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odbor životního prost ředí a zemědělství 
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Jednací číslo:        1965/ZPZ/2011/738-záv. 
JID: 159570/2011/KÚÚK     
Vyřizuje/linka:       Ing. Jan Koutecký / 970 
E-mail:  koutecky.j@kr-ustecky.cz 
 

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon).  

Identifika ční  údaje:  

Název:  „Rekultivace skládky – D ůl 5. květen – Ústí nad Labem“  

Charakter zám ěru:  

Záměr představuje technickou rekultivaci zbytkové jámy povrchového lomu 5. květen, 
povrchové odvodnění zájmového území a výstavbu komunikací a zpevněných ploch. 

Technická rekultivace zahrnuje úpravu stávajícího povrchu dna zbytkové jámy a postupné 
zaplnění zbytkové jámy rekultivačními materiály. 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. K rekultivaci se budou využívat převážně certifikované 
produkty teplárny (popílkové stabilizáty).  

Povrchové odvodnění rekultivovaných ploch bude řešeno jako gravitační. Vybudovány budou 
4 otevřené kapacitní zemní příkopy. 

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. 

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

Rekultivované území má rozlohu cca 34 ha. Kapacita byla veřejnoprávně projednána, 
celkem 1 130 000 t aglomerátu a stabilizátu, postupně nově navýšena na 3 020 000 t 
variantou "násypového tělesa". Povrchové odvodnění příkopy o celkové délce 3 086 m. 

Umíst ění záměru:     

kraj: Ústecký 
obec:    Ústí nad Labem 
k.ú.:      Předlice 

Zahájení  zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení rekultivace:   2012 
předpokládaný termín ukončení rekultivace:   2027  
   



 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem strana 2 /6 
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz   
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.  882733379/0800 

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

IČ: 287 07 052 

Závěr:  

Záměr „Rekultivace skládky – Důl 5. květen – Ústí nad Labem“ naplňuje dikci do bodu 1.3  
kategorie II přílohy č.1 zákona (Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující 
odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-
technická meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.). Dle § 7 zákona bylo provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  
 
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
 

„Rekultivace skládky – D ůl 5. květen – Ústí nad Labem “ 
 

   má významný vliv na životní prostředí a bude  posuzován podle citovaného zákona. 

V dokumentaci, která musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona a v 
rozsahu  podle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, požadujeme zohlednit a vypořádat všechny 
požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních a 
v tomto závěru.  

V dokumentaci požadujeme dopracovat zejména na následující oblasti: 

1. Vyhodnocení rizik spojených s možným dlouhodobým vlivem záměru na podzemní vody 
vzhledem k jakosti používaných popílkových stabilizátů a rámcový návrh jeho 
monitoringu, provedené osobou s  autorizací v oboru hydrogeologie nebo sanační 
geologie.  

2. Možné změny vodohospodářského režimu podpovrchových vod dotčených záměrem při 
jeho realizaci a dokončení.  

3. Komplexní vyhodnocení vodohospodářského systému odvádění mělkých povrchových 
vod, neznečištěných dešťových vod a vod z přívalových dešťů, včetně prověření kapacit 
navrhovaného odvodňovacího zařízení. Prověření kapacity koryt ovlivněných vodních 
toků a hlavních melioračních zařízení a včetně prověření možných dopadů navrhovaného 
odvodnění na kapacitu koryta dolního toku Ždírnického potoka v k.ú. Předlice.  

4. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, provedené odborně způsobilou osobou - 
krajinným architektem, zejména s přihlédnutím k dopadu na rozvoj rekreačního 
potenciálu oblasti jezera Milada (Chabařovice). 

5. Vyhodnocení vlivu záměru na ornitofaunu se zřetelem na ohrožené druhy vázané na 
zraňované půdy a raná sukcesní stadia v těžebních oblastech. 

6. Upřesnění návrhu rekultivace dotčeného území, umožňující jeho budoucí využití v 
souladu s rozvojovými záměry obcí, ve vztahu k požadavkům územního plánu města Ústí 
nad Labem, schválených činností a aktivit na okolních blocích územního plánu sídelního 
útvaru. 

7. V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí řešit množství ukládaných 
aglomerátů a stabilizátů ve variantách pro výšku náhorní plošiny v úrovni 193 m.n.m. a 
185 m.n.m. včetně návrhu opatření ke snížení dopadů na rekreační oblast Milada. 

8. Vyhodnocení rizik geotechnické nestability tělesa při variantách jeho řešení a rámcový 
návrh geotechnického monitoringu. 

9. Návrh opatření ke snížení dopravní zátěže dotčeného území pojezdy těžkých nákladních 
automobilů v průběhu realizace záměru (např. využití zakryté pásové dopravy). 
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10. Návrh opatření ke snížení dopadů záměru na rekreační oblast Milada z hlediska ochrany 
ovzduší a ochrany před hlukem. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných 
celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro předložení na 8 kusů v písemné formě 
a dále předložení dokumentace v elektronické podobě. 

