozemku 

1014/21 

Statutární město 
Ústí nad Labem, 
Velká hradební 
2336/8, 401 00 Ústí 
nad Labem 

- 
ostatní 
plocha 

jiná plocha - 

1014/22 

1014/23 

1014/163 

1014/168 

1014/170 

1014/172 

1014/173 

      

p. č. vlastník správa/právo hospodařit 
druh 

pozemku 
způsob využití Ochrana, BPEJ 

1018/1 Česká republika 
Pozemkový fond ČR, 
Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 

trvalý 
travní 
porost 

- ZPF 11901 

    

p. č. vlastník správa/právo hospodařit 
druh 

pozemku 
způsob využití Ochrana, BPEJ 

1073/1 

Česká republika 
Správa železniční dopravní 
cesty, s.o., Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 

ostatní 
plocha 

dráha - 

1073/3 jiná plocha - 

 
 
 
 

     

p. č. vlastník správa/právo hospodařit 
druh 

pozemku 
způsob využití Ochrana, BPEJ 

1073/11 
České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 

- 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

- 

1073/12 jiná plocha - 

 

  
Výstavba 

 Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při aktivitách 
uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného 
provádění záměru, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku 
havarijního úniku ropných látek apod. 
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 V souvislosti se záměrem může v časově omezeném období docházet ke 
škodlivým emisím (především prachu), tyto by však neměly podstatným způsobem 
narušit půdní pokryv v okolí předmětného záměru. 

 

Provoz/užívání  
 Pozemky určené k realizaci záměru budou po provedení záměru navráceny jejich 
vlastníkům a bude na nich podpořena přirozená sukcese za účelem vzniku okolní 
přírodě blízkých biotopů. 
 

B.II.2 Voda 

 
Výstavba 
  
 Potřeba vody bude limitovaná dobou výstavby a množstvím osob na pracovišti. 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak 
pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a 
rychlosti stavebních prací. Předpokládaná maximální spotřeba vody na jednoho 
pracovníka bude odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. 
Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a 
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na 
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. 
 
 
Provoz 
 
 Záměr nevyžaduje nároky na vodu. 

 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Rekultivační a stavební materiály 

 Pro vyplnění zbytkové jámy bude využíván především popelkový stabilizát 
produkovaný oznamovatelem. Detailní charakteristiky stabilizátu jsou uvedeny v kapitole 
B.I.6. Technicky bude vyplňování prostoru probíhat sendvičovým způsobem a vrstvy 
popílkového stabilizátu budou prokládány vrstvami aglomerátu tak, aby byla zajištěna 
stabilita celého tělesa rekultivace. Detailnější bilance rekultivačních materiálů je 
uvedena v kapitole B.I.2.  

 

 Pro realizaci ostatních stavebních objektů budou dále využívány následující 
surovinové zdroje: 
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• kamenivo, štěrky a štěrkopísky  - zdrojem těchto materiálů bude 
standardní těžebna dodavatelské organizace. 

• betony  - zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 

• ostatní používané stavební materiály a prvky – zdroje dle dodavatelské 
organizace 

  

 Pro ostatní stavební objekty budou použity běžné stavební materiály a prvky. 
Stavební materiály budou zajištěny investorem a dodavatelskou organizací stavebních 
prací, přičemž se jedná o standardní obchodní výrobky bez negativních vlivů na životní 
prostředí. 

 
Pohonné hmoty a mazací prostředky 
  

 V rámci realizace záměru bude využívána dopravní nákladní automobilová 
technika vybavená spalovacími motory, s použitím pohonných hmot (motorová nafta) a 
mazacích prostředků (minerální tuky a oleje). V rekultivovaném prostoru nebude 
prováděno doplňování pohonných hmot. Při provozu dopravní a manipulační techniky 
musí být aplikována provozní bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a 
kontaminace horninového prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a 
bezpečnostních řádů a předpisů pro realizaci rekultivace. Případné úniky ropných 
látek je nutné operativně odstraňovat a místa kontaminace sanovat. 

Stav po realizaci rekultivace nemá žádné významné nároky na surovinové zdroje. 

 

Elektrická energie 
 
 Navrhovaná stavba neklade pro svůj provoz nároky na elektrickou energii.  
 
 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 
Komunikační napojení 
 
 Komunikační napojení je zajištěno zejména dálnicí D8 (E55 a dále železniční tratí 
Ústí nad Labem – Teplice). Na dálnici D8 je předmětné území napojeno místními 
komunikacemi Gogolova, Jana Roháče, Důlní a Edisonova. Na západě je předmětné 
území ohraničeno účelovou komunikací, která je pokračováním ulice Edisonova. 
Komunikace vede po koruně hřebenu mezi zájmovým územím a oblastí bývalého 
Chabařovického lomu, kde v současnosti probíhá rekultivace a napouštění jezera. 
Násep železniční trati tvoří východní hranici předmětného území. Staveniště je volně 
přístupné. S budováním komunikací pro účely stavby se nepočítá. Napojení zařízení 
staveniště, které bude umístěno na pozemcích Teplárny Trmice, a.s. na technickou 
infrastrukturu bude řešeno mobilními prostředky. 
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Doprava a její intenzita 

 
 Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které 
bude způsobeno dovozem rekultivačních materiálů. Hlavní objem využívaných materiálů 
budou představovat vhodné certifikované produkty teplárny (stabilizát), které se budou 
dopravovat z blízkého areálu Teplárny Ústí nad Labem po lokálních komunikacích. 
Nedojde tedy k dopravnímu zatížení významných dopravních komunikací. Dalším 
rekultivačním materiálem pak bude popílkový aglomerát, který bud použit sendvičovým 
způsobem pro prokládání vrstev stabilizátu a k úpravě a rekultivaci povrchu (vrstva o 
mocnosti cca 0,6 m) po zaplnění zbytkové jámy a vytvoření násypového tělesa.  Zemní 
materiál bude dopravován nákladními automobily po D8 a dále po místních 
komunikacích. Zvýšená dopravní zátěž na D8 se projeví minimálně, vliv zvýšení dopravy 
na místních komunikacích vzhledem k jejich malému významu bude pouze lokálního 
charakteru a neprojeví se negativně na dopravní situaci v Ústí nad Labem. 
 
 Provoz stavby nebude mít žádný vliv na intenzitu dopravy v posuzované oblasti. 
 
Nároky na inženýrské sítě 
 
 
 Vzhledem ke konfiguraci terénu a záměru zaplnění části zbytkové jámy lomu 5. 
květen bude nutné provést rozšíření násypového tělesa železnice o stabilizační násyp, o 
který bude těleso rekultivačního materiálu následně opřeno. Dojde tedy k provádění 
stavebních prací v ochranném pásmu železnice a tedy v dále uvedených ochranných 
pásmech inženýrských sítí: 
 

• Síť kabelů nn, vn, vo; 

• síť sdělovacích kabelů. 
 
 Na západní straně se stavba přiblíží k venkovnímu vedení vysokého napětí. Při 
stavebních pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném 
pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení.  
 
 
Zásahy do vzrostlé zeleně 
 
 Předmětné území představuje oblast řídce porostlou ruderální pionýrskou 
vegetací. Vegetační pokryv lze charakterizovat jako spontánně rozšířené travní porosty 
dle místních vegetačních podmínek a lokálně se vyskytující náletové keře a stromy. 
Nejnižší místo zájmového území je zamokřeno a pokryto odpovídající vegetací. 
 
 Při provádění stavby dojde ke střetu se stávající zelení (příloha č. 5). Kácení 
vzrostlých stromů lze provádět na základě příslušného povolení (vydaného Magistrátem 
města Ústí nad Labem, Odborem ochrany životního prostředí) a pouze v období 
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vegetačního klidu mimo období hnízdění ptáků. Přesný rozsah kácení je uveden 
v kapitole D.I.2.  
 
 

 
B.III Údaje o výstupech 
 

B.III.1 Ovzduší  
 
 Detailně jsou údaje o výstupech do ovzduší zachyceny v příloze č. 9a. Jedná se o 
výstupy zpracované společností Naturchem s.r.o.1 v roce 2007 pro původní záměr: 
Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. května – Ústí nad Labem. Vzhledem ke stejnému 
situování a charakteru záměru, pouze s rozdílem v celkové kubatuře ukládaných 
materiálů a plošně nevýznamnému rozšíření záměru severním a západním směrem 
zcela mimo obytnou zónu, nejsou zpracovatelem oznámení předpokládány žádné 
zásadní změny ve formulaci závěrů původní rozptylové studie ve vztahu k novému 
záměru. Původní studii lze proto použít také pro upravený aktuální záměr. 
 
 Realizace posuzovaného záměru se bude v omezené míře podílet na 
znečišťování ovzduší. Emise budou vznikat v období výstavby z provozu nákladních 
silničních vozidel, nakládacích mechanizmů a jiných stavebních mechanismů.  

 
Období výstavby 

 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
 
Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne. 
 
Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší 
 
 Z hlediska znečištění ovzduší bude mít zejména význam zvýšení intenzity dopravy 
v průběhu zemních prací. Jak již bylo diskutováno v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu, rekultivační materiál bude dopravován nákladními automobily po D8 
a dále po místních komunikacích. Dočasný nárůst dopravy na D8 se z hlediska imisní 
situace projeví pouze minimálně. Příspěvek způsobený nárůstem dopravy na lokálních 
komunikacích vzhledem k blízkosti významných zdrojů znečišťování ovzduší (teplárna, 
dálnice D8, ostatní průmyslové objekty v Průmyslové zóně Trmice) bude malý a tedy i 
ovlivnění imisní situace v lokalitě z hlediska imisních koncentrací bude vyhovující.  
 
 Plošný zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude představovat staveniště. 
V důsledku manipulace s velkými objemy sypkých materiálů (stabilizát, zemina) dojde 

                                                
1 Hezina, J.: Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. května – Ústí nad Labem. Hluková studie. Naturchem s.r.o., 
Havlíčkův Brod, 2007 
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k emisím prachu do ovzduší. V průběhu realizace posuzovaného záměru je třeba 
uplatnit specifická opatření tak, aby byly omezeny nežádoucí dopady prašnosti na okolí. 
 
 Pro kvantifikaci příspěvku realizace záměru k imisní zátěži v blízkém okolí 
předmětného území byl zpracován modelový výpočet. Pro výpočty bylo uvažováno 
s maximální intenzitou dopravy materiálů 12 TNA za hodinu ve špičce, na kterou byla 
počítána rozptylová studie. Aby nedošlo k podhodnocení vstupních dat, bylo uvažováno 
se stavem, kdy budou používány starší TNV, které splňují normu EURO1. Za těchto 
vstupních podmínek byl proveden výpočet programem SYMOS 99, verze 2006. Emisní 
faktory pro vozidla byly získány z údajů na webových stránkách MŽP. 
 
 Z výsledků výpočtu vyplývá, že hodnoty ve fázi výstavby nebudou znamenat 
překročení imisního limitu. Fáze výstavby neovlivní ovzduší v místě záměru a jeho okolí 
nad míru přípustnou našimi předpisy v ochraně ovzduší. 
 
 V příloze 9b je doložen rámcový návrh monitoringu prachových částic, včetně 
protokolů ze 4 aktuálních měření v roce 2011. Z výsledků doložených měření vyplývá, že 
v měřících bodech určených pro porovnání s mezními hodnotami (body nacházející se 
na okrajích obcí Předlice a Trmice),  nedochází k překračování varovné hodnoty (15 
g/m2 za 30 dní), ani limitní hodnoty (25 g/m2 za 30 dní). 

  

 Pro období realizace předmětného záměru jsou navržena následující 
doporučení pro eliminaci negativních vlivů v oblasti ochrany ovzduší: 

 
• Pravidelně kontrolovat technický stav mobilní techniky používané při 

výstavbě se zaměřením na sledování emisí. 

• Zajistit maximální efektivnost využívání těžkých mechanismů a 
nákladních automobilů, minimalizovat tzv. „pojíždění naprázdno“. 

• Zajistit techniku pro čištění komunikací, které budou využívány v rámci 
výstavby. 

• Dle potřeby zajistit zkrápění ploch a komunikací pro eliminaci emisí 
prachu z plošných zdrojů.  

• Stanovit harmonogram postupu zemních prací, který by maximálně 
respektoval hlediska ochrany životního prostředí a zajistit jeho 
dodržování. 

• Zajistit operativní zásobování stavebními materiály tak, aby nedocházelo 
k   vzniku nadměrných zásob, které by mohly být zdrojem prašnosti. 

• V případě přepravy sypkého materiálu zabránit jeho úsypu a úletu. 

 

Období provozu 
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 Záměr nepředstavuje žádné bodové, liniové nebo plošné zdroje znečištění 
ovzduší. 
 
 

B.III.2  Odpadní vody 

  

Etapa výstavby 

 
 V období realizace záměru může vznikat pouze malé množství splaškové odpadní 
vody ze sociálních zařízení. Bilance splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody. 
Množství těchto vod bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. 
Odpadní technologické vody v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. 
V rámci stavby budou vyžívána chemická WC. Odpadní voda z těchto mobilních zařízení 
bude odvážena a likvidována autorizovanou firmou na základě smlouvy. 

 

Provoz 

 Provozováním záměru nebudou vznikat žádné odpadní vody.  
 

 

B.III.3  Odpady 
 

 
Etapa výstavby 

 Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě vlastní 
výstavby. Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že množství vzniklých odpadů 
bude malé a že bude vznikat pouze minimální množství nebezpečných odpadů. 

 Nakládání s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy: 
 

- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, 
v platném znění  

 
- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění 

 
-  vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění 
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- vyhláškou MŽP ČR 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  

 
- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 

výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 
2003) 

 
 Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů lze 
upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou specifikovány i použité materiály. 
Součástí smlouvy s hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel 
stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby 
(včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich likvidace a 
vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 
a jeho prováděcí předpisy). 
 
 
Provoz 
 
 Během provozování záměru nebudou vznikat žádné odpady. 
 
 

B.III.4  Hluk, vibrace, záření 

  
 Výpočty hlukové zátěže zájmového prostoru jsou součástí přílohy č. 8. Jedná se 
o výstupy zpracované společností Naturchem s.r.o.2 v roce 2007 pro původní záměr: 
Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. května – Ústí nad Labem. Vzhledem ke stejnému 
situování a charakteru záměru, pouze s rozdílem v celkové v kubatuře ukládaných 
materiálů a plošně nevýznamnému rozšíření záměru severním a západním směrem 
zcela mimo obytnou zónu, nejsou zpracovatelem oznámení předpokládány žádné 
zásadní  změny ve formulaci závěrů původní hlukové studie ve vztahu k novému 
záměru. Původní studii lze proto použít také pro upravený aktuální záměr. 
 
 Z hlediska hluku a vibrací bude mít význam zejména činnost stavebních strojů ve 
fázi realizace rekultivace. Stavební stroje a nákladní automobily budou zdrojem hluku, 
který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý 
na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v 
jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co 
nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním 
způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 
 

                                                
2 Hezina, J.: Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. května – Ústí nad Labem. Hluková studie. Naturchem s.r.o., 
Havlíčkův Brod, 2007 
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 Pro realizaci zemních a stavebních prací budou používány běžné stavební stroje 
– jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková 
kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou 
hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a 
umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku 
bude pouze dočasný – hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je 
časově omezena a bude realizována pouze ve dne a to v pracovních dnech. 
 
 Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 800 m jihovýchodním směrem v 
Trmicích a cca 325 m severovýchodním směrem v k.ú. Předlice. V okolí obytné zástavby 
se nachází dva významné zdroje hluku. Jedná se o dálnici D8, jejíž most vede přímo nad 
obytnou zástavbou a dále o areál Teplárny Trmice, jehož hranice probíhá cca 60 m 
západním směrem od nejbližších obytných budov. Vzhledem k velké vzdálenosti obytné 
zástavby od předmětného území a dále vzhledem k těsné blízkosti dvou výše popsaných 
významných zdrojů hluku lze předpokládat, že příspěvek hluku ze stavby na 
předmětném území k celkové hlukové zátěži v obytné zástavbě bude nevýznamný.   
 
 
 
B.III.4.3    Vibrace 

 
Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanizmů a nákladních 

automobilů zajišťujících výstavbu. Při výstavbě komunikace se nepředpokládá taková 
intenzita vibrací, která by ohrožovala stabilitu okolních staveb, půdy nebo zdraví 
obyvatelstva.  

 
 

B.III.5  Rizika havárií 
 

Etapa výstavby 

  
 V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit 
používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v 
kontaminaci horninového prostředí. Příslušná doporučení jsou formulována v dalších 
částech předkládaného oznámení. 
 
 
 

Provoz 
 
 Tato etapa nepředstavuje riziko. 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
 
 Záměr bude realizován v prostoru zbytkové jámy po těžbě hnědého uhlí v rámci 
bývalého dolu 5. květen.  
 
 Lokalita je umístěná do otevřené příměstské krajiny na okraji městské částí Ústí 
nad Labem Předlice a těsně přiléhající k severnímu okraji města Trmice. Celé širší 
území je významným způsobem postiženo a znehodnoceno těžebními aktivitami, 
především hnědouhelného lomu Chabařovice.  
 

 V současnosti je celá oblast v místech lomu Chabařovice intenzivně 
rekultivována, součástí rekultivace je rovněž postupné napouštění jezera. Realizace 
záměru tedy úzce koresponduje s dalšími aktivitami, které jsou v rámci širšího území 
realizovány. 
 
 Geograficky se lokalita záměru nachází v Ústeckém kraji, na území města Ústí 
nad Labem, v katastrálním území Předlice. Umístění záměru je názorně vidět 
v přílohách 1 a 2. Nadmořskou výška dotčeného území je cca od 140 do 180 m n.m. 
 
 Záměr je lokalizován do prostoru mezi Teplárnou Trmice, železniční smyčkou na 
trati Teplice – Ústí nad Labem a vnitřní výsypkou bývalého povrchového lomu 5. květen 
v katastrálním území Předlice.  
 
 V současné době má město Ústí nad Labem vypracován a schválen územní plán. 
Dle OZV č. 45/1996, o závazných částech územního plánu města Ústí nad Labem se 
předmětné pozemky v k.ú. Předlice, Ústí nad Labem nacházejí v městských čtvrtích „B6 
Tuchomyšl“ a „B1 Předlice“ v lokalitách „OK-2 Východní břeh – Na dolech“ a „D-2 
Železnice“.“. Zásady povolování činností v lokalitách OK - plochy otevřené krajiny a 
plochy rekultivované krajiny vymezuje článek 23 a 24 OZV č. 45/1996. 

