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

BUS.COM a.s., 
Lumiérů 181 
152 00 Praha 5

Datum: 20. 11. 2012  
Jednací číslo: 3023/ZPZ/2012/ULK807záv. 
Vyřizuje/linka: Bc. Zuzana Dynterová / 538 
E-mail: dynterova.z@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) pro zám ěr 

 

Název:  Euroterminal Delta-parkování autobus ů a nákladních vozidel  

Charakter zám ěru:  

Záměrem investora je zřízení odstavného parkoviště pro dálkové autobusy (noční stání) a 
kamiony s dlouhou nucenou přestávkou ze zákona. Záměr je navržen v areálu bývalého 
autobusového nádraží v Ústí nad Labem. V současné době není areál bývalého 
autobusového nádraží využíván. Zájmové územím je stávající zpevněná plocha. 

Kapacita (rozsah) zám ěru :  

Kapacita parkoviště 28 parkovacích stání pro nákladní automobily a autobusy. 
Provoz za den 14 autobusů a 56 kamionů.  
Plocha parkoviště: 6745 m2 

Umíst ění stavby: 

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

Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení: 

Zahájení: listopad  2012 
Ukončení:  prosinec 2012 

 
Oznamovatel :  BUS.COM a.s., Lumiérů 181, 152 00 Praha 5 

IČ:  25497995  

Závěr:  

Záměr „Euroterminal Delta-parkování autobus ů a nákladních vozidel “ naplňuje dikci 
bodu 10.13 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu “Tématické areály na ploše nad  5000 m2“. Dle 
§ 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude 
mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle 
citovaného zákona.  
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Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 
 

„Euroterminal Delta-parkování autobus ů a nákladních vozidel “ 

má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 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 následující oblasti: 

• Hlukovou a Rozptylovou studii, která bude řešit posouzení dopadů nových tras těžké 
nákladní dopravy, dopady samotného parkovacího terminálu na nákladní dopravu v 
centru města, posouzení dopadů na křižovatkách v centru města v závislosti na 
čekací době včetně posouzení pro dopravní špičku. 

• Hlukovou studii doplnit o měření v noční době. 
• Rozptylovou studii doplnit o nemotorové emise z dopravních zdrojů a vyhodnocení 

problematiky druhotné prašnosti z budoucího provozu záměru. 
• Studii zdravotních rizik, která bude řešit vyhodnocení všech karcinogenních  

škodlivin, které mohou mít nepříznivé vlivy na zdraví, např. 1,3 butadien, 
formaldehyd, benzo(a)pyren z výfukových plynů naftových motorů. 

• Posouzení dopadů záměru na provoz MHD. Veškeré posouzení provést na základě 
digitálního modelu města Ústí nad Labem včetně konkrétních simulací dopravní 
situace v centru města. 

• Způsob zajištění odstraňování, třídění a využívání odpadů vzniklých provozem 
Euroterminálu Delta. 

• Zohlednění, že dotčený areál leží v zóně havarijního plánování provozů společnosti 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem a.s. 

 
Dokumentace požadujeme předložit ve formě samostatného dokumentu 8x v tištěné formě + 
1x elektronicky (CD).  

 

ODŮVODNĚNÍ 

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení došla následující vyjádření. 

Rada Ústeckého kraje 

Požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Statutární m ěsto Ústí nad Labem-Rada m ěsta Ústí nad Labem 

Požaduje: 

1) Posouzení předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, protože může mít významný vliv na životní prostředí z hlediska 
nárůstu emisí do ovzduší a hlukové zátěže v dotčené části centra města, situovaného 
v území se zhoršenou kvalitou ovzduší a s vysokým počtem dnů s nízkou inverzní 
vrstvou atmosféry. 

