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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Odbor životního prostředí a zemědělství 
                            

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2012 
č.j.:  231/ZPZ/2012                                                     

Z Á P I S 
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné 

způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní 
prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru  

„234 Lovosice VOLVO Truck Czech - Regionální obchodní a servisní 
centrum, Lovosice“ 

konaného dne 20. listopadu 2012 
v prostoru klubovny Kulturního střediska Lovoš, ul. 8. Května 13, 410 02 Lovosice 

od 15:00 hodin.   

I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním 

Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu: 
• 19.01.2012  –  bylo Krajskému úřadu předloženo oznámení s obsahem dle přílohy č. 3 

zákona;  
• 24.01.2012  –  bylo zahájeno zjišťovací řízení;  
• 06.04.2012  –  byl vydán závěr zjišťovacího řízení; 
• 04.07.2012  –  byla příslušnému úřadu předložena dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí (dále jen „dokumentace“); 
• 16.07.2012  – byla dokumentace zveřejněna a rozeslána dotčeným územním 

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření; 
• 12.09.2012  –  byl pověřen zpracovatel oponentního posudku o vlivech záměru na životní 

prostředí (dále jen „posudek“); 
• 08.10.2012  –  příslušný úřad obdržel zpracovaný posudek; 
• 16.10.2012  –  byl posudek zveřejněn a rozeslán dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření; 
• 31.10.2012  –  příslušný úřad rozeslal pozvánku na veřejné projednání dotčenému 

územnímu samosprávnému celku ke zveřejnění.  

2. Místo a čas veřejného projednání 

Veřejné projednání posudku a dokumentace ve smyslu § 17 zákona, se uskutečnilo dne 20. 
listopadu 2012 v zasedací místnosti klubovny Kulturního střediska Lovoš, ul. 8. Května 13, 
410 02 Lovosice od 15:00 hodin.   

 

 



3. Řízení veřejného projednání 

Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Jan Koutecký. Na 
jednání byl za Krajský úřad přítomen také Ing. Jiří Mareček CSc., referent oddělení ochrany 
prostředí v odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

4. Předmět veřejného projednání 

Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků a dotčených správních úřadů a vyjádření veřejnosti, občanských 
sdružení a iniciativ k posouzení vlivů záměru „234 Lovosice VOLVO Truck Czech - 
Regionální obchodní a servisní centrum, Lovosice“ na životní prostředí a veřejné zdraví.  

5. Účastníci veřejného projednání 

Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany: 

• příslušný úřad 

Ing. Jan Koutecký 
Ing. Jiří Mareček, CSc. 

• oznamovatele, firmu Volvo Truck Czech s.r.o. 

Ing. Jaroslav Novák 
Ing. Josef Sedlák 
Ing. Josef Olmr 

zpracovatele dokumentace 

Ing. Karel Vurm, CSc., držitel autorizace č.j. 17275/4713/OEP/92 
Mgr. Denisa Pelikánová, (zpracovatelka „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví“)  
Ing. Mgr. David Svoboda (zpracovatel „Hlukové studie“) 

• zpracovatele posudku  

Ing. Václav Obluk, držitel autorizace č.j. 19739/2338/OPVŽP/98 

• dotčené územní samosprávné celky 

Město Lovosice - Ing. František Budský 
Ústecký kraj - nezúčastnil se      

• dotčené úřady 

ČIŽP, OI Ústí nad Labem - nezúčastnil se      
KHS ÚK, ÚP Litoměřice - Ing. Hana Kovaříková 
Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí - Ing. František Budský 

Dále se prezentovalo ve smyslu § 23 odst. 9 zákona občanské sdružení „Nové Klapý“. 
Veřejného projednání se zúčastnili zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání 
zúčastnilo 20 osob. 

6. Program veřejného projednání 

1. Úvod - spojený s představením zástupců jednotlivých stran, stručným seznámením 
s legislativou a s rekapitulací dosavadního průběhu projednávání záměru 

2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran 
3. Diskuse všech účastníků jednání  
4. Závěr 



II.  PRŮBĚH  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Projednání záměru zahájil jako představitel příslušného úřadu Ing. Mareček CSc., který  
představil Ing. Jana Kouteckého, osobu pověřenou řízením jednání. Upozornil, že z veřejného 
projednání je pořizován ve smyslu zákona audiozáznam, který slouží jako podklad pro 
zpracování zápisu z veřejného projednání a případně jako podklad pro dopracování podmínek 
stanoviska EIA.  