 
 Dne 26. 4 .2007 bylo Zastupitelstvem města Ústí nad Labem schváleno pořízení 
nového územního plánu města Ústí nad Labem usnesením č. 77/07. Zadání Územního 
plánu Ústí nad Labem bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 25. 6. 
2009. V době od 2. 2. do 17. 3. 2010 byl projednáván Koncept Územního plánu Ústí nad 
Labem. Vydání územního plánu je předpokládáno koncem roku 2011. Zájmová oblast se 
nachází v městských čtvrtích „B6 Tuchomyšl“ a „B1 Předlice“ v lokalitách „OK-2 
Východní břeh – Na dolech“ a „D-2 Železnice“. Zásady pro povolování činností v 
předmětném území stanoví články 22, 23, 24, 55 a 60 OZV č. 45/1996. 
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 V tomto oznámení je předkládán záměr rekultivace zbytkové jámy povrchového 
dolu, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Vyjádření k záměru 
z hlediska ÚPD je součástí přílohy č. 14. 
 
Zvláště chráněná území, území přírodních parků  
 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje 6 kategorií zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody. V dotčeném území 
záměru se nevyskytuje žádné z definovaných ZCHÚ. Nejblíže lokalizovaným zvláště 
chráněným územím je CHKO České středohoří, jehož hranice probíhá v nejbližším bodě 
cca 700 m jihovýchodně od předmětného území. Předmětné území se nenachází 
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice nejbližšího CHOPAV 
Krušné Hory prochází cca 5 km severozápadně od předmětného území. 
 
Předměty ochrany soustavy NATURA 2000 

  

 Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti (SPA, resp. PO) a 
evropsky významné lokality (SCI, resp. EVL). Cílem soustavy NATURA 2000 je ochrana 
biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a 
nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě. Ochrana těchto přírodních 
hodnot vyplývá z přijetí Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS (ze dne 
21. května 1992) o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a Směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS (ze dne 2. 
dubna 1979) o ochraně volně žijících ptáků.  

 
Lokalita určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území žádné 

evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), záměrem nebudou 
dotčeny žádné lokality soustavy NATURA 2000. Vyjádření Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, z hlediska vlivu záměru na 
soustavu NATURA, je součástí přílohy č. 15.  

 
Územní systém ekologické stability 
 
 ÚSES je definován jako navzájem propojená síť jednotlivých skladebných prvků 
ÚSES. Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na dotčeném 
území přítomen ani navržen žádný skladebný prvek. Dotčené území je charakterizováno 
jako oblast devastovaná předchozí těžbou, řídce porostlá ruderální pionýrskou vegetací, 
s nízkým stupněm ekologické stability, KES v rozmezí 0 – 1. 
 
 Se západním okrajem předmětného území sousedí území bývalého lomu 
Chabařovice, které je v současné době revitalizováno. Bude zde vytvořena síť prvků 
ÚSES lokálního významu a řada přírodních stabilizačních prvků. Cílem je založit a 
postupně vypěstovat pásy různověkého porostu přirozené druhové skladby. 
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 Do budoucna je hlavní prioritou regionu obnova prvků ÚSES na regionální i místní 
úrovni a jeho následná propojenost na regionální a nadregionální prvky ÚSES. 
 
V blízkosti předmětného území jsou navrženy následující skladebné prvky: 

• Lokální biokoridor „U Trmic“; 

• Lokální biocentrum „Barbora“; 

• Lokální biokoridor „Zalužanský potok u Trmic“; 

• Lokální biokoridor „Prokop Holý“. 
  
Výše vyjmenované skladebné prvky nejsou v současnosti funkční, jsou pouze ve stadiu 
návrhu a jsou zaneseny v okresním generelu ÚSES. 
 
 
Chráněná území ve smyslu horního zákona č.44/1988 Sb., v pozdějším znění 

 

Chráněná ložisková území 

 Pozemky pro realizaci záměru se nenacházejí v chráněném ložiskovém území. 
Nejbližší chráněné ložiskové území 07910002 Chabařovice I., leží od pozemků určených 
pro výstavbu cca 800 m severozápadním směrem. 
 
Dobývací prostory 
 Pozemky nejsou umístěny ve vymezených dobývacích prostorech. Nejbližším 
dobývacím prostorem s ukončenou těžbou je povrchový důl na hnědé uhlí Chabařovice 
č.30032, vzdálený cca 100 m. 
 
Poddolovaná území 
 Významná část území určeného k realizaci posuzovaného záměru  leží v 
poddolovaném území. 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
 Záměr nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního 
významu, na dotčeném území nelze očekávat žádná archeologická naleziště s ohledem 
na bývalou důlní činnost.  
 

Území hustě zalidněná 

 

 V hodnoceném území se nenacházejí hustě zalidněná území, celý záměr je 
situován na ploše v minulosti využívané pro těžbu hnědého uhlí, v současnosti pouze 
z malé části využívané jako mezidepo stavebního materiálu (výkopové zeminy a 
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hlušiny). Plocha záměru nepřiléhá žádnou svou částí k sídelním útvarům k.ú. Předlice, 
Ústí nad Labem nebo města Trmice. 
 
  
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
 Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly 
přítomnost území s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového 
území posuzovaného záměru.   
 

Extrémní poměry v dotčeném území 

V oblasti záměru nejsou dokumentována žádná sesuvná území, oblast není 
součástí záplavového území. 

 
  

 
C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
Základní charakteristiky ovzduší a klimatu  
 
Klimatické faktory 
  

 Město Ústí nad Labem patří do klimatické pánevní zóny ovlivněné topografickým 
reliéfem. Dle charakteristiky klimatických oblastí (MZ ČR, 1990) náleží oblast Ústí n. L. 
do klimatického regionu 2, oblasti T2, mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou 
zimou, vrchovinové. Oblast se vyznačuje středním počtem letních dnů (50 – 60), nízkým 
počtem mrazových dnů (do 100), nízkým počtem dnů se sněhovou pokrývkou (méně než 
40). Roční suma teplot nad + 10°C činí 2 600 až 2 800. Oblast má typické klima 
vhloubených tvarů, kde rozptyl emisí je nízký, trvání místních teplotních inverzí, jejich 
intenzita a četnost, jsou vysoké. 

 Průměrný počet topných dnů v nížinné poloze okresu Ústí n. L. je 221. Oblast se 
vyznačuje dlouhým, mírným, mírně vlhkým létem, krátkým přechodným obdobím (mírné 
jaro, mírně teplý podzim) a normálně dlouhou, mírně chladnou zimou s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Vlivem klimatických a geografických podmínek jsou teplotní inverze 
soustředěny převážně do topného období s poměrně dlouhou dobou trvání. Části města 
v údolí Labe jsou vlivem geografických podmínek vystaveny i častým inverzím v letním 
období s krátkou dobou trvání (v ranních a dopoledních hodinách). Teploty přízemní 
vrstvy ovzduší mají relativně homogenní rozložení a poměrně dobře korelují s 
nadmořskou výškou. 

 V obci jsou k dispozici přímá dlouhodobá měření meteorologických veličin. 
Nejbližší pozorovací meteorologickou stanicí s dlouhodobým měřením srážek a teplot je 
stanice 1011 – Ústí n. L. – Mánesovy sady a stanice 1012 – Ústí n. L. – Kočkov. 



30 
K.ú. Předlice - rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy.  

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

 

 Směry a četnost větrů jsou uvedeny v následující tabulce. V oblasti převažuje S a 
SZ proudění vzduchu. Místní modifikace směrů a rychlostí větrů jsou vzhledem k 
utváření krajiny přímo v dané lokalitě lokálně významné (zahloubení). 

 

Tab. 4: Směr a četnost větru (Meteosonda* – průměrné hodnoty z let 1994 – 2001) 

Směr 
větru 

S   SV V JV J JZ Z  SZ Calm Σ 

Četnost 
[%] 

12,0 15,4 6,8 7,8 20,3 21,8 8,5 7,4 0,0 100 

Pozn.:* – meteosonda v areálu Spolku (komín spalovny provozu Epitetra), údaje jsou přenášeny do 
systému Airviro – výpočet imisního zatížení území města. 

 

 Průměrná dlouhodobá roční teplota je 8 - 9 °C (1961 – 90). Průměrná roční 
teplota na stanici Mánesovy sady je 9,6 °C, na stanici Kočkov 8,2 °C (průměr z let 1976 
– 2000). Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším leden. 

 Dlouhodobý průměr srážek z let 1976 – 2000 je na stanici Mánesovy sady 533,2 
mm/rok, na stanici Kočkov 581,8 mm/rok. V posledních 3 letech jsou průměrné roční 
srážky mírně nad uvedeným průměrem. 

 Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za celou zimu. Maximální 
průměrná výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm. 
 
 Ročenka životního prostředí města Ústí n. L. za r. 2005 uvádí následující údaje: 

 

Nadmořská výška:   131 – 671 m n. m. 

Průměrná roční teplota:  9,6 °C 

Průměrná lednová teplota:  - 0,1 °C 

Průměrná červencová teplota: 19,3 °C 
Průměrné roční srážky:  534,4 mm 
 
Rozptylové podmínky 
 

 Město Ústí nad Labem patří mezi oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. 
Podle sdělení OOO MŽP č. 20 z r. 2004 patří téměř 46 % plochy města do oblasti se 
zhoršeným ovzduším. Kvalita ovzduší je nyní ve srovnání s počátkem 90 let výrazně 
lepší. Celkové množství emisí do ovzduší na území města ze zdrojů (velké, střední, malé 
zdroje a lokální topeniště, od r. 1993 jsou evidovány i emise z dopravy) má od r. 1990 
stále klesající tendenci (v r. 1990 – celkem 33 645 t.r-1, v r. 1995 – celkem 17 520 t/rok, 
v r. 2000 – celkem 12 942 t/rok, v r. 2001 – celkem 14 695 t/rok). Roste podíl velkých a 
malých zdrojů na znečišťování, klesá podíl lokálních topenišť a středních zdrojů. Podíl 
emisí z technologických procesů na celkových emisích je asi 33 %. Roste podíl emisí z 
dopravy, v r. 2001 se doprava podílela na celkových emisích na území města asi 29,3 % 
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a tento podíl se dle posledních údajů (ročenka za r. 2005) významně nezměnil (stále se 
pohybuje kolem 30 %). 

 

 Plošné zatížení města (v t.km-2) u hlavních škodlivin (SO2, NOx, BaP, CO, PM10, 
VOC) patří k nejvyšším v ČR. Na znečištění ovzduší v nejbližším okolí stavebních 
pozemků se ve stávajícím stavu podílejí: 

• Silniční doprava po veřejných komunikacích – dálnice Ústí.n.L. – Teplice, 
včetně nového úseku dálnice D8 umístěného v mimoúrovňovém tělese. 

• Železniční doprava – trať Ústí nad Labem – Teplice. 

• Průmyslové objekty umístěné do okolních průmyslových zón, především 
Teplárna Trmice. 

 

 Sledovaná oblast je jako celek z geomorfologického a klimatologického hlediska 
značně komplikovaná. Při zhodnocení fyzicko-geografické charakteristiky území lokality, 
základních rysu proudění, ventilace území, sluneční radiace a teplotní inverze lze 
konstatovat, že tato oblast podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu 
výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě 
projevit zvýšením pozaďové regionální koncentrace škodlivin. 
 
 Imisní situace na území města Ústí n.L. (vč. započítání vlivů z dopravy) se 
v posledních několika letech výrazně nezměnila. Koncentrace některých znečišťujících 
látek stagnují (oxid siřičitý SO2), oxid uhelnatý (CO) a ozon (O3), některé mírně stoupají 
(oxid dusičitý NO2) či klesají (polétavý prach PM10). 
 

 V následujících tabulkách jsou prezentovány výsledky monitoringu imisních 
charakteristik naměřených v bodech stacionárních měřících stanic celostátní sítě ČHMÚ 
a přehled imisních limitů pro vybrané škodliviny. 

 

Tab.5: Imisní charakteristiky ovzduší stávajícího stavu – ČHMÚ a SZÚ. 
NO2 

Měřící stanice Rok roční průměrná 
koncentrace 

1 hod. maximální 
koncentrace 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2003 20.0 µg/m3 139.4 µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2004 17.0 µg/m3 96,6  µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2005 16,1 µg/m3 103,7 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2003 34,6 µg/m3 150,7 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2004 29,8 µg/m3 107,7 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2005 30,1 µg/m3 108,7 µg/m3 

PM10 

Měřící stanice Rok roční průměrná 

koncentrace 

24hod. maximální 
koncentrace 
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Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2003 37,2 µg/m3 221,0 µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2004 32,0 µg/m3 203,8 µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2005 27,7 µg/m3 115,9 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2003 50,1 µg/m3 279,2 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2004 44,5 µg/m3 209,7 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2005 42,3 µg/m3 157,3 µg/m3 

CO 

Měřící stanice Rok roční průměrná 

koncentrace 

8hod. maximální 
koncentrace 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2003 435,1 µg/m3 1467,0 µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2004 347,8 µg/m3 1830,5 µg/m3 

Ústí n.L.-Kočkov   ČHMÚ 2005 380,0 µg/m3 1012,5 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2003 616,7 µg/m3 3062,5 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2004 507,1 µg/m3 2296,4 µg/m3 

Ústí n.L.-město ČHMÚ 2005 559,0 µg/m3 2564,0 µg/m3 

 

Tab.6: Přehled imisních limitů a mezí tolerance (2004, 2006, 2007) pro vybrané sledované 
znečišťující látky ve smyslu NV.350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Znečišťujíc
í 
látka  
 

Ukazatel Limit 
(µg.m-3) 

max. počet 
překročení 
za rok 

mez 
tolerance 
04 (µg.m-3) 

mez 
tolerance 
06 (µg.m-

3) 

mez 
tolerance 
07(µg.m-3) 

NO2 Aritmetický průměr 
hodinový 

200  18 60 40 30 

Aritmetický průměr 1 rok 40 -  12 8 6 

PM10 aritmetický průměr 24 
hod 

50 35/7 5 - - 

Aritmetický průměr 1 rok 40 - 1,6 8 6 

CO Maximální denní 
osmihodinový klouzavý 
průměr 

10 000 - 1 700 - - 

 

Horninové prostředí, hydrologická charakteristika 
 
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 
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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 
 
 Zájmová lokalita náleží k sv. výběžku severočeské hnědouhelné pánve a nachází 
se v bývalém dobývacím prostoru Dolu 5. květen. Z hlediska regionálně-geologického 
členění je součástí krušnohorské oblasti Českého masívu. Krystalinický fundament je 
tvořen dvojslídnými a biotitickými ortorulami a granodiority monotónní skupiny 
krušnohorské oblasti, které jsou proterozoického stáří. Svrchní křída je reprezentována 
převážně slínovci, příp. slínovci a jílovitými vápenci stáří svrchní turon až coniak. Do 
oblasti zasahují i výběžky neovulkanického komplexu Českého středohoří, který je zde 
zastoupen převážně bazaltoidy a jejich pyroklastiky.  
 

 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. 

  

 V zájmovém území byl proveden inženýrsko – geologický průzkum (AZ – Consult 
s.r.o., RNDr. Vosáhlová, 05/2007), který je součástí projektové dokumentace. 
V zájmovém území byly provedeny celkem 3 jádrové vrty s hloubkou 10 m, celkem 30 
bm.  Dále byly provedeny 3 statické penetrační zkoušky do hl. 20 m (celkem 60 bm). 
Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že skrývkové řezy mají obdobné složení jako 
těleso vnitřní výsypky. Převažují zde jíly třídy F8 CH, F8 CV a F8 CE, příp. F7 MH a F7 
MV. Jejich konzistence je většinou tuhá, místy až pevná. Sprašové hlíny, které jsou 
rovněž přimíšeny ve výsypkovém materiálu, mají v této oblasti zvýšený podíl jílovité 
příměsi a náleží ke třídě F8 CH. Jsou obvykle tuhé. Popílky byly vyhodnoceny jako 
hlinité písky S4 SM.  

 

Hydrogeologické poměry 

 

 Ze závěrů zjištěných výše citovaným IG průzkumem vyplývá, že bylo velmi 
obtížně sledovat průběh hladiny podzemní vody, protože ve starších vrtech obvykle tyto 
údaje chybí. Je ovšem možno konstatovat, že celkově hladina podzemní vody stoupá 
zároveň se zaplňováním úložiště popílkem a škvárou. V sv. a v. části území, kde má 
voda možnost komunikace s uhelnou slojí, dochází na některých místech k jejímu 
poklesu (vrty J261, J36, S2). Tam, kde je sloj překryta vnitřní výsypkou, k odtoku vody 
nedochází (vrty PJ32, J34).  

 
Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu tvoří převážnou část 

zájmového  území do hloubky min. 8 ÷ 10 m produkty po spalování uhlí charakteru S4 
SM, tedy materiál dosti slabě propustný, s koeficientem filtrace v řádu  1.10-5 až 1.10-6 
m.s-1. Oproti podložním skrývkovým jílům se tento pokryv chová jako relativní kolektor, 
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vzhledem k velmi nízké propustnosti jílů menší než 1.10-8 m.s-1, jíly jsou tedy podložním 
izolátorem mělké kvartérní zvodně vázané na stávající antropogenní navážky škváry a 
popela. Vertikální propustnost těchto jílů je minimální. V místech, kde se při povrchu 
relativně propustný škvárový materiál nenachází, je navrženo před navážením stabilizátu 
vybudování vrstvy ze škváry o mocnosti min. 0,6 m, která tak bude plnit nezbytnou 
přerušovací a drenážní funkci proti vzlínání mělké podzemní vody. Průběh zvodnění je 
v oblasti bývalého dolu nepravidelný, s ohledem na narušení původních hydrologických 
poměrů těžbou. Konečné vyspádování povrchu rekultivačního tělesa bude východním 
směrem ve sklonu 2%,  směrem k jihu ve sklonu 0,5%. Generelní směr proudění 
mělkých povrchových vod tedy bude východní, ve směru spádnice terénu.  
 

Hlubší oběh podzemních vod je sledován v širším zájmovém území soustavou 
pozorovacích vrtů (příloha č. 12). Hlubší oběh podzemních vod, který je v širším okolí 
zájmového prostoru vázán na hnědouhelnou sloj s dobrou puklinovou propustností, byl 
vlivem značného odtěžení sloje a vlivem čerpání důlních vod z hlubinných dolů Franz 
Josef a Kateřina silně narušen. Vlivem postupného závozu dna dolu 5. května jílovitou 
nepropustnou výsypkou došlo v minulosti k přerušení hlubšího kolektoru v místě dolu, 
podzemní voda hlubšího oběhu tedy přednostně proudí „okolo“ tělesa bývalého dolu. 
Původní generelní směr proudění podzemních vod hlubokého oběhu je východním 
směrem k řece Bílině, která je zde drenážní bází podzemních vod. V době těžby 
hnědého uhlí byly v celé oblasti vytvořeny vlivem důlního čerpání vod rozsáhlé depresní 
kužely, které dočasně pozměnily režim proudění hlubších vod, nyní se však režim vrací 
k původnímu stavu, vzhledem k přerušení čerpání na starých nebo bývalých důlních 
dílech (důl Kateřina, povrchový lom Chabařovice). Jak vyplývá z pravidelného 
monitoringu hladiny hlubších podzemních vod, v současnosti se hladina podzemní vody 
hlubšího oběhu pohybuje v místě dolu 5. května okolo 142,5 m n.m. a koresponduje 
s dynamikou hladiny na jámě Franz Josef, kde je stále prováděno čerpání důlních vod. 
Cílový stav hladiny povrchové vody v jezeře Chabařovice 145,7 m n.m již byl dosažen 
v roce 2010. Po napuštění jezera Chabařovice došlo k ustálení hydrogeologických 
poměrů, povrchová voda v jezeře má mírně vyšší úroveň, než hladina podzemní vody 
v hlubší terciérní zvodni, směr proudění podzemní vody v hnědouhelné sloji se tedy opět 
vrátil generelně  k původnímu – východnímu. V oblasti trmické teplárny a Dolu 5. května 
je směr proudění ovlivňován čerpáním na dole Franz Josef, dochází zde ke stáčení 
proudu podzemní vody na JV směr. Proudění podzemních vod hlubší zvodně od Dolu 5. 
května západním směrem do jezera Chabařovice vyloučit.   
 