ODŮVODNĚNÍ 

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv na životní 
prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a zástupci veřejnosti: 

Krajský ú řad Ústeckého kraje  

Z hlediska ochrany ovzduší – konstatoval, že bude nutné pomocí vhodných opatření po dobu 
realizace záměru minimalizovat sekundární prašnost.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – doporučil další posouzení záměru podle zákona. 
Konstatoval, že oznámení je velmi stručné ve vztahu k popisu tvaru tělesa, výsledné kóty, 
řešení cestovní sítě a případných zpevněných ploch. Oznámení je rovněž nekonkrétní k 
možnému vlivu tělesa na podzemní vody.  

Rada Ústeckého kraje   

Ve svém usnesení požadovala provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr může závažným způsobem ovlivnit životní 
prostředí předmětného území a navazující rekreační zóny jezera Milada. V dokumentaci je 
nutné posoudit: 

- variantní řešení maximální výšky náhorní plošiny (ve variantách 185 m n.m. a 193 m 
n.m.) včetně vyhodnocení zásahu do krajinného rázu a návrhu opatření ke snížení 
dopadů na rekreační oblast Milada 

- komplexní řešení vodohospodářského systému z hlediska odvodu povrchových vod, 
prověření kapacit odvodňovacích systémů a kapacit koryt ovlivněných vodních toků  

- možné změny vodohospodářského režimu podpovrchových vod dotčených záměrem 

Vypořádání připomínek: požadavky na doplnění oznámení byly zohledněny v požadavcích 
závěru zjišťovacího řízení. 

Krajská hygienická stanice   

Ve svém vyjádření uvedla, že v průběhu rekultivace bude nutné zabránit zejména nežádoucí  
prašnosti pravidelným kropením. Dopravu stabilizátu a zeminy nákladními auty bude potřeba 
provádět rovněž tak, aby nedocházelo k prášení materiálu při přípravě. Dále požadují 
dodržení navržených a doporučených opatření uvedených v oznámení.  

Vypořádání připomínek: uvedená opatření budou následně řešena v rámci zpracování 
dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí.   

Česká inspekce životního prost ředí  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ČIŽP požaduje, aby do závěru zjišťovacího řízení byly 
zapracovány následující podmínky: 

- oznamovatel (investor) pro potřeby územního řízení doloží nutné pravomocné výjimky 
udělené podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených § 50 zákona č. 
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114/1992 Sb. v souvislosti se zásahem do stanoviště a přirozeného vývoje konkrétních 
zvláště chráněných druhů živočichů, kterých se budou přípravné práce a samotná 
výstavba přímo dotýkat. 

- investor zajistí při zahájení přípravných prací biologický dozor odborně způsobilou 
osobou, která bude průběžně provádět záchranné transfery živočichů ohrožených touto 
činností. O zjištěních a jednotlivých transferech bude veden písemný deník, který bude 
předložen k nahlédnutí při kontrolách prováděných příslušnými orgány ochrany přírody.  

- investor bude v průběhu přípravných prací a dále v průběhu samotné výstavby 
(rekultivace) plně akceptovat podmínky stanovené ve výjimkách vydávaných podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených § 50 zákona č. 114/1992 Sb.  

- oznamovatel (investor) pro potřeby územního řízení doloží platné rozhodnutí povolující 
kácení dřevin rostoucích mimo les nebo souvislé keřové porosty přesahující míry 
stanovené prováděcím předpisem.  

- kácení dřevin a mýcení souvislých keřových porostů smí být prováděno pouze v 
mimohnízdním období volně žijících ptáků (tj. kácení nesmí být prováděno v období od 
15. března do 15. srpna každého běžného roku).  

- následná náhradní výsadba bude provedena autochtonními druhy stromů a křovin. 
Nepůvodní druhy lze vysázet pouze na základě souhlasu příslušného orgánu ochrany 
přírody. Zcela vyloučena je možnost výsadby trnovníku akátu (Robinia pseudacacia). 

 
Závěrem ČIŽP konstatovala, že po prostudování předloženého oznámení záměru nemá z 
hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny 
další připomínky a za předpokladu splnění požadavků z hlediska ochrany přírody a krajiny 
nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Vypořádání připomínek: požadavek biologického dozoru odborně způsobilé osoby zajišťující 
provedení záchranných transferů zvláště chráněných živočichů včetně požadavku na kácení 
a mýcení porostů v mimohnízdním období bude dále řešeno v dokumentaci posuzování vlivů 
na životní prostředí. Ostatní výše uvedené požadavky ČIŽP vyplývají  z legislativy. 

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem, odbor životního prost ředí 

Jako dotčený správní úřad sdělil, že požaduje posouzení předmětného záměru ve smyslu 
zákona, protože jeho realizace může závažným způsobem ovlivnit životní prostředí v 
předmětné lokalitě a v navazující rekreační zóně jezera Milada, včetně budoucí resocializace 
dotčeného území.  

V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí bude nutné řešit množství 
ukládaných aglomerátů a stabilizátů ve variantách pro výšku náhorní plošiny v úrovni 193 
m.n.m. a 185 m.n.m.  