V krátkém úvodu pak dále Ing. Koutecký vymezil roli krajského úřadu v procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí. Seznámil přítomné s cílem a programem veřejného projednání a 
s jednotlivými kroky v procesu EIA posuzovaného záměru včetně dosavadního časového 
průběhu.  

V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání, 
zástupci jednotlivých stran.  

Zástupce oznamovatele, Ing. Jaroslav Novák, v krátkém úvodu seznámil přítomné s důvody 
plánované realizace zákaznického centra a jeho parametry.  

Zpracovatel dokumentace, Ing. Karel Vurm, stručně popsal hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí. Dále uvedl, že u hodnocených vlivů hlukové situace a vlivů na kvalitu ovzduší byly 
zpracovány podrobné studie, které prokázaly splnění příslušných limitních hodnot.   

Zpracovatel posudku, Ing. Václav Obluk, přednesl hlavní cíle posudku, zhodnotil dokumentaci, 
provedl souhrn vlivů záměru na životní prostředí, stručně komentoval připomínky ve vyjádřeních 
a popsal navrhovaná opatření významných negativních vlivů zákaznického centra v oblastech 
vodohospodářského řešení areálu, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu,  
ochrany před nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší. Závěrem uvedl, že za předpokladu 
dodržení podmínek a opatření uvedených v návrhu stanoviska neovlivní předložený záměr životní 
prostředí a veřejné zdraví.  

Poté Ing. Koutecký požádal o vyjádření přítomné zástupce dotčených územních samosprávných 
celků a dotčených správních úřadů. Připomínky uplatnili zástupci města Lovosice, Městského 
úřadu Lovosice a Krajské hygienické stanice. Zástupce za město Lovosice prezentoval usnesení 
města obsahující zásadní požadavky vycházející z podmínek návrhu stanoviska, které je třeba při 
realizaci a provozu záměru respektovat. Zástupce Městského úřadu Lovosice rekapituloval obsah 
vyjádření k dokumentaci a poznamenal výhrady ke zpracovanému biologickému průzkumu.  
Zástupkyně Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje odůvodnila nesouhlasné vyjádření 
s umístěním záměru do předmětné lokality z hlediska dlouhodobě zhoršené kvality ovzduší a 
nadlimitním hodnotám hlučnosti. Dále konstatovala, že z hlediska prašnosti je skutečný stav dle 
studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a dat z měřící stanice v Lovosicích 
v zájmové lokalitě podstatně horší než se v dokumentaci uvádí. Dále komentovala koncentrace 
karcinogenních látek obsažených ve výfukových plynech, jejichž hodnoty jsou v průměrných 
ročních koncentracích v lokalitě překračovány a konstatovala, že příspěvky těchto látek budou 
nadále zhoršovat již dnes nadměrně exponovanou lokalitu. Závěrem komentovala stav záměru 
vůči platné územně plánovací dokumentaci a roli Krajské hygienické stanice v navazujících 
schvalovacích řízeních z hlediska postupného využívání území. 

Na vyjádření bylo následně reagováno. Zpracovatel dokumentace uvedl, že soulad s územním 
plánem byl příslušným stavebním úřadem opakovaně potvrzen ačkoliv podstata informace není 
předmětem hodnocení záměru na životní prostředí. Dále uvedl, že data pro určení imisního pozadí 
byla získána z renomovaných zdrojů a to od Českého hydrometeorologického ústavu z 
Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Data z měřící stanice v Lovosicích nebyla v tomto 
systému obsažena, neboť majitel těchto dat je k veřejnému užití neposkytl. Dále konstatoval, že 
dle jeho názoru příspěvek záměru z hlediska koncentrace hodnocených ukazatelů kvalitu ovzduší 
neovlivní. Zpracovatelka Hodnocení vlivů na veřejné zdraví dále konstatovala, že výpočet 