Půdní prostředí 
 
 Realizace hodnoceného projektu bude probíhat převážně na pozemcích, které 
nejsou součástí ZPF nebo PUPFL, pouze u dvou pozemků dojde k zásahu do ZPF – 
pozemky 1018/1 a 1018/31. Kód BPEJ je zde 1 19 01.  
 
  Celé zájmové území je dlouhodobě ovlivňováno antropogenní činností, konkrétně 
předchozí těžbou hnědého uhlí a skladováním škváry.  
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Hydrologické charakteristiky  

 

 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. 
 
 Předmětným územím původně protékal Zalužanský potok se svými přítoky. 
Recipientem povrchových vod je v širším území Ždírnický potok na severu a Zálužanský 
potok na jihu. V souvislosti s povrchovou těžbou uhlí došlo v celé širší oblasti 
k zásadním změnám, které významně ovlivnily vodohospodářské poměry.  
 
 Hodnocená lokalita je díky minulé činnosti bezodtokou oblastí. Přirozeně 
gravitační odvodnění povrchové vody daného území po dně bývalého lomu 
severovýchodním směrem je znemožněno vysokým náspem železniční smyčky, ve 
kterém není umístěno žádné odvodňovací zařízení (propustek).  
 

Obrázek č.4:  Umělá bariéra tvořená železničním  

 
 

 
Biologické poměry 
 
 Dotčené území je charakterizováno jako oblast devastovaná předchozí těžbou. 
Tomu odpovídá druhová skladba. Vegetační pokryv ve zbytkové jámě povrchového lomu 
lze charakterizovat jako spontánně rozšířené travní porosty dle místních vegetačních 
podmínek a lokálně se vyskytující náletové keře a stromy, zastoupeny jsou zejména 
bříza, akát a vrba, z keřů růže šípková a bez černý. Nejnižší místo je zamokřeno a 
pokryto odpovídající vegetací. 
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 Z celkové plochy cca 86,6 ha zaujímají přírodní biotopy 16% a to především v 
severní části lokality. Jedná se však o fragmenty s nízkou reprezentativností a 
zachovalostí s chudým bylinným patrem, z velké části ruderalizovaným. Jedná se velmi 
často o plochy s keřovým a stromovým náletem. 
 
  Biologický průzkum v roce 2011 navazuje na průzkum prováděný v roce 2007 a 
jsou v něm rovněž zahrnuta data z roku 2007 a 2011 (příloha č. 10). Práce v dotčeném 
území jsou zaměřeny především na sledování zvláště chráněných druhů obratlovců – 
obojživelníků, plazů, savců a především ptáků (mimo ryb a letounů), entomofauny a 
cévnatých rostlin.  
 

Flora 

 
Jedná se o území charakterizované ruderálními porosty, kde převažují běžné ruderální 
byliny i druhy běžného ovsíkového trávníku, plochy porostlá křovinami, náletovými 
dřevinami. Převažuje bez černý, svída krvavá, růže šípková, jasan ztepilý, bříza 
bělokorá, topol osika a vrba jíva. Dále jsou zde plochy hustým porostem stromů a křovin 
na svahu se SZ až Z expozicí, dále plochy v různých fázích sukcese zarůstající ruderální 
vegetací a keřovou vegetací. V současné době centrální část lokality charakterizuje 
deponie popílku z teplárny s minimálním 
výskytem vegetace. 
 
Floristický seznam 
Tab.7: 

Acer platanoides L. javor mléč 
Acer pseudoplatanus L. javor klen  
Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha 
Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal 
Agrimonia eupatoria L. řepík lékařský 
Agrostis capillaris L. psineček rozkladitý 
Achillea millefolium L. řebříček obecný 
Alchemilla vulgaris L. kontryhel obecný 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et 
Grande 

česnáček lékařský 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá 
Alopecurus pratensis L. psárka luční 
Amaranthus retroflexus L. laskavec srstnatý 
Anagallis arvensis L. drchnička rolní 
Angelica sylvestris L. děhel lesní 
Anthemis arvensis L. rmen rolní 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní 
Arctium lappa L. lopuch větší 
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý 
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Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl 
Astragalus glycyphyllos L. kozinec sladkolistý 
Ballota nigra L. měrnice černá 
Betula pendula Roth bříza bělokorá 
Bidens frondosa L.  dvouzubec černoplodý 
Brassica napus L. brukev řepka 
Bromus mollis  L. sveřep měkký 
Bryonia alba L. posed bílý 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth třtina křovištní 
Calystegia sepium (L.) R. Br. opletník plotní 
Campanula patula L. zvonek rozkladitý 
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. kokoška pastuší tobolka 
Cardaria draba (L.) Desv. vesnovka obecná 
Carduus acanthoides L. bodlák obecný 
Carex riparia L. ostřice kalužní 
Centaurea jacea L. chrpa luční 
Cerastium arvense L. rožec rolní 
Cerasus avium (L.) Moench třešeň ptačí 
Cichorium intybus L. čekanka obecná 
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. pcháč zelinný 
Cirsium palustre (L.) Scop. pcháč bahenní 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný 
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní 
Coronilla varia L. čičorka pestrá 
Corylus avellana L. líska obecná 
Crataegus laevigata (Poir.) DC. hloh obecný 
Crepis biennis L. škarda dvouletá 
Cynoglossum officinale L. užanka lékařská 
Dactylis glomerata L. srha laločnatá 
Daucus carota L. mrkev obecná 
Dipsacus fullonum L. štětka planá 
Echinops sphaerocephalus L. bělotrn kulatohlavý 
Echium vulgare L. hadinec obecný 
Epilobium hirsutum L. vrbovka chlupatá 
Epilobium montanum L. vrbovka horská 
Equisetum arvense L. přeslička rolní 
Erigeron acris L.  turan ostrý 
Eupatorium cannabinum L. sadec konopáč 
Ficaria bulbifera (Marsden-Jones) Holub orsej jarní 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tužebník jilmový 
Fragaria vesca L. jahodník obecný 
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Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 
Fumaria officinalis L. zemědým lékařský 
Galeopsis tetrahit L. konopice polní 
Galium aparine L. svízel přítula  
Galium mollugo L. svízel povázka 
Geranium palustre L. kakost bahenní 
Geranium pusillum Burm. fil. kakost maličký 
Geranium robertianum L. kakost smrdutý 
Geum urbanum L. kuklík městský 
Glechoma hederacea L. popenec obecný 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. zblochan vzplývavý 
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný 
Holcus mollis L. medyněk měkký 
Hordeum murinum L. ječmen myší 
Humulus lupulus L. chmel otáčivý 
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná 
Chaerophyllum temulum L. krabilice mámivá 
Chamenerion angustifolium L. vrbka úzkolistá 
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší 
Chenopodium album L. s. str. merlík bílý 
Juncus compressus Jacq. sítina smáčknutá 
Juncus effusus L. sítina rozkladitá 
Knautia arvensis (L.) Coulter chrastavec rolní 
Lamium album L. hluchavka bílá 
Lamium amplexicaule L. hluchavka objímavá 
Lathyrus pratensis L. hrachor luční 
Lemna minor L. okřehek menší 
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný 
Linaria vulgaris Mill. lnice květel, lnice obecná 
Lolium perenne L. jílek vytrvalý 
Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý 
Lycopus europaeus L. karbinec evropský 
Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 
Lythrum salicaria L. kyprej obecný 
Malus domestica Borkh. jabloň domácí 
Medicago lupulina L. tolice dětelová 
Medicago sativa L. tolice vojtěška, vojtěška 
Melilotus officinalis (L.) Pall. komonice lékařská 
Mentha arvensis L. máta rolní 
Myosotis arvensis (L.) Hill pomněnka rolní 
Myosotis palustris (L.) Tornarder pomněnka bahenní 
Oenothera biennis L. pupalka dvouletá 
Papaver argemone L. mák polní 
Pastinaca sativa L. pastinák setý 
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Persicaria lapathifolia (L.) Del. rdesno blešník 
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert chrastice rákosovitá 
Phleum pratense L. bojínek luční 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel rákos obecný 
Plantago major L. jitrocel větší 
Plantago media L. jitrocel prostřední 
Poa annua L. lipnice roční 
Poa palustris L. lipnice bahenní 
Poa pratensis L. lipnice luční 
Populus tremula L. topol osika 
Populus x canadensis Moench topol kanadský 
Potentilla anserina L. mochna husí 
Potentilla reptans L. mochna plazivá 
Prunus fruticosa L. třešeň křovitá 
Prunus padus L. střemcha obecná 
Prunus fruticosa L. slivoň křovitá 
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. zblochanec oddálený 
Pyrus communis L. hrušeň obecná 
Quercus robur L. dub letní 
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý 
Reseda lutea L. rýt žlutý 
Robinia pseudacacia L. trnovník akát 
Rosa canina L. růže šípková 
Rubus caesius L. ostružiník sivý (ježiník) 
Rubus idaeus L. ostružiník maliník  
Rumex acetosa šťovík kyselý 
Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý 
Salix caprea L. vrba jíva  
Salix fragilis L. vrba křehká 
Sambucus nigra L. bez černý 
Saponaria officinalis L. mydlice lékařská 
Senecio jacobaea starček přímětník 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greut. et 
Burd. 

knotovka širolistá bílá 

Sinapis arvensis L. hořčice polní 
Solanum dulcamara L. lilek potměchuť 
Solidago canadensis L. celík kanadský 
Sonchus arvensis L. mléč rolní 
Stellaria media (L.) Vill. ptačinec prostřední 
Swida sanguinea (L.) Opiz   svída krvavá 
Symphoricarpos albus (L.) Blake pámelník bílý 
Symphytum officinale L. kostival lékařský 
Tanacetum vulgare L.  vratič obecný 
Taraxacum officinale agg. smetanka lékařská 
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Thlaspi perfoliatum L. penízek prorostlý 
Torilis japonica (Houtt.) DC. tořice japonská 
Trifolium campestre Schreb. jetel ladní 
Trifolium dubium Sibth. jetel pochybný 
Trifolium pratense L. jetel luční 
Trifolium repens L. jetel plazivý 
Tripleurospermum maritimum L. heřmánkovec nevonný 
Tussilago farfara L. podběl lékařský 
Typha latifolia L. orobinec širolistý 
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 
Valerianella locusta (L.) Laterrade kozlíček polníček 
Verbascum phlomoides L. divizna sápovitá 
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 
Vicia hirsuta (L.) Gray vikev chlupatá 
Vicia sepium L. vikev plotní 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. vikev čtyřsemenná 
Viola tricolor L. violka trojbarevná 

 

Fauna 

 
 V rámci veretbratologického průzkumu byly v roce 2007 a 2011 zjištěny 
následující druhy živočichů. Zvláště chráněné druhy živočichů jsou vyznačeny 
v následujícím textu tučně. Stupeň ochrany je u nich popsán ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  Kriticky ohrožený druh je označen zkratkou KO, silně ohrožený druh SO, 
ohrožený druh zkratkou O.  
 
 
Obojživelníci - Amphibia   
 
Druh          Právní ochrana 
ropucha obecná (Bufo bufo)       O 
 
Plazi - Reptilia 
 
Druh          Právní ochrana 
ještěrka obecná (Lacerta agilis)       SO 
slepýš křehký (Anguis fragilis)       SO 
 
Ptáci – Aves 
 
Druh          Právní ochrana 
bažant obecný Phasianus colchicus  - 



41 
K.ú. Předlice - rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy.  

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)    O 
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) O 
červenka obecná (Erithacus rubecula) - 
čížek lesní (Carduelis spinus)  - 
drozd zpěvný (Turdus philomelos)  - 
havran polní (Corvus frugilegus)  - 
holub hřivnáč (Columba palumbus)  - 
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - 
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)  -  
jiřička obecná Delichon urbica)  - 
kachna divoká (anas platyrhynchos)  - 
káně lesní (Buteo buteo)  - 
konipas bílý (Motacilla alba)  - 
kos černý (Turdus merula)  - 
kukačka obecná (Cuculus canorus)  - 
moták pochop (Circus aeruginosus) O 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) - 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) - 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  - 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) - 
racek chechtavý (Larus ridibundus)  - 
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)  
skřivan polní (Alauda arvensis)  - 
sojka obecná (Garrulus glandarius)  - 
stehlík obecný (Carduelis carduelis)  - 
straka obecná (Pica pica)  - 
strnad obecný (Emberiza citrinella)  - 
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) - 
sýkora babka (Parus palustris)  - 
sýkora koňadra (Parus major)  - 
sýkora modřinka (Parus caeruleus)  - 
špaček obecný (Strunus vulgaris)  - 
ťuhýk obecný (Lanius collurio)  O 
vrabec domácí (Passer domesticus)       - 
vrabec polní (Passer montanus)  - 
žluna zelená (Picus viridis)  - 
 
*U ptáků nebyla sledována hnízdní vazba na zkoumané území. Ornitologický průzkum 
byl zaměřen pouze na druhové složení v biotopu. 
 
Savci – Mammalia 
 
Druh          Právní ochrana 
rejsek obecný (Sorex araneus)  - 
jelen evropský (Cervus elaphus)  - 
ježek západní (Erinaceus europaeus)  - 
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norník rudý (Clethrionomys glareolus)  - 
zajíc polní (Lepus europaeus)  - 
liška obecná (Vulpes vulpes)  - 
prase divoké (Sus scrofa)  - 
srnec obecný (Capreolus capreolus)  

 

Entomologický průzkum 

 
BLATTIDEA – ŠVÁBI 
Blattidea: Ectobiinae 
 
Phyllodromica spp. – cf. P. maculata (Schreber, 1781), neurčeno blíže do druhu) 
  
COLEOPTERA - BROUCI 
Coleoptera: Cantharidae – Měkokrovečníkovití 
 
Cantharis fusca Linnaeus, 1758 
Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 
 
Coleoptera: Carabidae – Střevlíkovití 
 
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) 
Agonum moestum (Duftschmid, 1812) 
Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821) 
Amara aenea (De Geer, 1774) 
Amara convexior Stephens, 1828 
Amara littorea C.G.Thomson, 1857 
Badister lacertosus Sturm, 1815 
Badister bullatus (Schrank, 1798) 
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1799) 
Bembidion properans (Stephens, 1828) 
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) 
Carabus convexus Fabricius, 1775 
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 
Carabus nemoralis O.F.Müller, 1764 
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) 
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) 
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) 
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) 
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 
Ophonus melletii (Heer, 1837) 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) 
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Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) 
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1778) 
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) 
  
Coleoptera: Colydiidae 
 
Bitoma crenata (Fabricius, 1775) 
  
Coleoptera: Chrysomelidae 
 
Clytra spp. 
 
Coleoptera: Leiodidae  
 
Catops fuliginosus Erichson, 1837 
  
Coleoptera: Nitidulidae – Lesknáčkovití  
 
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)  
  
Coleoptera: Scarabaeidae – Vrubounovití 
 
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) 
Onthophagus spp. (cf. fracticornis) 
  
Coleoptera: Silphidae – Hrobaříkovití 
 
Nicrophorus humator Olivier, 1790 
Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 
Phosphuga atrata Linnaeus, 1758 
Silpha tristis Illiger, 1798 
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) 
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) 
  
Coleoptera: Tenebrionidae – Potemníkovití  
 
Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) 
  
DERMAPTERA – ŠKVOROVITÍ 
 
Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) 
  
HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ 
Včelovití – Hymenoptera: Apidae 
 
Bombus terrestris Linnaeus, 1758 
  
Mravenci – Hymenoptera: Formicidae 
 
Formica cunicularia Latreile, 1798  
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Formica fusca Linnaeus, 1758  
  Lasius flavus (Fabricius, 1781) 

Lasius niger Linnaeus, 1758 
  Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) 
  Myrmica ruginodis Nylander, 1846 

 
ACARINA - ROZTOČI 
 
Acarina: Ixodidae – Klíšťatovití  
 
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) – Klíště obecné 
 

 

 

Krajina, ekosystémy 

 

 Aktuální ekosystém odráží aktuální stav stanoviště. Míra ekologické hodnoty 
ekosystému je odvozována od míry odchýlení se od přirozeného ekosystému, který by 
se vyvinul na stanovišti člověkem neovlivňovaném. Následkem lidské činnosti došlo ke 
značným změnám krajinného obrazu, širší předmětné území lze charakterizovat jako 
krajinu výrazně antropogenně ovlivněnou a devastovanou minulou těžbou – dřívější 
přírodní krajina zanikla. Detailní hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí 
přílohy č. 11.  

 
Potenciálně dotčený krajinný prostor 
 

Potenciálně dotčeným krajinným prostorem je část krajiny kde se mohou uplatňovat 
vlivy navrhovaného záměru na krajinný ráz.  

 
Záměr řeší rekultivaci zbytkové jámy povrchového dolu 5.května. Jáma se nachází 

při západním výrazně průmyslovém okraji města Ústí nad Labem na rozhraní místní části 
Předlice a obce Trmice. Její západní okraj je ohraničený linií vyzdviženého hřbetu pilíře 
bývalého povrchového dolu, který je v současnosti předmětem rozsáhlých rekultivací a je 
uměle napouštěný do podoby jezera Milada.  Severovýchodním okrajem navazuje na 
výraznou linii dálničního mostu D8, který protíná údolí pánve mezi Předlicemi a 
Trmicemi. Východní až jižní okraj je ohraničený železniční tratí Ústí n.L. – Chabařovice, 
Tepice, ve směru za železniční tratí se nachází zástavba výrobních areálů (Pierburg, 
s.r.o. a KS Kolbenschmidt, a.s.) a rozsáhlé zastavitelné výrobní území. Jižní hranou 
navazuje na výrobní plochy Teplárny Trmice, železniční vlečku a železniční trať Ústí nad 
Labem – Bílina, a rozsáhlou zástavbu trmické průmyslové zóny.   

