Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

30. 3. 2015
960/ZPZ/2015
Ing. Jan Koutecký/970
koutecky.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 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).
Identifikační údaje:
Název: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“
Charakter záměru:

Předmětem záměru oznamovatele je obnova a modernizace staveb a zařízení stávající
železniční jednokolejné elektrifikované regionální tratě. Hlavním cílem stavby je
elektrifikace celé trati. Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku
v řešeném úseku včetně odvodnění. Realizací rovněž dojde ke změně konfigurace stanic
v závislosti na stávajících a výhledových požadavcích na kapacitu osobní a nákladní
dopravy. V rámci revitalizace traťového úseku dojde k demolici stávajících a vybudování
nových nástupišť a jejich přístřešků v zastávce Háj u Duchcova, ŽST Osek, zastávce
Lom u Mostu, ŽST Louka u Litvínova a ŽST Litvínov. Součástí posuzovaného záměru
bude i dočasná recyklační základna, která bude umístěna na ploše zařízení staveniště v
blízkosti ŽST Bílina (v k.ú. Břežánky) a bude využita k recyklaci štěrkového lože.
Kapacita (rozsah) záměru:
Úpravy jsou v traťovém úseku Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov, v celkové délce cca
13,3 km. Činnost recyklační linky se předpokládá během výstavby posuzovaného záměru po
dobu 70 dní v roce 2018. Předpokládané množství zpracovávaného materiálu 35 000 t. Při
stavební činnosti bude celkově vytěženo cca 41 724 m3 materiálu, z toho bude štěrkové lože
činit cca 19 762 m3. Zpětně bude pro účely stavby využit materiál o objemu cca 15 224 m3.
Celkový objem materiálu, který bude odvážen na skládku odpadů (zemina + odpad ze
štěrkového lože + kontaminovaný štěrk) bude činit cca 26 500 m3. Množství
kontaminovaného štěrku, který bude určen k uložení na skládku nebezpečného odpadu činí
cca 2 972 m3.
Umístění záměru:
kraj:

Ústecký

obec:

Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Bílina, Duchcov, Háj u
Duchcova, Jeníkov, Osek

k.ú.:

Jeníkov u Duchcova, Duchcov, Háj u Duchcova, Oldřichov u Duchcova, Osek u
Duchcova, Hrdlovka – Nový Dvůr, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Louka u
Litvínova, Horní Litvínov, Lom u Mostu, Břežánky a Bílina
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Z hlediska staničení se jedná o úsek km 42,096 – km 55,450.
Zahájení záměru:
předpokládaný termín zahájení výstavby – 03/2017
přepokládaný termín dokončení výstavby a zahájení provozu – 11/2018
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110
00 Praha 1 – Nové Město

70994234

IČ:
Závěr:

Záměr „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ (ULK926) naplňuje
dikci bodu 9.2 „Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo
modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a
intermodálních zařízení a překladišť“ kategorie II přílohy č. 1 zákona. 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
„Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného
zákona.
V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky,
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10 odst. 4 a 5 zákona).
Požadavky závěru zjišťovacího řízení:
1. Při provádění všech staveb bude důsledně zajištěno oddělené shromažďování stavebních
odpadů znečištěných škodlivinami. Případná kontaminace materiálů odtěžovaných při
stavbě bude ověřována průběžně zkouškami na obsah škodlivin v sušině v rozsahu
tabulky 10.1 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Plán vzorkování pro tento účel bude
projednán s orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství v rámci
stavebního řízení.
2. Při kolaudaci stavby bude předložena průběžná evidence odpadů, protokoly o odběrech a
zkouškách vzorků a doklady o odstranění či využití vzniklých odpadů.
3. V místě stavby budou využity pouze demoliční a výkopové materiály, u nichž obsah
škodlivin v sušině nepřekročí hodnoty uvedené v tabulce 10.1 přílohy 10 vyhlášky č.
294/2005 Sb., s výjimkou případů dle bodu 5 přílohy č. 11 této vyhlášky. Tato skutečnost
bude ověřena zkouškami provedenými u reprezentativního vzorku akreditovanou
laboratoří v rozsahu As, Cd, Ni, Pb, PAU, uhlovodíky C10-C40, TOC a zaznamenána do
stavebního deníku. Protokoly o zkouškách a odběrech vzorků budou k dispozici při
kolaudaci stavby a na vyžádání budou předloženy příslušným kontrolním orgánům.
4. Součástí základního popisu odpadů vzniklých při realizaci záměru a předávaných
oprávněným osobám budou protokoly o výsledcích zkoušek rozhodných pro jejich využití
na povrchu terénu či pro uložení na skládku v rozsahu příslušných příloh vyhl. č. 294/2005
Sb. Jakékoliv materiály produkované při provádění stavby, které nebudou využity v místě
stavby v souladu s bodem 3, budou považovány za odpad a budou předány pouze do
zařízení určeného k využití nebo odstranění odpadu; tyto odpady nebudou předávány do
zařízení ke sběru či výkupu odpadů.
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5. Povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů bude pravomocně
projednáno před vydáním stavebního povolení.