2) Aby v rámci dokumentace EIA byla, na základě posouzení dopadů nových tras těžké 
nákladní dopravy dopravním modelem města, zpracována taková hluková a 
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rozptylová studie, které budou řešit nejen vlastní parkovací terminál, ale i celkové 
dopady vtažení kamionové dopravy do centra města, v celé délce jejich nových 
dopravních tras, a to včetně zohlednění nárůstu pojezdů autobusů hromadné dopravy 
na náhradní stanoviště, po zrušení autobusového nádraží v prostoru navrhovaného 
parkovacího terminálu. 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Z hlediska ochrany vod, odpadů a přírody nemá připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší 
Pro území stavebního úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem byla na základě dat za rok 
2010 Ministerstvem životního prostředí vymezena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
z důvodu překročení imisních limitů PM10 (d IL) (celkem 47 % území). Dále dle sdělení MŽP 
došlo v roce 2010 na území stavebního úřadu Magistrátu města Ústí nad Labem 
k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na celkem 32,4 % plochy tohoto 
území. 
Podíl mobilních zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisích tuhých znečišťujících 
látek a benzo(a)pyrenu do ovzduší není zanedbatelný a jistou měrou se tak podílí na celkové 
kvalitě ovzduší v dané lokalitě. 
Záměr vybudování odstavného parkoviště (s tím související zvýšená dopravní zátěž) je v 
rozporu s prioritami koncepčního dokumentu Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Ústeckého kraje (nařízení Ústeckého kraje č. 18/2012): 

• Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 
o Priorita se vztahuje především na města a obce vyhlášené jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší 
• Snížení imisní zátěže benzo(a)pyrenu 

o Priorita se vztahuje na území měst a obcí, kde dochází k překračování 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

Záměr dále není podporován výše uvedeným dokumentem a koncepčním dokumentem 
Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje (nařízení Ústeckého kraje                 
č. 6/2010) ve smyslu opatření a nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší, zejména v oblasti 
parkovací politiky a omezení automobilové dopravy. 
 

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem – odbor životního prost ředí   

Požaduje 

1) Posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, protože předložené oznámení neřešilo dopady vlivů na životní prostředí 
z hlediska vtažení kamionové dopravy, která v současné době centrum města objíždí, 
do centra města – do oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší a nejvyšším počtem 
smogových situací, takže předložený záměr by mohl mít významný vliv na životní 
prostředí. 

2) Doplnění dokumentace předmětného záměru o: 
• Hlukovou a rozptylovou studii pro předpokládané trasy vtažení těžké nákladní 

dopravy do prostoru záměru umístěného v centru města Ústí nad Labem.  
• Způsoby zajištění odstraňování, třídění a využívání odpadů vzniklých provozem 

Euroterminálu DELTA. 
• Zohlednění, že dotčený areál leží v zóně havarijního plánování provozů Spolek pro 

chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem a.s. 
 
Z hlediska ochrany obyvatel, ochrany ZPF a vodního hospodářství: 

• Z hlediska ochrany obyvatel upozorňujeme na skutečnost, že dotčený areál leží 
v zóně havarijního plánování Spolchemie, je tedy nutné, aby všichni pracovníci 
provádějící stavební práce byli s tímto faktem seznámeni a byli proškoleni ze zásad 
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chování pro případ možného úniku nebezpečných látek z areálu Spolchemie. 
• Dále doporučujeme pro provoz parkoviště zpracovat kromě požárního řádu i plán 

ochrany ostrahy a řidičů autobusů a kamiónů pro případ havárie s únikem 
nebezpečných látek ze Spolchemie. 

Z hlediska vodního hospodářství a ochrany přírody, ochrany ZPF a lesního hospodářství – 
není námitek. 
 
Magistrát m ěsta Ústí nad Labem – odbor územního plánování a maj etku  
Záměr podle předložené dokumentace k Oznámení je v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem za podmínky kladného vyjádření Odboru životního prostředí MmÚ a kladného 
vyjádření Odboru dopravy MmÚ.  

Sdělujeme Vám, že k záměru „parkování nákladních vozidel“ vyjádřila komise pro územní 
plán na svém jednání dne 24. 4. 2012 nesouhlas z důvodu nepřijatelnosti záměru v dané 
lokalitě. 

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem – odbor dopravy  

Požaduje: 
1) Posouzení předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, protože může mít významný vliv na životní prostředí z hlediska 
nárůstu emisí do ovzduší a hlukové zátěže, v dotčené části centra města, 
situovaného v území se zhoršenou kvalitou ovzduší a s vysokým počtem dnů s 
nízkou inverzní vrstvou atmosféry. 

2) Aby v rámci dokumentace EIA byly zpracovány takové hlukové a rozptylové studie, 
které budou řešit: 

• Posouzení dopadů nových tras těžké nákladní dopravy. 
• Dopady samotného parkovacího terminálu na nákladní dopravu v centru města. 
• Posouzení dopadů na křižovatkách v centru města v závislosti na čekací době včetně 

posouzení pro dopravní špičku. 
3) Dále požadujeme: 

• Posouzení dopadů na provoz MHD. 
• Veškeré posouzení provést na základě digitálního modelu města Ústí nad 

Labem včetně konkrétních simulací dopravní situace v centru města. 

ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

Po prostudování předloženého oznámení záměru ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že 
nemá k tomuto oznámení z hlediska odpadového hospodářství a ochrany vod žádné 
připomínky a nepožaduje posouzení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

 

KHS Ústeckého kraje, územní pracovišt ě Ústí nad Labem 

Ke hlukovému posouzení, zpracovaném společností Ekomod, máme následující připomínky. 
V ověření stávajícího stavu postrádáme údaj o skutečné hlučnosti v noční době. Vypočtené 
hodnoty dle znalostí odborných pracovníků KHS tomuto vypočtenému stavu neodpovídají. 
Dále upozorňujeme, že na příjezdových komunikacích, zejména silnici I. třídy I/30 již za 
stavu bez předpokládaného nárůstu plánované kamionové dopravy dochází k překračování 
hygienických limitů i pro starou hlukovou zátěž. Upozorňujeme v souvislostí s posuzováním 
příjezdových tras na částečnou obnovu funkce bydlení v Tovární ulici naproti čerpací stanici 
AGIP. Jakékoliv další, byť nepatrné navyšování hlukové zátěže je tedy z hlediska ochrany 
zdraví nežádoucí. 
Rozptylová studie byla zpracovaná společností Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Studie se 
zabývá vyhodnocením příspěvku škodlivin NOx, PM10, PM2,5 a benzenu z vlastního provozu 
terminálu. Centrální část města Ústí nad Labem se nachází v území, které je charakteristické 
zejména v podzimním a zimním období zhoršenými rozptylovými podmínkami. Z tohoto 
důvodu je vnos kamionové dopravy do této lokality krajně nevhodný. Není zohledněna 
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skutečnost, že 47 % území spadajícího pod stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem 
je území s překračováním limitní hodnoty pro suspendované částice a 32,4 % území je s 
překračováním limitu pro benzo(a)pyren. Předložená rozptylová studie se zabývá pouze 
výčtem výše uvedených škodlivin, což je z hlediska ochrany zdraví nedostatečné. 
Upozorňujeme na skutečnost, že mezinárodní agentura IARC, která je součástí WHO 
překvalifikovala výfukové plyny z naftových motorů z kategorie možných karcinogenů do 
skupiny látek prokazatelných karcinogenů. Vystavovat populaci tomuto riziku zbytečně je ke 
zvážení. Požadujeme tedy doplnění o vyhodnocení všech škodlivin, které mohou mít takto 
nepříznivé vlivy na zdraví, např. 1,3 butadien, formaldehyd, benzo(a)pyren. Vzhledem k výše 
uvedeným karcinogenním účinkům je nezbytné provést posouzení zdravotních rizik, které v 
dokumentaci chybí. U posouzení suspendovaných částic PM2,5 nemůžeme souhlasit s 
předpokladem rozptylové studie, že obsah částic PM2,5 tvoří pouze 53 % obsahu částic PM10. 
U dopravy se jedná o 80 a více %. Koncentrace částic PM2,5 v centrální části města nelze 
srovnávat s naměřenými hodnotami na Kočkově. Jedná se o zcela odlišnou lokalitu. 
Vycházet je možné z měření ČHMÚ, které od r. 2011 tyto částice měří i na stanici Ústí nad 
Labem – město. Za předpokladu, že podíl částic PM10 bude vyšší než uváděných 53 % je 
reálný předpoklad, že v této centrální části dojde i překročení ročního limitu pro PM2,5. 
Provozem těžké nákladní dopravy je třeba do posouzení zahrnout i nemotorové emise z 
dopravních zdrojů a za velice důležité považujeme i nutnost vyhodnocení problematiky 
druhotné prašnosti z budoucího provozu tohoto záměru. Z těchto výše uvedených d ůvodů 
nelze s p ředloženou dokumentací souhlasit a v žádném p řípadě ji nelze doporu čit ke 
kladnému projednání. Pokud bude pokra čováno v posuzovacím procesu dle zák. č. 
100/2001 Sb. ve znění pozd ějších zm ěn a dopl ňků, požadujeme provést výše citovaná 
dopln ění. S ohledem na skute čnost, že se jedná o velice necitlivý zásah ve vztah u k 
občanům města Ústí nad Labem, považujeme za nezbytné ve řejné projednání tohoto 
záměru.  

 

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. Veronika Miláčková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky. 