     
PDoKP má výrazně antropogenní charakter. PDoKP je definovaný do prostoru 

V okraje severočeské hnědouhelné pánve.  Do širokého pánevního dna jehož využití a 
přirozený reliéf byly v širokém rozsahu pozměněny povrchovou těžbou uhlí a 
souvisejícími výrobními činnostmi, v současnosti se jedná o nestabilizované území, které 
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je předmětem rozsáhlých rekultivací. Z jižní strany je pánevní dno ohraničeno výraznými 
vulkanickými kužely Českého Středohoří vrchy Rovný a Široký kámen, s vetknutým 
zaříznutým údolím řeky Bíliny. Západní až severní okraj je více otevřený a je ohraničený 
až vzdáleným hřbetem východních Krušných hor a izolovaným útvarem Střížovického 
vrchu na jehož J až V hranu již vybíhá zástavba místní části Klíše. Západní okraj PDoKP 
již zahrnuje okraj rozsáhlého výrobního území Předlic a Trmic.    
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5:  PDoKP a MKR v ortofotomapě. 
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Vymezení oblastí a míst krajinného rázu 
 
Oblast krajinného rázu 
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 Oblast krajinného rázu se nachází v SV okraji Mostecké hnědouhelné pánve, 

v přechodu mezi pánevním dnem a vulkanickými kužely Českého Středohoří. 
V příhraniční oblasti Sudet, která byla poznamenána vysídlením původních obyvatel 
během druhé světové války. V úvodu byly vysídleni čeští rezidenti a koncem války 
němečtí. V poválečné době bylo snahou komunistické vlády oblast osídlit. Do původních 
usedlostí se tak dostali obyvatelé, kteří neměli k historickým, hospodářským a přírodním 
hodnotám této krajiny přímý vrozený vztah. Oblast KR je přibližně ekvivalentní 
s geomorfologií východní částí Chomutovsko-teplické pánve, Chabařovické pánve. 
PDoKP je situován do dna plochého údolí Chabařovické pánve a svými S okraji zasahuje 
do úpatí svahů Ústeckého středohoří (Střížovický vrch) a  J okraji do úpatí svahů 
Litoměřického středohoří (vrch Rovný).  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 je pánevní dno plochou až členitou pahorkatinou, sevření 
PDoKP mezi oblasti Ústeckého a Litoměřického středohoří předurčuje toto územní spíše 
jako členitou vrchovinou.   

 
 Chabařovická pánev je charakteristická polootevřenými až otevřenými prostory a 
nepravidelně zvlněným  reliéfem s dílčími oblými pahorky a s velkými plošnými celky 
povrchových uhelných dolů zcela pozměňujících přirozený reliéf. Pánevní dno je ze 
severní strany ohraničeno souvislým zdvihem hřbetů Krušných hor, jižní okraj pánve je 
zřetelně definovaný horizonty výrazných vulkanických kuželů Českého středohoří, které 
vytvářejí zřetelné charismatické horizonty. Jedná se o krajinu velkých měřítek 
s významně pozměněnými vztahy přírodních a antropogenních složek, s málo 
dochovanou cestní sítí, s rozptýlenými výrobními areály s hmotově a výškově výraznými 
průmyslovými stavbami, které ne vždy navazují na zastavěná území sídel. Využití pánve 
bylo přednostně nastaveno s ohledem na výskyt ložisek uhlí a možnosti jejich těžby, bez 
ohledu na historické a přírodní souvislosti.   
 
 
Místa krajinného rázu 
 

V rámci dotčeného krajinného prostoru bylo vymezeno  místo krajinného rázu 
s relativně homogenními přídními a kulturně historickými charakteristikami. Místa 
krajinného rázu viz obrázek 5.  

 
MKR je vymezeno do bývalého dobývacího prostoru Důl 5. květen včetně hřbetu 

hráze jezera Milada. MKR je ohraničeno vizuálními bariérami – D8, hřbetem hráze jezera 
Milada (Chabařovického jezera), průmyslovými objekty Teplárny v Trmicích a výrobními 
halami v Předlicích.  
 
 
 
 

Obrázek č. 6: Oblast krajinného rázu  
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Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky 
 

Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností 
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a 
krajiny. 
 

Tabulka č. 8  
 

A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 
přítomnost indikátoru 

v řešeném území 

ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) (X)  

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000  X 

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)  X 

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních) (X)  

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

Poznámky: 
ad A.1.2 VI. zóna CHKO České Středohoří  mimo PDoKP 
ad A.1.11 –  VKP vyplývající z definice zákona, jezero Milada 
 

  

Tabulka č. 9 
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A.2 Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

XXX zásadní  
XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

A.2.1 Plochý  a mírně zvlněný reliéf pánevního dna pozměněný těžební činností  a 
rekultivacemi XXX XX 

A.2.2 Přírodě blízké zalesnění výrazných svahů vulkanických kuželů ČS v jižní části PDoKP  XXX XX 
A.2.3 Výsadby a TTP v rámci rekultivace jezera Milada X X 
A.2.4 Napouštěné jezero Milada – VKP XXX XX 
A.2.5 Údolní niva řeky Bíliny  XX X 
A.2.6 Bezejmenný drobný vodní tok v MKR X X 
A.2.7 Ruderální vegetace v MKR se skupinami keřů  X X 

 
 
Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

Tabulka č. 10 
 

B.1 Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické 
charakteristiky 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

ANO NE 

B.1.1 Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma (POP)  X 

B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP)  X 

B.1.3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP) (X) X 

B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)  X 

B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) (X)  

Poznámky: 

ad B.1.5:   Přítomnost n.kult. památky v irelevantní vzdálenosti, mimo MKR 
ad B.1.8:   Přítomnost n.kult. památky v irelevantní vzdálenosti, mimo MKR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 11 
 



50 
K.ú. Předlice - rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy.  

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

 
 
 
Znaky a hodnoty vizuální scény 

Přítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, harmonického měřítka v rámci 

PDoKP je uvedena v následujících standardizovaných tabulkách 

Tabulka č. 12 
 

 

ANALYTICKÁ KRITÉRIA 
rysy prostorové skladby C.1 Indikátory přítomnosti hodnot 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

ANO NE 

C.1.1 
Charakter 
vymezení 
prostoru 

C.1.1.1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  X  

C.1.1.2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů   X 

C.1.1.3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou  X 

C.1.1.4 Vymezení prostorů více horizonty  X  

C.1.1.5 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny X  

C.1.2 
Rysy 
prostorové 
struktury 

C.1.2.1 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem  X 

C.1.2.2 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené 
zeleně v krajině se zemědělským využitím  X 

C.1.2.3 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem  X 

C.1.3 
Konfigurace 
liniových 
prvků 

C.1.3.1 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) X  

C.1.3.2 
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, 
doprovodná zeleň atd.) X  

C.1.3.3 Zřetelné linie zástavby  X 

C.1.4 C.1.4.1 Přítomnost zřetelných terénních dominant X  

B.2   Identifikované hlavní znaky kulturní a historické 
charakteristiky 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

XXX zásadní  
XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

B.2.1 Mimoúrovňové těleso dálnice D8 XX - 

B.2.2 Železniční trať  Ústí nad Labem - Teplice XX - 

B.2.3 Železniční trať  Ústí nad Labem - Bílina XX - 

B.2.4 Komíny teplárny – bodové technicistní dominanty XX - 

B.2.5 Železniční vlečka XX - 

B.2.6 Cesta na koruně hráze jezera Milada X - 

B.2.7 Jezero Milada, plošné rekultivace – plošný dominantní znak XXX XX 

B.2.8 Četná vedení VVN 110 KV  X - 

B.2.9 
Okraj průmyslové zóny, četná brownfields, neprostupnost krajiny, měřítkově vybočující 
objekty, velký plošný rozsah XX - 
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Konfigurace 
bodových 
prvků 

C.1.4.2 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant  X 

C.1.4.3 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty  X 

C.1.4.4 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů X  

SOUHRNNÁ KRITÉRIA 
rysy charakteru a identity Indikátory přítomnosti hodnot  

přítomnost indikátoru 
v řešeném území 

ANO NE 

C.1.5 
Rozlišitelnost 

C.1.5.1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie X  

C.1.5.2 Neopakovatelnost krajinných forem X  

C.1.5.3 
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální 
scéně X  

C.1.5.4 
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití 
krajiny X  

C.1.5.5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či 
statické působení  jako výrazný rys krajinné scény  X 

C.1.6 
Harmonie 
měřítka 
krajiny 

C.1.6.1 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově 
vybočujících staveb  X 

C.1.6.2 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků  X 

C.1.6.3 
Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a 
krajiny  X 

C.1.7 
Harmonie 
vztahů v 
krajině 

C.1.7.1 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí  X 

C.1.7.2 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce    X 

C.1.7.3 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí  X 

C.1.7.4 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně  X 

C.1.7.5 Uplatnění míst s kulturním významem  X 

C.1.7.6 Působivá skladba prvků krajinné scény (X)  

C.1.7.7 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie  X 

 

Tabulka č. 13 
 

C.2  Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky 

klasifikace znaků 

dle významu dle cennosti 

XXX zásadní  
XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

C.2.1 
Uzavřené údolí okraje pánevního dna ohraničené vulkanickými kužely ČS se 
zalesněnými svahy.  XXX XX 

C.2.2 Vetknuté úzké údolí řeky Bíliny do širokého údolí pánevního dna  XX XX 

C.2.3 Velké měřítko PDoKP X - 

C.2.4 
Průmyslový okraj městské aglomerace vymykající se přírodnímu rámci, rozsáhlé 
fragmentované plochy, bodové dominanty, brownfields ve vizuální souvislosti XX - 

C.2.5 Dominantní dopravní stavby ve vizuální souvislosti XX - 

C.2.6 
Množství nadzemních vedení VN – narušení přírodního charakteru některých partií 
technickými stavbami XX - 
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C.2.7 Výrazná pohledová osa ve směru osy pánevního dna, pozvolna se otevírající prostor XX X 

C.2.8 Pohledová osa vetknutého údolí Bíliny XX X 

 
 
Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
 
V současné době má město Ústí nad Labem vypracován a schválen územní plán. Dle 
OZV č. 45/1996, o závazných částech územního plánu města Ústí nad Labem se 
předmětné pozemky v k.ú. Předlice, Ústí nad Labem nacházejí v městské čtvrti „B1 
Předlice“ v lokalitě „OK – 2“. Zásady povolování činností v lokalitách OK – plochy 
otevřené krajiny a plochy rekultivované krajiny vymezuje článek 23 a 24 OZV č. 45/1996. 
Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska ÚPD je uvedeno v příloze 14. 

 

D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 
 

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  
 
 Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem bude účinně minimalizováno 
technickými a organizačními opatřeními. V průběhu stavebních činností dojde 
k nevýznamnému zvýšení emisní a hlukové zátěže. Vlivy však budou velmi malé a 
nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže ani v oblasti hluku ani v oblasti 
znečištění ovzduší, či v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko – ekologické 
faktory jako je celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod. 
 

Znečištění ovzduší 

 Z hlediska případného ovlivnění zdraví obyvatel lze uvažovat pouze etapu 
výstavby. Vzhledem k rozsahu stavebních a zemních prací při realizaci posuzované 
stavby lze očekávat, že etapa výstavby bude představovat částečné narušení faktorů 
pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci 
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 
 
• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek; 

• Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech 
pracovního klidu; 
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• V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude 
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch a vozovek. 

 
Modelový výpočet 
 
 Pro kvantifikaci příspěvku realizace záměru k imisní zátěži v blízkém okolí 
předmětného území byl zpracován modelový výpočet. Pro výpočty bylo uvažováno 
s maximální intenzitou dopravy materiálů 12 TNA za hodinu ve špičce, na kterou byl 
proveden výpočet rozptylu škodlivin. Aby nedošlo k podhodnocení vstupních dat, bylo 
uvažováno se stavem, kdy budou používány starší TNV, které splňují normu EURO1. Za 
těchto vstupních podmínek byl proveden výpočet programem SYMOS 99, verze 2006. 
Emisní faktory pro vozidla byly získány z údajů na webových stránkách MŽP.  
 
Oxid dusičitý 
 
 Byly počítány imisní koncentrace pro oxid dusičitý. Maximální hodnoty emisí 
z uvažované výstavby vychází až 4,5 mg.m-3. Imisní limit pro tuto znečišťující látku je 
tedy plněn s tím, že zde existuje rezerva až 90 % pro ostatní zdroje znečištění ovzduší. 
Podle datových údajů ČHMÚ je v dané lokalitě imisní pozadí na úrovni 20 – 30 µg.m-3 a i 
po započtení příspěvku emisí z výstavby nebude překračován imisní limit. Vlastní 
výpočet vycházel z hodnot emisních faktorů platných pro vozidla splňující normu EURO 
1, tj. výpočet je z hlediska vstupních dat spíše nadhodnocen protože v reálně situaci 
bude vlivem modernizace vozového parku používáno vozidel, která plní přísnější 
požadavky a jejich emisní charakteristiky jsou podstatně lepší. I při započítání pozadí 
počítáme s minimální rezervou 20 % v plnění imisního limitu.  
 
Oxid uhelnatý 
 
 V případě oxidu uhelnatého vychází při použitých vstupních parametrech 
maximální příspěvek zdroje ve fázi výstavby až 1200 µg.m-3. Rezerva v plnění imisního 
limitu je minimálně 80 %. Rovněž u této znečišťující látky platí, že vlivem volby vyšších 
vstupních údajů emisí je výpočet spíše nadhodnocen. Ani při tomto výpočtu s maximem 
emisí na vstupu nedošlo k významnému snížení imisní rezervy. 
 
Uhlovodíky 
 
V případě uhlovodíků vychází maximální příspěvek až 28 µg.m-3. Předpisy na ochranu 
ovzduší neuvádějí hodnotu imisního limitu pro sumu uhlovodíků, ale jen pro některé 
vybrané znečišťující látky. Pro porovnání využíváme hodnot imisních koncentrací 
doporučených SZÚ Praha, tj. 1000 µg.m-3. Opět je vidět rezerva v plnění vůči této 
hodnotě minimálně 90 %. 
 
TZL 
 
 Pro tuhé znečišťující látky byly počítány hodnoty ročního aritmetického průměru a 
24hodinového aritmetického průměru. Maximální hodnoty vychází do 0,24 pro roční, 
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resp. 0,28 pro 24hodinové imisní koncentrace v µg.m-3. Opět je vidět rezerva v plnění 
vůči této hodnotě minimálně 90 %. 
 
 Pro všechny hodnocené znečišťující látky platí, že hodnoty, vůči kterým je udáván 
imisní limit, jsou hodnoty v předmětném území, a to maximální. V obytné zóně u obce 
Trmice budou potom hodnoty podstatně nižší a to např. pro uhlovodíky kolem 3 µg.m-3. 
Pokud budeme dále uvažovat maximální možné dosažitelné imisní koncentrace ve 
výpočetních bodech, vychází pro uhlovodíky, že i za nejhorších možných rozptylových 
podmínek bude plněn doporučený limit uváděný SZÚ. V případě oxidu dusičitého by 
mohlo dojít ke krátkodobému překročení imisního limitu (hodinová maxima), ale 
v žádném případě k překročení ročních průměrů, pro které je stanoven imisní limit. Pro 
CO vychází absolutní krátkodobá maxima pod imisním limitem s rezervou přes 90 %. 
V případě tuhých částic frakce PM 10 vychází maximální imisní koncentrace ve 
výpočetních bodech až 2,4 µg.m-3, tj. je plněn imisní limit i pro tento nejhorší možný stav. 
Celkově lze na základě výsledků výpočtů uvést, že hodnoty ve fázi výstavby nebudou 
znamenat překročení imisního limitu. Fáze výstavby neovlivní ovzduší v místě záměru a 
jeho okolí nad míru přípustnou našimi předpisy v ochraně ovzduší. Výsledky výpočtů 
jsou prezentovány v příloze č. 6. 
 

Hluk 

Zdravotní rizika 
 
 Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika 
hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není 
o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody, nebo půdy. Lze definovat 
specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní 
se uvádějí: 

• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným 
ireverzibilním poškozením sluchu, 

• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s 
projevy současného posunu sluchového prahu, 

• funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových 
signálů, 

• funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 
spánkového cyklu, 

• funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních 
fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 
dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní 
nervový systém, 

• funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má 
důsledky i v oblasti pracovního výkonu, 

• funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního 
obtěžování. 
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 Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity 
práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %. 
Stejně jako v případě znečištění ovzduší, z hlediska případného negativního ovlivnění 
zdraví obyvatel působením hluku lze uvažovat pouze etapu výstavby. Pro stanovení 
vlivu hluku ve fázi výstavby záměru byl zpracován modelový výpočet. 
 
 
Modelový výpočet – Vliv hluku ve fázi výstavby  
 
 Bude se jednat zejména o hluk vznikající při dopravě a při činnosti stavebních 
strojů. Vypočtené hladiny hluku z dopravy ve fázi výstavby v jednotlivých výpočetních 
bodech jsou uvedeny v tabulce 8. Při navážení stabilizátu a zeminy nákladními 
automobily bylo uvažováno s maximální intenzitou provozu 12 TNA za hodinu. Z těchto 
parametrů je počítán hluk. Pro výpočet hluku byly použity hodnoty akustických výkonů, 
resp. hladiny akustického tlaku pro stavební mechanismy z archivu firmy a údajů od 
zadavatele. 
 
Popis výpočetních bodů: 
 
 Výpočetní body byly voleny 2 m před fasádou vybraných stavebních objektů v k.ú 
Předlice, a to na okraji obce směrem k hodnocenému území. Byly zvoleny stejné 
výpočetní body jako v rozptylové studii. Zákres výpočetních bodů i výsledků výpočtu 
příspěvku hluku je uveden v příloze 8. 
 

Tab.14: Výsledky výpočtu hluku (LAeq) ze stavební činnosti ve zvolených výpočetních bodech 1 až 3 
Číslo bodu Výška nad zemí v m Hluk z dopravy (fáze výstavby) 

dB (A) 
1 3 29,4 
2 3 33,2 
3 3 29,7 

 

Tab. 15: Použité hodnoty doby provozu a LAeq 

Zdroj hluku Provoz hod. Hladina akustického tlaku dB (A) 

těžba rypadlem DH 421 7,5 88 

nakládání UNC 200 3 83 

nákladní auta T 815 – dovoz 7,5 93 

buldozer D7 117 2 81 

nákladní auta – odvoz 7,5 86 
 
Metoda použitá pro výpočet:  
 
 Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání 
"Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy" (RNDr. M. Liberko, VÚVA 
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Praha, červen 1991), autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím 
hlavního hygienika České republiky ze dne 20.11.1991, a z "Novely metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy" (Ing. J. Kozák, CSc. a RNDr. M. Liberko, zpravodaj 
MZP ČR číslo 3, březen 1996). Hluková studie je zpracovávána v souladu s postupy 
uvedenými v „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy“ (VÚVA BRNO, 
RNDr. Miloš Liberko) a podle Novely metodiky pro výpočet hladin hluku ze silniční 
dopravy (příloha č.3 Zpravodaje ministerstva životního prostředí, Ing. Jan Kozák, CSc., 
RNDr.  Miloš Liberko); při zpracování hlukové studie je použit výpočtový program autora 
JP Soft Praha (Mgr. Jaroslav Polášek) HLUK + verze 6….; algoritmus výpočtu programu 
vychází z posledního vydání schválených „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku 
z dopravy“; program umožňuje souřadnicové modelování terénu včetně náspů (zářezů) 
v krajině a výpočet izofonového pole v souvislosti se zadanými parametry komunikace a 
ostatních výpočtových bodů, je umožněn výpočet průmyslových zdrojů umístěných na 
objektu (střecha, stěna) nebo samostatně; autor programu k bodu výpočtu hluku ze 
silniční dopravy udává třídu přesnosti II.  