indikátoru karcinogenního rizika pro látky obsažené ve výfukových plynech se pohybuje 4 – 5 
řádů pod přijatelnou úrovní rizik a to i přes nadhodnocené vstupní údaje. Zpracovatel posudku ve 
své reakci uvedl, že Český hydrometeorologický ústav je nejvyšší renomovanou institucí a o jeho 
závěrech rovněž osobně nepochybuje. V návaznosti souhlasil se zpracovatelem dokumentace, že 
příspěvky posuzovaného záměru z hlediska ochrany ovzduší jsou na hodnotách, které reálně 
nemohou imisní situaci v lokalitě ovlivnit a rovněž označil příspěvky látek s karcinogenními 
vlastnostmi za prakticky nehodnotitelné a to i z hlediska jejich bezprahového účinku. Dále 
z hlediska hodnocení hlukové situace konstatoval, že dle metodického návodu hlavního hygienika 
se standardně hodnotí pouze dopadající hluk. Hluková studie v dokumentaci hodnotila současně i 
odraz hluku a vypočtené hodnoty tak mají dostatečnou rezervu k pokrytí citlivosti použité metody. 
Současně dodal, že z hlediska dominantní hlukové zátěže z přilehlé dálnice a rozkolísanosti 
dopravy nebude stávající hluková situace v lokalitě prakticky ovlivněna. Závěrem komentoval  
výhrady městského úřadu Lovosice k zpracovanému biologickému průzkumu a konstatoval, že i 
přes nízkou biologickou hodnotu polní agrocenózy v lokalitě záměru byly relevantní požadavky 
týkající se ochrany živočichů zahrnuty do podmínek stanoviska.    

Zástupkyně Krajské hygienické stanice v následné reakci konstatovala, že pro orgán ochrany 
veřejného zdraví je prioritní zdravotní ovlivnění populace a v obecné rovině každý záměr, který 
má jen minimální příspěvky k imisní situaci zatěžované lokality bude celkovou situaci jen 
zhoršovat.  

Zpracovatel posudku také využil možnosti reakce a konstatoval, že názoru Krajské hygienické 
stanice rozumí, ale dle jeho názoru se imisní situace musí řešit u zásadních zdrojů znečišťujících 
ovzduší, které toto území dominantním způsobem ovlivňují.               

V další části veřejného projednání zahájil Ing. Koutecký diskusi a vyzval přítomné zástupce 
veřejnosti a občanského sdružení „Nové Klapý“, aby uplatnili své připomínky z hlediska vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Převážná část připomínek se týkala následujících obdobných oblastí: vliv záměru na hlukovou 
situaci, vliv na kvalitu ovzduší, vliv záměru na veřejné zdraví a soulad záměru s územním plánem. 

Na vnesené dotazy a připomínky bylo ze strany zpracovatele posudku a zpracovatele Hlukové 
studie obratem reagováno: 

Zpracovatel posudku konstatoval, že postoj občanského sdružení a veřejnosti respektuje, ale  
obavy ze zdravotního rizika v souvislosti s realizací projednávaného záměru zde nepřipadají 
v úvahu. Poznamenal také, že u záměrů s obdobným rozsahem nepovažuje zpracování takto 
rozsáhlých studií a posuzování v plném procesu EIA za účelné. Dále opět komentoval 
problematiku souladu záměru s územně plánovací dokumentací, která bude komplexně řešena 
v navazujících řízeních týkající se již vlastního povolení projednávané stavby. Závěrem reagoval 
zpracovatel Hlukové studie, který konstatoval, že příspěvek záměru stávající hlukovou situaci 
neovlivní a obavy z navýšení hlukové zátěže jsou neopodstatněné.  

III. ZÁV ĚR 

Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis obsahující 
zejména údaje o účasti a závěrech z projednání. Dále je příslušný úřad povinen z veřejného 
projednání pořídit úplný těsnopisný nebo zvukový záznam.  

Vlivy záměru „234 Lovosice VOLVO Truck Czech - Regionální obchodní a servisní centrum, 
Lovosice“ byly projednány ze všech podstatných hledisek.  

Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a 
současně dokumentace k záměru „234 Lovosice VOLVO Truck Czech - Regionální obchodní 
a servisní centrum, Lovosice“ podle zákona a vyhlášky. 



Výsledky procesu posuzování budou zahrnuty do stanoviska, které bude vydáno Krajským 
úřadem Ústeckého kraje na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a 
vyjádření k nim uplatněných ve smyslu § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Koutecký  
pracovník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Veronika Milá čková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje  
                                                                                  