Dále je nutné zpracovat: 

1. Návrh opatření ke snížení dopravní zátěže dotčeného území pojezdy těžkých 
nákladních automobilů v průběhu realizace záměru (např. využití zakryté pásové 
dopravy) 

2. Komplexní vodohospodářský systém odvádění mělkých povrchových vod, 
neznečištěných dešťových vod a vod z přívalových dešťů, včetně prověření kapacit 
navrhovaného odvodňovacího zařízení  a kapacit koryt vypouštěním povrchových vod 
ovlivněných vodních toků a hlavních melioračních zařízení a včetně prověření 
možných dopadů navrhovaného odvodnění na kapacitu koryta dolního toku 
Ždírnického potoka v k.ú. Předlice.  

3. Pečlivé prověření možné změny vodohospodářského režimu spodních vod při 
realizaci záměru a po jeho dokončení 
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4. Návrh opatření ke snížení dopadů záměru na rekreační oblast Milada, a to jak z 
hlediska ochrany ovzduší i ochrany před hlukem, tak i z hlediska zásahu  do 
krajinného rázu 

5. Podrobný plán rekultivace dotčeného území ve vztahu k požadavkům územního plánu 
města Ústí nad Labem schválených činností a aktivit na okolních blocích ÚPNSÚ 

Vypořádání připomínek: vznesené připomínky byly zahrnuty do požadavků závěru 
zjišťovacího řízení. 

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem, odbor územního plánování a sprá vy majetku 

V zaslané informaci k předloženému oznámení uvedl, že se nejedná o samostatnou 
rekultivaci, ale o záměr dalšího skládkování popílkových stabilizátů, které by probíhalo v 
rozmezí následujících 12-15 let. Po celou dobu by byl útvar odhalen bez vegetačního pokryvu 
a až po té řádně rekultivován.  

Odbor územního plánování dále uvedl, že dle zpracované a registrované územní studie se 
okraj plánované skládky  nachází 150 metrů od rekreační oblasti. Dále upozornil, že v 
rozpracovaném návrhu územního plánu Ústí nad Labem je předmětné území vymezeno 
nezastavitelnými plochami SM-NP-Plochy smíšené nezastavitelného území přírodní, právě s 
ohledem na rozvojovou rekreační oblast jezera Milada. Konstatoval také, že dle jeho zjištění 
se nejbližší obytný objekt (v obytné zástavbě k.ú. Předlice) nachází 325 m od řešeného 
území místo uvedených 800 m. Technická norma skládkování odpadů doporučuje vzdálenost  
od zastavěného nebo k zastavění určeného území nejméně 500 m.  (hluk) 

Závěrem s ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil, že záměr není v souladu s územním 
plánem statutárního města Ústí nad Labem.   

Vypořádání připomínek: předmětem předloženého oznámení je zjištění, zda-li má realizace 
záměru významný vliv na životní prostředí a má-li se dále posuzovat podle zákona. Vztah 
záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací bude řešen v navazujících 
řízeních.   

Statutární m ěsto Ústí nad Labem  

Ve svém usnesení bere předložené oznámení na vědomí. Dále požaduje posouzení 
předmětného záměru ve smyslu zákona, protože jeho realizace může závažným způsobem 
ovlivnit životní prostředí v lokalitě a navazující rekreační oblasti jezera Milada včetně budoucí 
resocializace území.  

V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí řešit především: 

- rozsah záměru ve variantách maximální výšky náhorní plošiny v úrovni kóty 193 m 
n.m. a 185 m n.m. 

- komplexní vodohospodářský systém odvádění mělkých povrchových vod a vod z 
přívalových dešťů, včetně prověření kapacit navrhovaného odvodňovacího zařízení a 
kapacit koryt vypouštěním povrchových vod ovlivněných vodních toků a hlavních 
melioračních zařízení a včetně prověření možných dopadů navrhovaného odvodnění 
na kapacitu koryta dolního toku Ždírnického potoka v k.ú. Předlice. 

- pečlivé prověření možných změn vodohospodářského režimu podpovrchových vod v 
území dotčeném záměrem, po jeho dokončení. 

- ověřit zásah záměru do krajinného rázu zpracováním vizualizace, včetně návrhu 
opatření ke snížení dopadů záměru na rekreační oblast Milada, a to z hlediska 
vizuálních dopadů, ochrany ovzduší i ochrany před hlukem, ve variantách výše 
uvedených úrovní výšky násypového tělesa. 

- budoucí využití dotčeného území i jeho vodohospodářského systému, v dohodě s 
vedením města Ústí nad Labem a zpracovatelem územního plánu a na jeho podkladě 
pak upravit plán a projekt rekultivace.  
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Vypořádání připomínek: požadavky na doplnění oznámení byly zohledněny v požadavcích 
závěru zjišťovacího řízení. 

POUČENÍ 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 

 

 

 
 
 
          Ing.Monika Zeman 
     pověřena vedením odboru  
životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 
 