 
 Byl použit program HLUK+, který je aplikovatelný pro výpočet hluku pozemní 
dopravy všech dopravních módů (lze ho používat pro výpočet hluku silniční dopravy, 
železniční dopravy, tramvajového provozu, trolejbusového provozu, provozu na 
parkovištích a odstavných plochách a pro návrh protihlukových ochranných opatření ve 
venkovním prostředí). Při aplikaci programu HLUK+ platí: 
 
1. V programu se uvažuje se složkou hluku šířeného vzduchem. 
2. Počítají se hodnoty akustického tlaku A. 
3. Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A. (Tím je zabezpečena jak návaznost na 
vyhlášku o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tak možnost 
souhrnného posuzování hluku dopravních a průmyslových zdrojů). 

4. V oblasti výpočtů hluku průmyslových zdrojů se řeší jenom úloha vyzařování 
průmyslového zdroje do venkovního prostředí (nikoliv tedy úloha výpočtu hluku v 
akustickém interiéru, ani úloha o přenosu akustické energie obvodovým pláštěm 
průmyslového objektu). 

5. Všechny průmyslové zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními 
nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na 
Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti. 

 
Neznalost nejistoty výpočtu: 
 
 Výpočet je matematická závislost, kde při dosazení vstupních dat vychází jedno 
konkrétní číslo (hodnota) pro daný bod výpočtu. Pro danou použitou metodiku autor 
uvádí třídu přesnosti II. Při výpočtovém posuzování důsledků záměru na stav akustické 
situace v území je v případě zdrojů hluku z pozemní dopravy přesnost výsledků výpočtů 
známá – je daná přesností Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a 
přesností novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Zpracovatel studie měl 
ověřeno, že posuzovaná dopravně-urbanistická situace splňuje (v daném zadání od 
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investora) podmínky, pro něž platí výpočtové vztahy v uvedených metodických 
postupech. 
 

 Pokud jde o výpočtové posuzování výsledků získaných pro technické zdroje 
hluku, je potřebné rozlišovat, zda jde o situace pro vzdálenosti imisního místa do cca 
200 m od zdroje hluku, nebo pro větší vzdálenosti imisních míst od zdrojů hluku. Ve 
vzdálenostech imisních míst větších než cca 200 m od místa akustické emise mohou být 
totiž naměřené hodnoty ovlivňovány i meteorologickou situací v době měření. 

 

Tab. 16: Ovlivnění hlukových poměrů ve fázi výstavby 

Činnosti  Kvalita ovlivnění Kvantita ovlivnění 

retenční nádrž povrchových vod zemní práce stroje a auta 

rekultivace zbytkové jámy zemní práce dozery, nákl. auta 

povrchové odvodnění zájmového území  vliv při stav. úpravách stavební stroje 

trafostanice a rozvody elektřiny velmi malá  velmi malá  

zpevněné plochy a komunikace vliv při stav. úpravách stavební stroje 

čerpací stanice povrchových vod stavební činnost betonáž, nákl. auta 

biologická rekultivace zemní práce stroje a auta 
 
 Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na 
okamžitém stadiu výstavby. 

 Pro realizaci stavebních prací budou používány běžně používané stavební stroje 
– jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková 
kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou 
hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a 
umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku 
bude pouze dočasný – hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, 
která je časově omezena a bude realizována pouze ve dne a to v pracovních dnech. Z 
uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 
okolí nemůže být příliš vysoká. 

 
Prevence a ochrana před hlukem: 
 

 Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Z toho 
důvodu je nejúčinnějším způsobem ochrany, aby lidé byli vystaveni hluku v co nejmenší 
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možné míře, zejména aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty, stanovené 
příslušnými předpisy. 

Toho je možné dosáhnout pěti základními způsoby: 

• Odstranění zdrojů hluku nebo podstatné snížení vyvolávaného hluku 
(tzn. nekonstruovat a nepoužívat stroje a zařízení s přílišnou hlučností, 
bránit šíření hluku a chvění pružným uložením, užívat antivibračních 
nátěrů apod.) Nejlepším způsobem je inovace hlučného zařízení méně 
hlučným. 

• Uzavření zdroje hluku vhodným krytem, např. obezdění kompresoru, 
vytvoření příčky apod. 

• Oddělení exponovaného pracovníka od zdroje. 

• Omezení délky hlukové expozice, zařazení klidových přestávek pro 
odpočinek v nehlučném prostředí nebo střídání pracovníků v hlučném a 
nehlučném prostředí. 

• Používání vhodných osobních ochranných pomůcek (vatové chrániče 
uší, rezonanční chrániče, sluchátkové chrániče, protihlukové kukly a 
přilby). Užívání těchto pomůcek by nikdy nemělo být konečným řešením, 
to hledáme ve snižování hlučnosti výše popsanými způsoby. 

 
Závěry a doporučení: 

 Pro případ fáze realizace rekultivačních prací vycházejí ve výpočetních bodech 
příspěvky vzhledem ke konfiguraci terénu a především vzdálenosti pod limitními 
hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro venkovní prostředí tj. 40 dB(A) pro 
noc a 50 dB(A) pro den. Vzhledem k výsledkům výpočtů by mělo být ovlivnění obyvatel 
tímto faktorem podlimitní a přijatelné. 

 Vzhledem k velké vzdálenosti obytné zástavby od předmětného území (cca      
325 m) a vzhledem k přítomnosti jiných významných zdrojů hluku (dálnice D8, železnice 
Teplice – Ústí nad Labem, Teplárna Trmice) vyplývá, že zvýšení hlukové zátěže 
způsobené realizací záměru je podobně jako v případě znečištění ovzduší velmi malé a 
z hlediska ovlivnění zdraví obyvatel i faktorů pohody nehodnotitelé. K minimalizaci 
nepříznivých účinků hluku na obyvatelstvo jsou navržena následující doporučení: 

• Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře 
ohrožovala hlukem okolí; 

• práce budou prováděny v prodloužených směnách v časovém rozmezí 6 
00 hod. – 18 00 hod.;  

• v době od 6.00 do 7.00 budou probíhat pouze přípravné práce s nižší 
hlučností; 

• hlavní stavební práce budou probíhat od 7.00 hodin do 18.00 hodin, kdy je 
korekce hygienického limitu nejvyšší. 

 
Etapa provozu 
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 Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem po dokončení stavby 
vzhledem k charakteru stavby nebudou nastávat. Naopak v rámci technické rekultivace 
dojde ke zvýšení nivelety dna zbytkové jámy, čímž budou upraveny nepříznivé odtokové 
poměry, které v oblasti v současnosti panují, a dojde též k lepšímu začlenění stavby do 
okolní krajiny. Okolí předmětného území bude v rámci záměru upraveno, ozeleněno a 
napojeno na okolní již upravené plochy. Jedná se zejména o napojení podél západního 
okraje zájmového území na rekreační oblast kolem Chabařovického jezera, které je 
v současnosti ve značně neutěšeném stavu. 

 

D.1.2 Vlivy na ovzduší 
 
 Vlastní stavební práce mohou být zdrojem emisí, a to především z hlediska 
liniových a plošných zdrojů souvisejících s dopravou, skladováním a manipulací 
stavebního a těženého materiálu. Záměr bude v etapě výstavby vzhledem ke svému 
charakteru zdrojem významnější sekundární prašnosti. Sekundární prašnost bude 
omezována vhodnými technickými opatřeními. Imisní příspěvky související se staveništní 
dopravou by se výrazněji neměly projevit na imisní zátěži. 
 
 V příloze 9b je doložen rámcový návrh monitoringu prachových částic, včetně 
protokolů ze 4 aktuálních měření v roce 2011. Z výsledků doložených měření vyplývá, že 
v měřících bodech určených pro porovnání s mezními hodnotami (body nacházející se 
na okrajích obcí Předlice a Trmice),  nedochází k překračování varovné hodnoty (15 
g/m2 za 30 dní), ani limitní hodnoty (25 g/m2 za 30 dní). 
 

V rámci předkládaného oznámení jsou ve vztahu k vlivům na ovzduší formulována 
následující doporučení: 

• Vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně 
nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární 
prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií sypkých 
materiálů a stavebních komunikací; 

• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek při zemních 
pracích; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště a 
komunikací. 

 
V etapě provozu nebude záměr žádným způsobem negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.  
 

D.1.3 Vlivy na vodu 
 
Vlivy na jakost vod 
  

  Pro zavážení tělesa bývalého Dolu 5. května bude používán stabilizát a 
aglomerát. 
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  Stabilizát je směs popele (včetně popele z fluidních kotlů), produktů odsíření, 
vody a případného aditiva (cement nebo vápno), které ve stabilizátu aktivuje schopnost 
tuhnutí a tvrdnutí. Charakteristickými vlastnostmi stabilizátu aktivovaného aditivem jsou 
potom vysoká pevnost a velmi malá propustnost. Předností takové směsí oproti 
samostatným složkám je fakt, že toxické kovy v nich obsažené jsou chemicky vázány v 
krystalické mřížce materiálu a je tedy značně omezené nebezpečí jejich uvolnění do ŽP. 

 Druhou formou přepracovaného odpadu je aglomerát. Vzniká smícháním popílku 
nebo popele s vodou. Po smíchání s vodou ve speciálním míchacím zařízení se v sypké 
nebo granulované formě může vracet do dolů vagóny, které by jinak jely nevytížené. 
Oproti samotnému popílku aglomerát nepráší a v důsledku chemických změn se snižuje 
riziko vyluhování nebezpečných látek, které jsou v popílku obsaženy. V dolech se tato 
látka ukládá na izolovaná složiště a přispívá tak k jejich následné rekultivaci. 

Obě formy přepracovaných produktů budou při rekultivaci použity, a to 
v sendvičovém uspořádání. Na základě certifikátů výrobků v souladu s TN 09.12.01, 
které jsou doloženy, lze konstatovat, že navrhovaný výrobek splňuje kvalitativní 
podmínky Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Dále je třeba zdůraznit, že z hlediska propustnosti 
se jedná především u hutněného stabilizátu o velice nepropustný materiál, který zabrání 
případnému odtoku povrchových vod do hlubších vrstev.  
 

 Kvalita povrchových vod nebude vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru nijak 
ovlivněna. Potenciální ovlivnění kvality podzemních vod může nastat pouze v etapě 
výstavby, a to v případě úniku provozních kapalin ze stavebních strojů nebo nákladních 
automobilů v důsledku havarijních stavů.  

 Pro eliminaci výše nastíněných rizik jsou v doporučeních předkládaného 
oznámení pro etapu výstavby navržena následující opatření: 

• Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována 
provozní bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a 
kontaminace horninového prostředí. Tato opatření budou součástí 
provozních a bezpečnostních řádů a předpisů pro výstavbu. 
Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa 
kontaminace sanovat; 

• V areálech stavenišť nebude prováděno doplňování pohonných hmot; 

• Na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; 

• Pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné vany, 
mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek; 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dobrém technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska 
možných úkapů ropných látek. 

 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 
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 Předmětné území je v současnosti bezodtokou oblastí. Technickými opatřeními, 
která budou provedena v rámci stavby záměru, dojde k úpravě nepříznivých odtokových 
poměrů. Povrchové odvodnění rekultivovaných ploch bude řešeno jako gravitační. 
Podrobný popis jednotlivých opatření viz část  B.I.6. Popis technického a 
technologického řešení záměru. Vliv stavby lze v komplexu všech navrhovaných 
opatření označit za jednoznačně pozitivní ve vztahu k charakteru odvodnění oblasti. 

 
 
Změna hydrologických charakteristik 
 
 Předmětné území je v současnosti díky dosud provedené investiční výstavbě 
bezodtokou oblastí. Přirozené gravitační odvodnění povrchové vody daného území po 
dně bývalého lomu severovýchodním směrem je znemožněno vysokým náspem 
železniční smyčky, ve kterém není umístěno žádné odvodňovací zařízení – propustek. 
Provedením technických opatření v rámci realizace záměru dojde k úpravě nepříznivých 
odtokových poměrů. Po obvodu zájmové plochy bude realizováno povrchové (gravitační) 
odvodnění. Pro odvedení dešťových vod bude vybudován nový propustek pod tělesem 
náspu trati ČD. Tímto propustkem budou vody odváděny do stávajícího systému příkopů 
mimo řešené území 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že změny hydrologických charakteristik vyvolané 
záměrem, lze označit za pozitivní. 
 

D.1.4 Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 
 Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě 
havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na 
horninové prostředí je ošetřen řadou doporučení již prezentovaných v předcházejících 
částech předkládaného oznámení.  
 

 Záměr bude prováděn z malé části na pozemcích zemědělského půdního 
fondu – pozemky p.č. 1018/1 a 1018/31 (trvalý travní porost) s kódem BPEJ 11901. 
Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.   

Charakteristika BPEJ je uvedena ve vyhlášce MZ č. 327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 
vedení a aktualizaci ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.   
 

BPEJ je definována na základě významných charakteristik klimatu, půdy 
(morfologické vlastnosti, charakteristické půdotvorné substráty a jejich skupiny, 
skeletovitost a hloubka půdního profilu a konfigurace terénu, svažitost pozemků a jejich 
expozice ke světovým stranám). Soustava BPEJ zobrazuje charakteristické kombinace 
základních vlastností určitých úseků zemědělského území. V lokalitě zájmového území 
jsou zastoupeny pozemky s následujícími BPEJ: 
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1.19.01 (III. třída ochrany) 

 
Pozn. ke kódům BPEJ:   1.číslo  - klimatický region, 
     2.+3. číslo   - hlavní půdní jednotka, 

4. číslo  - svažitost pozemku a jeho orientace vůči 
  světovým stranám,  

     5. číslo - hloubka a skeletovitost půdního profilu. 
 

Klimatické regiony (KR) zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými 
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Zájmové území spadá do teplého, 
suchého klimatického regionu č. 1  - T 1, průměrná roční teplota 8 - 9 °C, průměrný 
roční úhrn srážek méně než 500 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 
- 60 %, vláhová jistota 0 - 2. 
 

Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými 
vlastnostmi, které jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou 
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. Půdy na pozemcích 
záměru jsou zařazeny do  půdních jednotek s kódy: 

 
19 – rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých svahových hlínách; 
středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy 
krátkodobě převlhčené; 
 

Následující kódy na 4. a 5. místě kódu BPEJ uvádějí svažitost pozemku, jeho 
orientaci vůči světovým stranám, hloubku a skeletovitost půdního profilu: 
 

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělské půdy 

 

Třídy ochrany zemědělské půdy byly vytvořeny jako účelové agregace bonitovaných 
půdně ekologických jednotek pro dokonalejší ochranu zemědělské půdy. Dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. jsou BPEJ zařazeny 
do pěti tříd, přičemž k zástavbě je možno bez přísnějších podmínek využít půdy 
s ochranou třídy III. - V.  

 
• do tříd I. a II. jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech. Půdy ve třídě I. je možno odejmout ze zemědělského půdního 
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu.  

• půdy ve třídě II. jsou podmíněně odnímatelné a také podmíněně zastavitelné 
s ohledem na územní plánování. 
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• do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 
plánování využít pro event. výstavbu. 

• do IV. a V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické 
jednotky, které představují zejména půdy s podprůměrnou až velmi nízkou 
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 
stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
územní a další zájmů ochrany životního prostředí. 

 

 Dotčené pozemky se nacházejí ve III. třídě ochrany, jedná se o půdy, které 
mají průměrnou produkční schopnost. Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že 
záměr v aktivní variantě neznamená významné negativní ovlivnění půd, vzhledem 
k nutnosti trvalého nebo dočasného záboru průměrně kvalitních půd spadajících 
do III. třídy ochrany. Při akceptaci níže uvedených kompenzačních a  
minimalizačních opatření, která spočívají především v důkladné skrývce ornice a 
podorničí a následném hodnotném využití půdy dle pokynů orgánu ochrany ZPF, 
lze klasifikovat negativní vliv záměru na půdy jako málo významný. Výstavbou 
záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.   
  
Opatření: 
 

� pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu 
delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do 
původního stavu, požádá si provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému 
odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.); 

 
� stavebník požádá zdejší odbor o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze 

ZPF podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění; 

 
� zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na 

mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů 
orgánů ochrany ZPF mimo polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES. 

 
 Terénními úpravami a přesuny zemin dojde k poměrně významným změnám 
charakteru reliéfu území. V rámci rekultivace dojde k zavezení dna zbytkové jámy a 
vytvoření násypového tělesa s korunou ve výšce až 190 m n.m. Jako závozový materiál 
je plánováno použití především vhodných certifikovaných produktů z blízké Teplárny 
Trmice. Po zaplnění prostoru na plánovanou úroveň bude povrch upraven a rekultivován 
vrstvou z vhodného zemního materiálu o mocnosti cca 0,6 m.  Veškerý použitý materiál 
k závozu a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití 
stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů apod.  
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D.1.5 Vlivy v důsledku produkce a manipulace s odpady 
 
 Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců 
odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky 
pro jejich ukládání na skládkách. 
 
 V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, 
shromažďování a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Dodavatel 
stavby vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů. Pro minimalizaci negativních vlivů v důsledku manipulace s odpady jsou 
formulována následující doporučení: 
 

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory 
pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek 
škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby 
uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a 
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství; 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy 
odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití 
respektive odstranění; 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti; v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit 
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a 
doložit způsob jejich odstranění. 

 
 Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita 
zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z výstavby i 
provozu záměru problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro 
likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu záměru nevzniknou druhy odpadů, 
jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. 
Produkci odpadů z provozu lze hodnotit jako nulovou. 
 

D.1.6 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
 
Vlivy na flóru 
 
 V rámci základního botanického průzkumu byl v podzimním aspektu r. 2007 a 
v jarním aspektu 2011 proveden základní botanický průzkum a determinace přítomných 
druhů vyšších rostlin na vymezeném území. Źádný druh není uveden v kategorii zvláště 
chráněných druhů rostlin  v prováděcí vyhlášce č. 395 zákona č.114/1992 sb. o ochraně 
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přírody a krajiny. V tomto území nebyl zjištěn výskyt prioritního evropsky významného 
stanoviště podle Směrnice č. 92/43/ES.  
 
 Z celkové plochy zaujímají přírodní biotopy malou část a to především v severní 
části lokality. Jedná se však o fragmenty s nízkou reprezentativností a zachovalostí 
s chudým bylinným patrem, z velké části ruderalizovaným. Jedná se velmi často o plochy 
s keřovým a stromovým náletem. 
 
 Speciální opatření z ochranných podmínek z hlediska botaniky nejsou nutná.  
 

 
Vlivy na lesní porosty dřevin 
 
 Při provádění stavby nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Nicméně dojde ke kácení vzrostlých stromů a náletových dřevin, které brání ve výstavbě. 
Jednotlivé kusy jsou uvedeny v následující tabulce, situační zákres je součástí přílohy č. 
5.    
 

Tab. 17: Přehled vzrostlých dřevin určených ke kácení 
 

Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

KÚ Předlice 
  1 1014/13 3x 45 cm Bříza bělokorá 
  2 1014/13 8x 25 cm Bříza bělokorá 
  3 1014/13 60 cm Bříza bělokorá 
  4 1014/13 2x 40 cm Bříza bělokorá 
  5 1014/13 80 cm Bříza bělokorá 
  6 1014/13 40 cm Bříza bělokorá 
  7 1014/13 3x 40 cm Bříza bělokorá 
  8 1014/13 2x 50 cm Bříza bělokorá 
  9 1014/13 4x 50 cm Bříza bělokorá 
10 1014/13 4x 30 cm Bříza bělokorá 
11 1014/13 4x 50 cm Bříza bělokorá 
12 1014/13 2x 35 cm Bříza bělokorá 
13 1014/13 4x 25 cm Bříza bělokorá 
14 1014/13 30 cm Bříza bělokorá 
15 1014/13 30 cm Bříza bělokorá 
16 1014/13 2x 60 cm Bříza bělokorá 
17 1014/12 30 m2 Tyčovina - bříza bělokorá 
18 1014/13 60 cm Bříza bělokorá 
19 1014/13 120 cm Vrba bílá 
20 1014/13 2x 50 cm Bříza bělokorá 
21 1014/13 4x 20 cm Bříza bělokorá 
22 1014/13 2x 40 cm Bříza bělokorá 
23 1014/13 80 cm Bříza bělokorá 
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Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

24 1014/13 60 cm Bříza bělokorá 
25 1014/13 5x 20 cm Bříza bělokorá 
26 1014/13 3x 30 cm Bříza bělokorá 
27 1014/13 40 cm Topol osika 
28 1014/13 2x 30 cm Bříza bělokorá 
29 1014/13 30 cm Bříza bělokorá 
30 1014/13 35 cm Topol osika 
31 1014/13 2x 20 cm Bříza bělokorá 
32 1014/13 2x 30 cm Bříza bělokorá 
33 1014/13 4x 30 cm Bříza bělokorá 
34 1014/13 3x 35 cm Bříza bělokorá 
35 1014/13 45 cm Topol osika 
36 1014/13 3x 80 + 60 cm Topol osika 
37 1014/13 3x 40 cm Bříza bělokorá 
38 1014/19 3x 60 cm Bříza bělokorá 
39 1014/19 2x 60 cm Bříza bělokorá 
40 1014/13 4x 60 cm Topol osika 
41 1014/18 6x 80 cm Topol osika 
42 1014/13 6x 40 cm Vrba bílá 
43 1014/14 40 cm + 30 cm Bříza bělokorá 
44 1014/13 4x 40 cm Bříza bělokorá 
45 1014/19 3x 40 cm Bříza bělokorá 
46 1014/13 4x 30 cm Bříza bělokorá 
47 1014/13 2x 30 cm Bříza bělokorá 
48 1073/1 100 cm Bříza bělokorá 
49 1073/1 2x 60 cm Bříza bělokorá 
50 1073/1 60 cm Olše lepkavá 
51 1073/1 60 cm Bříza bělokorá 
52 1073/1 200 cm Habr obecný 
53 1073/1 4x 40 cm Olše lepkavá 
54 1073/1 3x 45 cm Bříza bělokorá 
55 1073/1 65 cm Bříza bělokorá 
56 1073/1 60 cm Bříza bělokorá 
57 1073/1 60 cm Bříza bělokorá 
58 1073/1 100 cm Bříza bělokorá 
59 1073/1 20 + 60 + 80 cm Bříza bělokorá 
60 1073/1 3x 60 cm Bříza bělokorá 
61 1073/1 60 cm Bříza bělokorá 
62 1073/1 3x 30 cm Olše lepkavá 
63 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
64 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
65 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
66 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
67 1073/1 40 cm Bříza bělokorá 
68 1073/1 80 cm Bříza bělokorá 
69 1073/1 80 cm Bříza bělokorá 
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Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

70 1073/1 3x 50 cm Bříza bělokorá 
71 1073/1 6 m2 Růže šípková 
72 1073/1 120 cm Habr obecný 
73 1073/1 8 m2 Růže šípková 
74 1014/14 8 m2 Růže šípková 
75 1073/1 4x 40 cm Topol osika 
76 1014/14 2x 40 cm Topol osika 
77 1014/14 40 cm Bříza bělokorá 
78 1014/14 2x 60 cm Vrba bílá 
79 1014/14 2x 60 + 100 + 120 

cm 
Vrba bílá 

80 1014/14 60 cm Topol osika 
81 1014/14 80 cm Olše lepkavá 
82 1014/14 40 cm Topol osika 
83 1014/14 3x 30 cm Topol osika 
84 1014/14 40 cm Topol osika 
85 1014/14 4x 40 + 2x 60 cm Vrba bílá 
86 1014/14 2x 40 + 100 cm Vrba bílá 
87 1014/14 40 cm Topol osika 
88 1014/14 60 cm Olše lepkavá 
89 1014/14 4x 40 cm Olše lepkavá 
90 1014/14 5x 50 cm Vrba bílá 
91 1014/13 80 cm Bříza bělokorá 
92 1014/13 100 cm Olše lepkavá 
93 1014/13 50 cm Olše lepkavá 
94 1014/13 30 cm Bříza bělokorá 
95 1014/13 40 cm Bříza bělokorá 
96 1014/13 50 cm Bříza bělokorá 
97 1014/13 8x 30 cm Bříza bělokorá 
98 1014/13 2x 50 cm Topol osika 
99 1073/1 3x 50 cm Bříza bělokorá 

100 1073/1 80 cm Olše lepkavá 
101 1073/1 5 m2 Růže šípková 
102 1073/1 8x 40 cm Bříza bělokorá 
103 1073/1 25 cm Bříza bělokorá 
104 1073/1 40 cm Bříza bělokorá 
105 1073/1 40 cm Bříza bělokorá 
106 1073/1 40 cm Bříza bělokorá 
107 1014/13 40 cm Bříza bělokorá 
108 1014/13 50 cm Bříza bělokorá 
109 1073/1 30 cm Bříza bělokorá 
110 1073/1 10 m2 Růže šípková 
111 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
112 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
113 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
114 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
115 1073/1 10 m2 Růže šípková 
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Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

116 1073/1 100 m2 Růže šípková + Bez černý 
117 1073/1 70 cm Bříza bělokorá 
118 1073/1 70 cm Bříza bělokorá 
119 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
120 1073/1 70 cm Bříza bělokorá 
121 1073/1 2x 70 cm Bříza bělokorá 
122 1073/1 2x 50 cm Bříza bělokorá 
123 1073/1 3x 50 cm Bříza bělokorá 
124 1073/1 2x 150 cm Topol osika 
125 1073/1 50 cm Topol osika 
126 1073/1 50 cm Bříza bělokorá 
127 1073/1 60 cm + 50 cm Topol osika + Bříza bělokorá 
128 1073/1 40 cm Bříza bělokorá 
129 1073/1 70 cm Bříza bělokorá 
130 1073/1 80 cm Bříza bělokorá 
131 1073/1 60 cm Bříza bělokorá 
132 1014/13 3x 30 cm Bříza bělokorá 
133 1014/13 20x50 m Tyčovina - Bříza bělokorá 
134 1014/12 8 m2 Růže šípková 
135 1014/12 2 m2 Růže šípková 
136 1014/12 160 cm Vrba bílá 
137 1014/12 60 m2 Růže šípková 
138 1014/12 160 cm Vrba bílá 
139 1014/12 160 cm Vrba bílá 
140 1014/12 8 m2 Růže šípková 
141 1014/12 6 m2 Růže šípková 
142 1014/12 25 m2 Růže šípková 
143 1014/12 12 m2 Růže šípková 
144 1014/12 50x50 m Růže šípková 
145 1014/12 30 + 2x 60 + 100 

cm 
Vrba bílá 

146 1014/12 70 cm Vrba bílá 
147 1014/12 9 m2 Růže šípková 
148 1014/21 150 cm Vrba bílá 
149 1014/21 2 m2 Růže šípková 
150 1014/21 3 m2 Růže šípková 
151 1014/21 2 m2 Růže šípková 
152 1014/12 2x 50 cm Bříza bělokorá 
153 1014/12 3 x 2 m2 Růže šípková 
154 1014/12 50 cm Vrba bílá 
155 1014/12 2x 30 cm Vrba bílá 
156 1014/12 6x 25 cm Topol osika 
157 1014/12 60 cm Vrba bílá 
158 1014/12 8x 40 cm Vrba bílá 
159 1014/12 2x 60 cm Topol osika 
160 1014/12 2x 50 cm Topol osika 
161 1014/13 60 cm Bříza bělokorá 
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Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

162 1014/13 2x 50 cm + 3x 50 
cm 

Bříza bělokorá + Vrba bílá 

163 1014/13 7x 40 cm Bříza bělokorá 
164 1014/13 2x 50 cm Vrba bílá 
165 1014/13 2x 50 cm Vrba bílá 
166 1014/13 5x 60 cm Bříza bělokorá 
167 1014/13 3x 50 cm Vrba bílá 
168 1014/13 20x50 m Tyčovina - Bříza bělokorá 
169 1014/13 6x 50 cm Bříza bělokorá 
170 1014/13 2x 60 cm Bříza bělokorá 
171 1014/13 2x 40 cm Bříza bělokorá 
172 1014/13 2x 40 cm Bříza bělokorá 
173 1014/13 60 cm Bříza bělokorá 
174 1014/13 50 m2 Tyčovina - Bříza bělokorá 
175 1014/13 3x 70 cm Topol osika 
176 1014/13 80 cm Vrba bílá 
177 1014/13 3x 100 cm Topol osika 
178 1014/13 100 cm Vrba bílá 
179 1014/13 6x 90 cm Vrba bílá 
180 1014/12 2x 90 cm Vrba bílá 
181 1014/12 6x 60 cm Vrba bílá 
182 1014/12 4x 80 cm Topol osika 
183 1014/12 60 + 120 cm Bříza bělokorá 
184 1014/12 120 cm Topol osika 
185 1014/12 80 cm Topol osika 
186 1014/12 20x20 m Tyčovina - Bříza bělokorá 
187 1014/12 120 cm Topol osika 
188 1014/12 20x20 m Tyčovina - Bříza bělokorá 
189 1014/12 90 cm Topol osika 
190 1014/12 20x20 m Tyčovina - Bříza bělokorá 
191 1014/12 2x 80 cm Vrba bílá 
192 1014/12 90 cm Topol osika 
193 1014/17 30 cm Bříza bělokorá 
194 1014/12 4x 30 cm Vrba bílá 
195 1014/16 30 cm Bříza bělokorá 
196 1018/1 2 m2 Hloh obecný 
197 1018/1 3 m2 Růže šípková 
198 1018/1 5 m2 Růže šípková 
199 1014/174 10 – 70 cm, 800 m2 Javor babyka, příměs růže šípková 

(15%) 
200 1014/74 15 cm hrušeň 
201 1014/74 3 m2 Růže šípková 
202 1014/173 10 m2 Růže šípková 
203 1014/1 2 m2 Růže šípková 
204 1014/1 15 m2 Růže šípková 
205 1014/1 10 m2 Růže šípková 
206 1014/1 35 cm Vrba bílá 
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Poř. Číslo Parcela 
číslo 

Obvod kmene Druh Stromu 

207 1014/1 7 m2 Růže šípková 
208 1014/1 23 cm hrušeň 
209 1014/1 6 m2 Růže šípková 
210 1014/1 19 m2 Růže šípková 
211 1014/1 37 cm Vrba bílá 
212 1014/1 8 m2 Růže šípková 
213 1014/173 17 cm hrušeň 
214 1014/173 3 m2 Růže šípková 
215 1014/21 7 m2 Růže šípková 

 
 
Vlivy na faunu 
 
 Na sledovaném území se podařilo mimo jiné prokázat z bezobratlých pouze 
výskyt dvou zvláště chráněných druhů volně žijících živočichů: Formica fusca Linnaeus, 
1758 a Formica cunicularia Latreille. Z ostatních zjištěných druhů hmyzu se zde 
nenachází ani jeden výjimečný druh vzhledem k fauně ústecka nebo celé ČR a proto 
nejsou z tohoto hlediska žádné námitky z hlediska entomologie proti případným terénním 
úpravám v tomto prostoru.  

 
Druhy rodu Formica zde byly zjištěné v hliněných (zemních) kupách, proto se 

jedná o kolonie, které se nedají (v případě nutných kompenzací) úspěšně transferovat 
na náhradní stanoviště. Oba druhy patří k běžně se vyskytujícím druhům v širším okolí, a 
proto k významným negativním zásahům v rámci druhového výskytu těchto mravenců 
v oblasti okraje Českého středohoří nedojde. 

 
 Z hlediska zoologického průzkumu se jedná z hlediska diverzity o standardní 
území v rámci širšího územního celku, avšak s výskytem některých zvláště chráněných 
druhů. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že zamýšlenou stavbou nebudou 
ohroženy populace zde zjištěných druhů, protože procházejí biotopy, které mají i 
v bezprostředním okolí záměru obdobný charakter.  
 
 Zoologickým průzkumem v uvedeném období bylo zjištěno 48 druhů obratlovců, 
z toho 37 druhů ptáků, 8 druhů savců, 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů.  Podle 
podzimního průzkumu 2010 a jarního průzkumu 2011 se na sledované lokalitě 
nenachází z entomologického hlediska žádný výjimečný druh, který by byl změnami této 
lokality ohrožen. Všechny druhy, které se zde podařilo zastihnout, jsou běžně rozšířené 
v bližším i širším okolí a většina zde zjištěných druhů je vázána na okolní biotopy. Ve 
zkoumaném období nebyl prokázán výskyt dalších obojživelníků více vázaných na vodní 
plochu např. čolků (Triturus), skokanů skřehotavých (Pelophylax ridibundus), kuněk 
(Bombina) a dalších druhů, kteří jsou na toto prostředí vázáni a jsou prokázáni z lokalit 
v nedalekém okolí.   
 
 

Opatření legislativního charakteru   
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 Podle zjištěných dat ve zkoumaném období bylo zjištěno na lokalitě při 
krátkodobých, trvalých pobytech či přeletech 7 zvláště chráněných druhů obratlovců a 3 
druhy bezobratlých ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky 
MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  Předpokládaný záměr by však 
potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště chráněných druhů obratlovců, 3 druhů 
bezobratlých.  
 
 Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 
územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
stanovených § 50 odstavec 1 a 2, resp. §49 odstavec 1, zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany 
přírody (v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství).  
 
V tomto konkrétním případě však doporučujeme na základě zjištěných údajů zažádat o 
výjimku pouze u následujících druhů: 
 
- silně ohrožení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) 
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček 
černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).  
 
 Moták pochop (Circus aeruginosus) nebude případným investičním záměrem 
ohrožen, protože byl zjištěn pouze při přeletech.  Zjištěné druhy mravenců (Formica 
cunicularia, Formica fusca) byly zjištěny velmi sporadicky a ve formě hnízd, u kterých je 
úspěšný transfer velmi nepravděpodobný. Navíc jsou kolonie uvedených druhů 
v blízkém okolí naprosto běžné, tudíž v žádném případě nedojde k ohrožení místních 
populací.  Bombus terrestris byl zjištěn při sběru potravy. Hnízdo nalezeno nebylo.  
 
 U uvedených zvláště chráněných druhů bude nutné, jako preventivní opatření, 
těsně před terénními úpravami (skrývka ornice apod.) provést aktuální průzkum 
zaměřený na jejich aktuální výskyt a navrhnout příslušná opatření k zamezení 
negativních vlivů stavby na legislativně chráněné složky přírody. (Zamezení nechtěné 
likvidace jedinců chráněných druhů, kolonií mravenců* apod.)  
 
 Řada zjištěných druhů ptáků má v dotčeném území hnízdní biotop. (Přesný počet 
hnízdících druhů nebyl průzkumem stanoven.) Na tento fakt je nutno brát zřetel 
z hlediska obecné ochrany dle výše citovaného zákona a rušivé aktivity (terénní úpravy, 
odstraňování zeleně) je nutno provádět mimo dobu hnízdění, tj. mimo období mezi 10. 3. 
až 20. 7. běžného kalendářního roku.  
 
 K rozmnožování obojživelníků, vzhledem k absenci stálé vodní plochy, v lokalitě 
nedochází, proto pro tuto skupinu není nutné doporučovat zvláštní opatření k ochraně. 
Přes dotčené území protéká vodoteč, která bude, jak je uvedeno v projektové 
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dokumentaci, odkloněna od tělesa navážky. Stálá vodní hladina se však v místě 
nevyskytuje. 
 
 Konkrétní podmínky zajišťující funkčnost území a vedoucí k ochraně přírody, 
především zvláště chráněných druhů organismů, v souvislosti s realizací záměru 
(případná kompenzační opatření, transfery) stanoví příslušný úřad v oblasti ochrany 
přírody, který je kompetentní ve věci uvedených výjimek.  
 
 

Navržení příslušných opatření v případě terénních činností 

 
Opatření k minimalizaci negativních dopadů na dotčené biotopy zvláště chráněných 
druhů organismů:   
 

� Na veškeré zvláště chráněné druhy živočichů má investor legislativní povinnost 
pro účely územního řízení žádat o udělení výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 
sb., za zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to u příslušných orgánů ochrany 
přírody. 

 
� Je nutno v maximální míře eliminovat zásahy do biotopů chráněných druhů. 

Přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 
v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na 
stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery 
zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření uvedená 
v podmínkách příslušné výjimky.   

 
� Zemní práce (skrývka zeminy) musí být provedena mimo hnízdní období ptáků - tj. 

mimo 10. 3. až 20. 7. běžného kalendářního roku. 
 
 
Vlivy na chráněné části přírody 
 
Zvláště chráněná území 
 
 Kategorie zvláště chráněných území dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů jako jsou národní parky (NP), resp. chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) se v dotčeném území záměru nevyskytují. V okolí předmětného území se 
nenachází žádné zařazené (evidované) evropsky významné lokality z národního 
seznamu soustavy NATURA 2000. Předmětné území není v přímém kontaktu 
s chráněnými oblastmi přirozené akumulace vod. Hranice nejbližšího chráněného území 
Krušné Hory prochází cca 5 km severozápadně od předmětného území. 
 
 
Územní systém ekologické stability 
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 Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na dotčeném 
území přítomen ani navržen žádný skladebný prvek ÚSES Dotčené území je 
charakterizováno jako oblast devastovaná předchozí těžbou, řídce porostlá ruderální 
pionýrskou vegetací, s nízkým stupněm ekologické stability v rozmezí 0 – 1. 
V bezprostřední blízkosti předmětného území jsou navrženy následující skladebné prvky: 

• Lokální biokoridor „U Trmic“; 

• Lokální biocentrum „Barbora“; 

• Lokální biokoridor „Zalužanský potok u Trmic“; 

• Lokální biokoridor „Prokop Holý“. 
 
 Výše vyjmenované skladebné prvky nejsou v současnosti funkční, jsou pouze ve 
stadiu návrhu a jsou zaneseny v okresním generelu ÚSES. Vzhledem k charakteru 
stavby a předmětného území lze konstatovat, že posuzovaný záměr není v  kolizi se 
skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny. 
 
 
 
 

D.1.7 Vlivy na krajinu 

 
Posouzení vlivu na identifikované znaky 
 

Identifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, 
vizuální scény a vyhodnocení vlivů rekultivace dolu 5.května na jednotlivé znaky bylo 
provedena metodou prostorové a charakterové diferenciace území podle metodiky 
(příloha č. 11). Vizuální scéna území pravděpodobně dotčeného realizací záměru 
(PDoKP) byla hodnocena pomocí vybraných referenčních bodů umístěných do 
standardních pozorovacích míst z nichž lidé běžně vnímají místní krajinu. Pro výběr 
umístění referenčních bodů se většinou využívá cestní síť ve volné krajině, turistické 
stezky, vyhlídky a rozhledny, pokud je to vhodné umisťují se referenční body také na 
okraj sídelní zástavby – jeli veřejně přístupný nějakou více využívanou cestou. Krajinný 
ráz se nehodnotí pohledem z nitra sídelní zástavby a z lesních porostů, odkud není na 
krajinu vidět a z míst odkud se nenaskýtá pro běžného pozorovatele standardní výhled. 
V případě hodnocení vlivů na KR rekultivace dolu 5.května bylo vybráno 17 referenčních 
bodů z nichž byly pořízeny fotografie území a dotčených znaků. Vlivy na jednotlivé znaky 
krajinného rázu byly hodnoceny také pomocí zákresu půdorysu záměru do snímku 
ortofotomapy, zákresu záměru do základní mapy, s využitím 3d modelu Google Earth a 
podle leteckých fotografií pořízených v horizontu posledních 3 let. V následující tabulce 
je uvedený rozbor vlivu stavby na jednotlivé identifikované znaky krajinného rázu. 
 
 
Vizuální expozice posuzovaného záměru 
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Pro ověření vizuální expozice posuzované lokality a její uplatnění v KR  byly 

provedeny celkem 2 vizualizace záměru (příloha č. 11a a 11b). V rámci hodnocení vlivu 
záměru na krajinný ráz bylo vybráno 15 referenčních bodů z nichž byly pořízeny 
fotografie území a dotčených znaků viz příloha č.1,2 v příloze č. 11a oznámení. 

  
Výhled na záměr  se bude  uplatňovat: 

� z cesty po hrázi jezera Milada 

– vizuální expozice z nejbližšího prostoru, místy omezená reliéfem 

– RB 01 – RB 10 

� z průseku Střížovického vrchu 

– pouze z velmi úzkého průseku na okraji náhorní plošiny Střížovického 
vrchu mimo turistickou cestu 

– vzdálená slabá vizuální expozice, pozorovatel vnímá území již jako celek 
spolu s ostatními znaky KR  

– RB 11 

� průjezdem po dálničním mostu D8 

– z běžných osobních automobilů expozice omezená zábradlím mostu, 
z autobusů silná expozice, zřetelný výhled na jezero Milada a do pánve 
spolu s plánovaným záměrem 

– RB 11-1 až RB 11 - 29 

� z příjezdové cesty a okraje zástavby místní části Újezd orientované na 
svahu vrchu Široký kámen 

– silná expozice, výhled na Trmickou průmyslovou zónu(Teplárna), těleso 
dálnice, jezero Milada a posuzovaný záměr v pánevním dně 

– RB 13 – RB 17 
Výhled ze vzdálených pohledů,  za hranicí vnímatelnosti navrženého objektu:  

� ojediněle místy z části ze sídelní zástavby Ústí nad Labem, ze strmých 
svahů orientovaných směrem k pánvi  

– z místní části Severní terasa, ojediněle 

– z místní části Stříbrníky, ojediněle 

– RB 15  
Situace umístění referenčních bodů viz obrázek 5. Výhled na záměr se v rámci 

možností plochy města Ústí nad Labem a PDoKP uplatňuje v rámci okruhu silné 
viditelnosti a vnímání záměru poměrně omezeně, pouze z mostu dálnice D8, 
z omezených míst průjezdem po komunikaci do místní části Újezd a z komunikace na 
tělese hráze jezera Milada.  Výhled z běžných pobytových míst pánevního dna se téměř 
neuplatňuje neboť je z V strany omezený zástavbou a z Z strany hrází jezera Milada.  
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Z hlediska uplatnění záměru v krajinné scéně nedochází ke vzniku dominanty. 

Oproti hrázi Milada je pro vzdáleného pozorovatele z prostoru jezera vrchol 
navrhovaného terénního útvaru přibližně zarovnaný s hranou hráze a v konečné fázi po 
jeho ozelenění s hrází zcela splyne. Záměr se ze žádného definovaného místa nebude 
uplatňovat vůči horizontům a omezovat pohledové osy.  Při pohledu ze vzdálenějších 
pohledových míst se záměr stane součástí reliéfu pánevního dna. Svými dimenzemi 
popsanými v kapitole 1 (výška 15 – 20 m, oproti hrázi většinou 10-15 m, ojediněle 18 m) 
je záměr v souladu s měřítkem PDoKP (výška okolních vrchů  oproti hrázi 160 – 219 m, 
výška hráze cca 15 – 30 m, hmota a výška obdobných útvarů rekultivovaného dolu 
vytvářejících aktuální reliéf v okolí jezera je v kontextu s navrhovanou terénní úpravou, 
nejbližší terénní útvary v březích jezera cca 200 m n.m. výšku záměru převyšují). Záměr 
nebude převyšovat výšku nadzemního vedení VVN vedeného podél cesty na hrázi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 18. Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz 
Identifikované 

znaky 
Konkrétní identifikované znaky Klasifikace znaků Posouzení 

míry vlivu 
Znaky § 12  podle 

projevu 
podle 

významu 
podle 

cennosti 
na ident. 

znaky 

Znaky přírodní 
charakteristiky 
vč.přírodních 
hodnot, VKP a 
ZCHÚ 

A.2.1 Plochý  a mírně zvlněný reliéf pánevního dna 
pozměněný těžební činností  a rekultivacemi 

pozitivní XXX XX X,0 

A.2.2 Přírodě blízké zalesnění výrazných svahů vulkanických 
kuželů ČS v jižní části PDoKP  

pozitivní XXX XX 0 

A.2.3 Výsadby a TTP v rámci rekultivace jezera Milada pozitivní X X X 
A.2.4 Napouštěné jezero Milada – VKP pozitivní XXX XX X 
A.2.5 Údolní niva řeky Bíliny  pozitivní XX X 0 
A.2.6 Bezejmenný drobný vodní tok v MKR pozitivní X X X 
A.2.7 Ruderální vegetace v MKR se skupinami keřů 

přibližující se přirozené vegetaci 
pozitivní X X X,0 
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Znaky kulturní 
a historické 
charakteristiky 
vč. kulturních 
dominant 

B.2.1 Mimoúrovňové těleso dálnice D8 negativní XX - 0 
B.2.2 Železniční trať  Ústí nad Labem - Teplice negativní XX - 0 
B.2.3 Železniční trať  Ústí nad Labem - Bílina negativní XX - 0 
B.2.4 Komíny teplárny – bodové technistní dominanty negativní XX - 0 
B.2.5 Železniční vlečka negativní XX - 0 
B.2.6 Cesta na koruně hráze jezera Milada negativní X - X 

B.2.7 
Jezero Milada, plošné rekultivace – plošný dominantní 
znak 

negativní XXX XX X 

B.2.8 Četná vedení VVN 110 KV s negativní X - 0 

B.2.9 
Okraj průmyslové zóny, četná brownfields, 
neprostupnost krajiny, měřítkově vybočující objekty, 
velký plošný rozsah 

negativní XX - +0 

Znaky 
estetických 
hodnot vč. 
měřítka a 
vztahů v 
krajině 

C.2.1 Uzavřené údolí okraje pánevního dna ohraničené 
vulkanickými kužely ČS se zalesněnými svahy.  

pozitivní XXX XX 0 

C.2.2 Vetknuté úzké údolí řeky Bíliny do širokého údolí 
pánevního dna  

pozitivní XX XX 0 

C.2.3 Velké měřítko PDoKP pozitivní X - 0 
C.2.4 Průmyslový okraj městské aglomerace vymykající se 

přírodnímu rámci, rozsáhlé fragmentované plochy, 
bodové dominanty, brownfields ve vizuální souvislosti 

negativní XX - 
+,0 

C.2.5 Dominantní dopravní stavby ve vizuální souvislosti negativní XX - +,0 
C.2.6 Množství nadzemních vedení VN – narušení přírodního 

charakteru některých partií technickými stavbami 
negativní XX - 0 

C.2.7 Výrazná pohledová osa ve směru osy pánevního dna, 
pozvolna se otevírající prostor 

pozitivní XX X X 

C.2.8 Pohledová osa vetknutého údolí Bíliny pozitivní XX X 0 

Zásah (vliv):1 pozitivní, 0 žádný, X slabý, XX středně silný,  XXX silný, XXXX 
stírající,  + zesilující 

 
Krajina do níž je záměr navrhovaný je specifickým územím postižením plošně 

rozsáhlou povrchovou těžbou. Navazuje na mimoúrovňové vedení dálnice D8, rozsáhlou 
a místní tradiční průmyslovou zónu s ruinami, zanedbanými objekty a četnými 
brownfields.  Probíhá zde dlouhodobě plošně rozsáhlá koncepční rekultivace, území 
však není zatím zcela stabilizované.   

 
Širší přírodní rámec zájmového území je tvořený horizonty s charismatickými 

horizonty Českého Středohoří, které ve svazích a v náhorních částech vykazují výrazné 
přírodní a estetické hodnoty.  Místní krajina je plná protikladů a kontrastů.   

 
Navrhovaný záměr se v KR bude projevovat v prvních fázích zvětšením šedočerné 

plochy násypového tělesa. V průběhu prací bude docházet k výsadbám a postupnému 
začleňovaní nově vznikajícího modelovaného morfologického tělesa do krajinného 
rámce. Vzhledem k velkému měřítku okolní krajiny a k charakteru útvaru zde nevznikne 
nový zásadní znak KR, ale spíše morfologický znak běžného až spoluurčujícího 
významu.  

 
Vizuální vnímání rekutlivovaného tělesa je ze SV a V směru (od města Ústí nad 

Labem) omezeno mimoúrovňovým tělesem dálnice D8 a návazností na velmi rozsáhlou 
a zanedbanou průmyslovou zónu. Ze západního směru – z prostoru jezera Milada, 
s nímž se podle územní studie [5] v budoucnu počítá k rekreačnímu využití, bude výhled 



77 
K.ú. Předlice - rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy.  

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

omezen korunou hráze, a nadzemním vedením VVN. Po ozelenění a v průběhu 
sukcesního vývoje bude tělesem postupně omezen výhled z prostoru jezera na 
kontrastující teplárnu a průmyslovou zónu s dopravními stavbami.  

 
Záměr se bude negativně dočasně projevovat v úvodních fázích zvětšením plochy 

násypového tělesa pouze ze vzdálenějších pozorovacích bodů – z plošiny Střížovického 
vrchu a ze sídla Újezd a bude mírně zesilovat negativní projev poměrně plošně rozsáhlé 
průmyslové zóny.  Jedná se pouze o izolovaná výhledová místa.  

 
Záměr bude zřetelný také místně a ojediněle ze sídelní zástavby ve vzdálenější čtvrti 

Severní Terasa. Tato místa se však nacházejí ve větší vzdálenosti a uplatnění 
násypového tělesa zejména v raných fázích rekultivace bude omezeno natočením a 
úhlem pohledu. Násypové těleso odtud bude splývat s rozsáhlými průmyslovými 
komplexy. Ke snížení projevů pozitivních znaků utvářejících místní krajinnou scénu – 
horizontů, svahů, hřbetnic, hran svahů a pohledových os z těchto pozorovacích míst 
docházet nebude. 

 
Detailní 3D vizualizace záměru je součástí přílohy č. 11b. 
  

Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu 

 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaná rekultivace 

– provedení násypového tělesa ve zbytkové jámě Dolu 5.květen představuje v omezené 
míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu, viz. následující tabulka   
 

Tabulka19: Zhodnocení vlivu jednotlivých variant na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz 
§12 zákona) 

Vliv 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý  
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky žádný - slabý 
Vliv na VKP    žádný - slabý 
Vliv na ZCHÚ   žádný 
Vliv na kulturní dominanty žádný 
Vliv na estetické hodnoty žádný - slabý 

Vliv na harmonické měřítko krajiny 
pozitivní nebo 

žádný – slabý (v 
úvodu) 

Vliv na harmonické vztahy v krajině žádný 
 
Navrhovaná rekultivace bude ve většině případů znamenat žádný až slabý zásah do 

zákonných kritérií ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb. Po ukončení horizontu rekultivace a 
ozelenění a začlenění záměru do krajinného rámce, bude mít rekultivace pozitivní vliv na 
přírodní a kulturní charakteristiku krajinného rázu.   
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Závěr 

 
Záměr rekultivace území zbytkové jámy Dolu 5. května je navržen s ohledem na 

kritéria ochrany krajinného rázu odst.1, z.114/1992 Sb. v platném znění. Záměr 
doporučujeme hodnotit jako zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění.  
 
Doporučená opatření 
 

� Horní hrana modelovaného tělesa násypu by neměla přesáhnout úroveň výšky 
stožárů vedení VVN při Z okraji zájmové lokality. 

� Ozelenění tělesa násypu by mělo probíhat průběžně podle technických možností, 
s ohledem na postup prací a stavební technologie, tak aby v zájmovém území 
nevzniklo monolitické cizorodé těleso v barvě popílkového stabilizátu.    

 
 Cílem ozelenění je vytvoření biotopu, 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). 

 

 V rámci podpory vytvoření vhodného, okolní přírodě blízkého biotopu, lze rozdělit 
následnou biologickou rekultivaci do následujících kroků: 

1. fáze: 
Bude navezen a rozprostřen půdní horizont o mocnosti 60 cm. Dále bude využito 
přirozené sukcese a lokalita bude ponechána pionýrským bylinným druhům, tedy 
jednoletým plevelům a rumištním rostlinám tzv. R-stratégům po dobu 3 let. Čtvrtý 
rok bude v době vegetace (duben) ruderální společenstvo z lokality odstraněno 
aplikovaným postřikem totálního herbicidu Roundup Biaktiv. 
 

2. fáze: 
V průběhu čtvrtého roku budou posečeny louky s druhovou indikací T3.3 
Úzkolisté suché trávníky; T3.4 Širokolisté suché trávníky. Sečení luk bude 
rozvrženo následovně: 
1. první sečení na první louce proběhne v polovině května, záměrem je pokosení 

a přenesení jarních bylinných druhů po kvetení v době semenné zralosti. 
Posečená biomasa bude rozprostřena rovnoměrně v dané lokalitě. Dojde za 1. 
k vysemenění na dané lokalitě, za 2. biomasa poslouží jako zelené hnojivo. 

2. další sečení na druhé louce proběhne na konci července, záměrem je 
pokosení a přenesení letních bylinných druhů po kvetení v době semenné 
zralosti. Posečená biomasa bude rozprostřena rovnoměrně v dané lokalitě. 
Dojde za 1. k vysemenění na dané lokalitě, za 2. biomasa poslouží jako zelené 
hnojivo. 

3. třetí sečení proběhne opět na první louce v polovině října, záměrem je 
pokosení a přenesení podzimních bylinných druhů po kvetení v době semenné 
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zralosti. Posečená biomasa bude rozprostřena rovnoměrně v dané lokalitě. 
Dojde za 1. k vysemenění na dané lokalitě, za 2. biomasa poslouží jako zelené 
hnojivo. 
Cílem je zajištění potřebné biodiverzity jarních, letních i podzimních druhů 
bylin a trav. 

 
 

3. fáze 
Pátý rok bude na jaře provedena rozvolněná hloučkovitá výsadba keřů Rosa 
canina (růže šípková), Cotoneaster integerrimus (skalník celokrajný), Prunus 
spinosa (slivoň trnka), Sorbus aria (jeřáb muk). Výsadba bude provedena od úpatí 
násypového tělesa k vrcholu tak, aby se počet keřů k vrcholu zmenšoval. Větší 
keře jako Prunus spinosa, Sorbus aria, Rosa canina budou situovány více k úpatí, 
od středu k vrcholu bude vysazován Cotoneaster integerrimus. 
Keře budou v těchto počtech: 
Rosa canina 75 Ks 
Cotoneaster integerrimus 75 Ks 
Prunus spinosa 50 Ks 
Sorbus aria 50 Ks 
Celkem 250 Ks 
 

4. fáze 
Lokalita bude opět ponechána vlastnímu (přirozenému) vývoji. Předpokladem je 
vznik společenstva, které se blíží klimaxovému, za pomoci náletu okolních druhů. 

  
Významné krajinné prvky 
 
 Žádný z významných krajinných prvků „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 
114/1992 Sb.) není přímo dotčen realizací záměru. Záměrem nebude dotčen žádný 
zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
Chráněná území ložisek nerostných surovin 
 
 Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného 
bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací 
prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena. 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 
 Záměr nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního 
významu, na dotčeném území se nenachází žádné chráněné objekty, nelze zde 
očekávat archeologické nálezy. 
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
 V souladu s vyhodnocením vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném 
v předchozí části lze konstatovat, že negativní vlivy posuzované stavby jsou nepříliš 
významné, bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a 
obyvatelstvo Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, města Trmice a okolí. Negativní vlivy 
posuzovaného záměru se projeví v nevýznamné míře a pouze v bezprostředním okolí 
posuzovaného záměru. Naopak dojde k lepšímu začlenění zbytkové jámy do okolní 
krajiny a ke zlepšení nepříznivých odtokových poměrů na posuzovaném území. 

 

 Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěno 
pouze na provoz mobilních zdrojů ve fázi výstavby (provoz stavební techniky, transport 
materiálu), tj. spalování pohonných látek a na sekundární prašnost vyvolanou 
manipulací s velkými objemy sypkých materiálů. V daných rozptylových podmínkách, 
s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů, se projeví pouze po omezenou 
dobu v bezprostředním okolí prováděných stavebních prací.  

 

 Ze závěrů modelového výpočtu emisní a imisní situace vyplývá, že nebude 
docházet k překročení imisních limitů způsobených samotnou výstavbou. Záměr 
znamená, že jeho realizací nedojde k překročení limitních imisních koncentrací (po 
výstavbě budou emise nulové). Zpracovatel modelového výpočtu doporučuje vydat 
souhlasné stanovisko k předloženému záměru s tím, že pro zadané parametry nového 
záměru je dostatečná rezerva v plnění imisních limitů a příspěvky u jednotlivých 
sledovaných znečišťujících látek jsou malé a existuje dostatečně velká rezerva mezi 
vypočtenými a limitními hodnotami. 

 

 Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Stacionární zdroje nebudou 
v souvislosti s posuzovaným záměrem instalovány. K přitížení dopravy může dojít pouze 
v etapě výstavby a nebude významné (v absolutní hodnotě nedojde ke zvýšení intenzit 
dopravy, protože posuzovaná stavba nepředstavuje zdroj ani cíl pro novou dopravu). 
Z provedeného hlukového modelu je zřejmé, že přípustné hygienické limity nebudou 
vlivem záměru překračovány. Příspěvek hluku nákladní dopravy vyvolané stavbou 
nepřekračuje limity hluku v žádném sledovaném výpočetním bodu pro fázi výstavby. Vliv 
lze charakterizovat z hlediska doby působení za dočasný, z hlediska míry ovlivnění za 
malý a z hlediska komparativní významnosti za málo významný.  

  

 Odpadní vody budou produkovány pouze ve fázi realizace posuzované stavby. 
Bude se jednat pouze o odpadní vody splaškové. V průběhu provozování stavby 
nebudou vznikat žádné odpadní vody. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
zabezpečení zejména stavební techniky před havarijními úniky ropných látek do půdy 
a/nebo do podzemní vody. Pro minimalizaci rizika je navrženo použití zařízení v dobrém 
technickém stavu a instalace záchytných van pod zaparkované stroje. Z hlediska změny 
odtokových poměrů lze záměr hodnotit jednoznačně pozitivně. Realizací záměru dojde 
k odvodnění v současnosti bezodtoké oblasti.  
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 Výstavba záměru si vyžádá odnětí půdy ze ZPF pouze u menší části 2 severně 
situovaných pozemků, vzhledem k průměrné bonitě této půdy je možné vynětí provést, 
jedná se o málo významný vliv. 

 
 Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES 
ani významných krajinných prvků. Záměr si vyžádá pouze odstranění ruderálních 
(náletových) dřevin, nedojde k redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně.  
 
 Podle zjištěných dat ve zkoumaném období bylo zjištěno na lokalitě při 
krátkodobých, trvalých pobytech či přeletech 7 zvláště chráněných druhů obratlovců a 3 
druhy bezobratlých ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky 
MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný záměr by však 
potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště chráněných druhů obratlovců.  
 

• Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro 
účely územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., stanovených § 50 odstavec 1 a 2, resp. §49 
odstavec 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto 
případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství).  
 

• Je nutno v maximální míře eliminovat zásahy do biotopů chráněných druhů. 
Přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 
v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru 
na stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné 
transfery zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační 
opatření uvedená v podmínkách příslušné výjimky.   
 

• Zemní práce (skrývka zeminy) musí být provedena mimo hnízdní období 
ptáků - tj. mimo 10. 3. až 20. 7. běžného kalendářního roku. 

 
 Z hlediska tvorby krajiny lze vliv záměru hodnotit spíše pozitivně. Navrhovaná 

rekultivace bude ve většině případů znamenat žádný až slabý zásah do zákonných 
kritérií ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb. Po ukončení horizontu rekultivace a ozelenění a 
začlenění záměru do krajinného rámce, bude mít rekultivace pozitivní vliv na přírodní a 
kulturní charakteristiku krajinného rázu.  Záměr rekultivace území zbytkové jámy Dolu 5. 
května je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu odst.1, z.114/1992 Sb. 
v platném znění. Záměr rekultivace území zbytkové jámy Dolu 5. května, doporučujeme 
hodnotit jako zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění, s následujícími 
doporučujícími opatřeními:  
 

� Horní hrana modelovaného tělesa násypu by neměla přesáhnout úroveň výšky 
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stožárů vedení VVN při Z okraji zájmové lokality. 

� Ozelenění tělesa násypu by mělo probíhat průběžně podle technických možností, 
s ohledem na postup prací a stavební technologie, tak aby v zájmovém území 
nevzniklo monolitické cizorodé těleso v barvě popílkového stabilizátu.   Cílem 
ozelenění je vytvoření biotopu, který se bude co nejvíce blížit stepním a 
lesostepním biotopům charakteristickým pro České středohoří. 

 Souhrnně lze konstatovat, že vlivy spojené s výstavbou a provozem 
posuzovaného záměru budou převážně pozitivní. Negativní vlivy budou málo 
významné a projeví se po omezenou dobu pouze v jeho bezprostředním okolí. 
 
 
 
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice    
 
 Negativní vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.  
 
 
D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 
 Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a 
výstavby uplatněna následující potřebná opatření a postupy: 
 

Územně plánovací opatření 

 V současné době má město Ústí nad Labem vypracován a schválen územní plán. 
Dle OZV č. 45/1996, o závazných částech územního plánu města Ústí nad Labem se 
předmětné pozemky v k.ú. Předlice, Ústí nad Labem nacházejí v městské čtvrti „B1 
Předlice“ v lokalitě „OK – 2“. Zásady povolování činností v lokalitách OK – plochy 
otevřené krajiny a plochy rekultivované krajiny vymezuje článek 23 a 24 OZV č. 45/1996. 

Navrhovaný záměr nevyžaduje realizaci územně plánovacích opatření. 
 

Technická a organizační opatření 

Opatření k ochraně vod 
 
 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zabezpečení před havarijními úniky látek 
nebezpečných vodám do půdy a/nebo podzemní vody. Pro eliminaci výše nastíněných 
rizik jsou pro etapu výstavby navržena následující technická a organizační opatření: 
 
• Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní 

bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového 
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a 
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předpisů pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně 
odstraňovat a místa kontaminace sanovat; 

• V areálech stavenišť na jednotlivých lokalitách nebude prováděno doplňování 
pohonných hmot; 

• Pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné vany, mechanismy 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniků ropných látek; 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém 
technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů 
ropných látek. 

 
Opatření k ochraně ovzduší 
 
 Provoz posuzované stavby nepředstavuje žádný zdroj znečišťování ovzduší. 
Navrhovaná opatření se vztahují pouze k období výstavby: 
 

• Vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; 

• Dodavatel stavby bude omezovat sekundární prašnost pravidelným kropením 
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; 

• Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při 
zemních pracích a další výstavbě; 

• Nezbytnou součástí provádění rekultivačních prací i budoucího provozu a 
využívání rekultivovaných ploch bude monitoring prašného spadu v okolí místa 
využití VEP pro rekultivaci, který bude vykonáván podle pravidel uvedených v 
„Rámcovém návrhu monitoringu prachových částic“.  

 
Opatření při nakládání s odpady 

 Provoz posuzované stavby nebude zdrojem odpadů. Navrhovaná opatření se 
vztahují pouze k období výstavby: 

• V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých 
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto 
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství; 

• V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů 
z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive 
odstranění; 

• smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými 
k této činnosti. 

 
Protihluková opatření 
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 Z výpočtů hlukové zátěže provedených v rámci modelového výpočtu vyplynulo, že 
v průběhu stavebních prací nebudou překračovány hygienické limity pro venkovní 
prostředí. K minimalizaci nepříznivých účinků hluku na obyvatelstvo jsou navržena 
doporučení, která se týkají zejména omezení pracovní doby. Provozování záměru 
nepředstavuje zdroj hluku. 
 
Opatření k ochraně fauny a flóry 
 

• Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném minimálním rozsahu a řešit 
zásadně v období vegetačního klidu. 

 

• Rostlinné druhy, které budou vysázeny v rámci rekultivace, budou odpovídat 
druhové skladbě přirozeně se vyskytující v dané lokalitě. 

 
• Na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., stanovených § 50 odstavec 1 a 2, resp. §49 odstavec 1, zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, u 
příslušných orgánů ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad Ústeckého 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství).  

 
• Je nutno v maximální míře eliminovat zásahy do biotopů chráněných druhů. 

Přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 
v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na 
stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery 
zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření uvedená 
v podmínkách příslušné výjimky.   

 
• Zemní práce (skrývka zeminy) musí být provedena mimo hnízdní období ptáků - 

tj. mimo 10. 3. až 20. 7. běžného kalendářního roku. 
 

• pomocí umělé podpory sukcese docílit vytvoření biotopu, 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). Takto vytvořený biotop bude ponechán 
dalšímu sukcesnímu vývoji s předpokládaným náletem dřevin z okolních 
biotopů. 
 
 

Opatření k ochraně krajinného rázu 
 

• Horní hrana modelovaného násypového tělesa by neměla přesáhnout úroveň 
výšky stožárů vedení VVN při Z okraji zájmové lokality. 
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• Ozelenění násypového tělesa by mělo probíhat průběžně podle technických 
možností, s ohledem na postup prací a stavební technologie, tak aby v zájmovém 
území nevzniklo monolitické cizorodé těleso v barvě popílkového stabilizátu.    

 
 
D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů  
 
 Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou 
popsány v jednotlivých částech. Oznámení bylo doplněno o potřebné odborné studie a 
posudky, které jsou v úplném znění přiloženy v přílohách č. 8 až 12.  
  
 Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi 
a údaji z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Upřesňování podkladů bude 
probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem. Zpracovatel 
oznámení vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a 
působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí. 
 

 Posuzovaný záměr rekultivace bývalého lomu 5. květen je z hlediska projektové 
přípravy poměrně nenáročný a základní údaje týkající se konstrukce byly poskytnuty 
zpracovatelem projektu v postačujícím rozsahu. 

 Oznámení bylo připravováno na základě poskytnuté dokumentace záměru pro 
územní řízení, terénní obhlídky lokality, dílčích expertních zpráv (Vliv na ovzduší do 
studie EIA – fáze výstavby a Vliv hluku ve fázi výstavby), konzultací s projektantem, 
příslušnými úřady státní správy a dalších podkladů, včetně osobních zkušeností. 

 Ve vlastním projektu se mohou objevit dílčí změny proti předkládanému 
oznámení, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a 
hodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené v tomto 
oznámení a v každém případě závěry z projednání záměru v dalších stupních přípravy. 
 
 V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, 
které by bránily formulování konečného závěru. 
 
 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území a 
možnosti jeho využití dle platné ÚPD. Dle sdělení projektanta posuzovaný návrh 
představuje optimální technické řešení pro dosažení požadovaného efektu při 
minimalizaci negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení 
 
 V přílohách č. 1 až 5 jsou přiloženy grafické podklady pro ujasnění polohy a 
územního rozsahu záměru: 
 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu posuzovaného záměru není vyžadováno 
sdělení dalších podstatných informací.  

 Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla Dokumentace pro územní řízení, 
zpracovaná spol. AZ Consult, spol. s r.o. v Ústí nad Labem (2011). Jako další podklady 
byly použity:  

1. Hezina, Vliv na ovzduší do studie EIA – fáze výstavby, Naturchem s.r.o., 
České Budějovice, (2007). 

2. Hezina, Vliv hluku ve fázi výstavby, Naturchem s.r.o., České Budějovice 
(2007). 

3. Vosáhlová J., Závěrečná zpráva z inženýrsko – geologického průzkumu, AZ 
Consult, Ústí nad Labem, (2007)  

4. Hosnedl, P.: Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz. Praha, červen 2011 

5. Majer, P.: Zpráva z biologického průzkumu v rámci akce: Rekultivace – Důl 5. 
květen. Juros s.r.o., Ústí nad Labem, 2011 

6. Vácha, J.: Teplárna Trmice Ústí nad Labem, a. s. – Důl 5. květen - rekultivace 
– provedení monitoringu podzemní vody v etapa 11/2010 – závěrečná zpráva. 
WASTECH a. s., Praha 10, listopad 2010 

7. Starý, J.: K.ú. Předlice – rekultivace Dolu 5. května – terénní úpravy. 
Aktualizované hydrogeologické posouzení. Ústí nad Labem, červen 2011 

 

 Kromě výše uvedených byly použity veřejně dostupné internetové zdroje MŽP, 
CENIA, ČHMÚ, ČÚZK, SAS, UHUL, GEOFOND, AOPK, mapový server portal.gov.cz a 
další.  
 
 
F.2 Další podstatné informace oznamovatele 
 
 Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno 
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na 
odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a 
funkční využití území, nebyla zamlčena.  
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 

 Záměrem oznamovatele je úprava a rekultivace zbytkové jámy povrchového lomu 
5. květen společně s ukončenou skládkou škváry ve zbytkové jámě umístěnou. Toto 
předpokládá nejprve doplnění zbytkové jámy, úpravu tělesa škváry, vytvoření 
násypového tělesa a celkovou úpravu terénu. Následně bude provedeno odvodnění 
území. 
 
 Zbytková jáma bude postupně po vrstvách popelovin a popílkového stabilizátu 
zavezena a terén bude vyspádován východním směrem ve sklonu 2% a jižním směrem 
ve sklonu 0,5%. V těchto sklonových poměrech bude prováděno průběžně celé 
násypové těleso.  
 

Ve druhé části bude opět postupně po vrstvách popelovin a popílkového 
stabilizátu  budováno násypové těleso. Násypové těleso má  vrchol 20 m nad 
nakloněnou rovinnou (1 část rekultivace), svahy násypového tělesa jsou postupné od 
vrcholu 5%, 10%, 20% a 40%.  
 Dalším krokem bude pomocí umělé podpory sukcese docílit vytvoření biotopu, 
který se bude co nejvíce blížit stepním a lesostepním biotopům charakteristickým pro 
České středohoří  
 
 
Na základě předloženého Oznámení lze konstatovat následující shrnutí 
vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí: 
 
 
 Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru nepředstavuje posuzovaná stavba ve 
vztahu k jednotlivým složkám životního žádné významnější nároky na vstupy. 
 
o V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Během provozu 

navrhovaných opatření nebudou vznikat žádné splaškové vody. Bilance 
splaškových vod je odvozena ze spotřeby vody. Množství těchto vod bude záviset 
na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody 
v průběhu výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou 
vyžívána chemická WC. 

 
o Provozování posuzované stavby nebude spojeno se vznikem odpadů. Pro 

uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající pouze v etapě vlastní 
výstavby. Upřesnění jednotlivých druhů a množství odpadů a předpokládaný 
způsob využití respektive odstraňování odpadů bude rozpracováno v prováděcích 
projektech stavby. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné 
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nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících 
činností subdodavatelů), včetně jejich likvidace a vytvoří na staveništi potřebné 
podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 

 
o Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v 

území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu 
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto 
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v 
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou 
používány běžné stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost 
prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v 
blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, 
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění 
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku 
bude pouze dočasný – hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během 
výstavby, která je časově omezena.  

 
o V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit 

používání stavebních mechanismů. Dopady na okolí by se projevily především 
v kontaminaci horninového prostředí, případně podzemní vody. Doporučení jsou 
formulována v příslušných částech předkládaného oznámení. 

 
o Vzhledem k charakteru a umístění stavby lze očekávat, že etapa výstavby nebude 

představovat významné narušení faktorů pohody. Sekundární prašnost bude 
třeba omezovat příslušnými technickými opatřeními. 

 
o Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, 

přesun materiálů a pohyb stavebních mechanizmů. Při realizaci budou stavební 
práce prováděny postupně, stavební odpad bude odvážen a na staveniště 
dopravován nový stavební materiál. Minimalizaci znečištění ovzduší lze 
dosáhnout zejména organizačními opatřeními popsanými v příslušné části 
předkládaného oznámení. 
 

o Předmětné území je v současnosti bezodtokou oblastí. Stavbou dojde k realizaci 
gravitačního odvodnění a tím ke zlepšení nepříznivých odtokových poměrů. 
Výstavba záměru si vyžádá odnětí půdy ze ZPF pouze u menších částí ze 2 
severně situovaných pozemků, vzhledem k průměrné bonitě této půdy je možné 
vynětí provést, jedná se o málo významný vliv. 
 

o Z hlediska ochrany přírody se záměr nedotkne skladebných prvků ÚSES ani 
významných krajinných prvků či zákonem chráněných oblastí. Záměr si vyžádá 
pouze odstranění ruderálních (náletových) dřevin, nedojde k redukci přírodně 
cenných či významných ploch zeleně.  
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o Podle zjištěných dat ve zkoumaném období bylo zjištěno na lokalitě při 
krátkodobých, trvalých pobytech či přeletech 7 zvláště chráněných druhů 
obratlovců a 3 druhy bezobratlých ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., 
kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Předpokládaný záměr by však potenciálně mohl ohrozit biotop 6 zvláště 
chráněných druhů obratlovců, proto je u těchto živočichů nutné požádat o výjimku 
ze zákazů dle zák. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

o Z hlediska vlivů na přírodu lze konstatovat, že vlivy na floru, faunu, ekosystémy a 
krajinu jsou málo významné, akceptovatelné a jsou ošetřeny odpovídajícími 
doporučeními a legislativními podmínkami. 
 

o Z hlediska tvorby krajiny lze vliv záměru hodnotit spíše pozitivně. Navrhovaná 
rekultivace bude ve většině případů znamenat žádný až slabý zásah do 
zákonných kritérií ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb. Po ukončení horizontu 
rekultivace a ozelenění a začlenění záměru do krajinného rámce, bude mít 
rekultivace pozitivní vliv na přírodní a kulturní charakteristiku krajinného rázu.  
Záměr rekultivace je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu 
odst.1, z.114/1992 Sb. v platném znění. Záměr „K.ú. Předlice - rekultivace Dolu  
5.května – terénní úpravy“, je doporučen ke zhodnocení jako zásah do krajinného 
rázu v míře únosného ovlivnění, s doporučujícími podmiňujícími opatřeními. 
 

o Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit jako malé a nevýznamné. 
 
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci: S ohledem na výstupy 
předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, 
spojených s výstavbou záměru, ovšem za předpokladu přijetí potřebných 
kompenzačních, minimalizačních nebo nápravných doporučení uvedených v textu. Poté 
nejsou očekávány významné negativní dopady na zájmové území a jeho okolí.  
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H.  PŘÍLOHY 

 
Příloha 1 Přehledná situace  M 1 : 10 000 
 
Příloha 2 Katastrální situace  M 1 : 2 000 
 
Příloha 3 Situace stavby  - násypové těleso   M 1 : 2 000 
 
Příloha 4 Situace stavby  - ortofotomapa   M 1 : 2 000 
 
Příloha 5 Situace – kácení vzrostlé zeleně  M 1 : 2 000 
 
Příloha 6 Vzorové řezy příkopy 
 
Příloha 7 Podélné a příčné řezy 
 
Příloha 8 Výpočet příspěvku hluku při výstavbě v denní době 
 
Příloha 9a Ovlivnění ovzduší ve fázi výstavby – výsledky výpočtu rozptylu 
 
Příloha 9b Monitoring prachových částic v okolí TETR 
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