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 nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující
dotčené uzemní samosprávné celky a dotčené správní úřady:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Z hlediska ochrany ovzduší - upozorňujeme na navzájem rozporná tvrzení v textu oznámení
ohledně stavu znečištění ovzduší v zájmové lokalitě předpokládaného umístění a
provozování technologie pro recyklaci stavebních materiálů. Konkrétně se jedná o průměrné
denní koncentrace znečišťující látky PM10 – strana č. 109 „Maximální denní koncentrace
PM10“ oznámení proti strana č. 10, tabulka č. 2 a strana č. 20 „Maximální denní koncentrace
PM10“ přílohy č. 2 „Rozptylová studie“ oznámení. Dle údajů o stavu kvality ovzduší
zveřejněných ČHMÚ – „Pětileté průměrné koncentrace“ – dochází v zájmové lokalitě k
dlouhodobému překračování denního imisního limitu pro PM10 (období pětiletých průměrů
2007 – 2011, 2008 – 2012, 2009 – 2013).
Z hlediska odpadového hospodářství
závěru.

- požadujeme dodržení podmínek č. 1 – 4 tohoto

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - požadujeme projednat povolení výjimek ze zákazů u
zvláště chráněných druhů živočichů před vydáním stavebního povolení (podmínka č. 5)
Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení další připomínky a
nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.
Rada Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů
státní správy.
Město Litvínov
Město Litvínov zaslalo vyjádření prostřednictvím odboru investic a regionálního rozvoje –
úseku územního plánování. Ve vyjádření je uvedeno, že záměrem je rekonstrukce stávající
trati. Realizací záměru nedojde k negativní změně poměrů v území, které by významně
ovlivnily míru jeho zatížení. Na základě provedeného vyhodnocení záměru a uvedených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů v
předloženém oznámení nepožaduje jeho další posuzování.
Město Lom
Město Lom se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřilo.
Obec Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřila.
Obec Mariánské Radčice
Obec Mariánské Radčice se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřila.
Město Bílina
Město Bílina se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřilo.
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Město Duchcov
Usnesením č. 143/2015 ze dne 17.3.2015 sděluje, že nemá k záměru připomínky a
nepožaduje tak další posouzení podle zákona.
Obec Háj u Duchcova
Obec Háj u Duchcova se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřila.
Obec Jeníkov
Obec Jeníkov se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřila.
Město Osek
Město Osek se v zákonem stanovené lhůtě k zaslanému oznámení nevyjádřilo.
Statutární město Most
Odbor rozvoje a dotací zaslal v zastoupení statutárního města Mostu vyjádření, ve kterém
konstatoval, že k záměru nejsou námitky.
Magistrát města Most, odbor životního prostředí a mimořádných událostí
Odbor životního prostředí a mimořádných událostí se v rámci zákonem stanovené lhůty
nevyjádřil.
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí
Odbor dopravy a životního prostředí konstatuje, že z hlediska odpadového hospodářství,
ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod, lesů a ochrany
přírody a krajiny nepožaduje posuzování záměru podle zákona.
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí k předloženému záměru nemá žádné
připomínky a námitky.
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Teplice a územní pracoviště Most
Krajská hygienická stanice ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k oznámení
záměru „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“ nemá připomínky.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Z hlediska ochrany lesa konstatuje, že záměr je lokalizován na celkovou plochu 0,0697 ha
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Přestože se jedná z pohledu dotčených komplexů
lesa o relativně malé plochy, je třeba odůvodnit, zda tento záměr převažuje nad veřejným
zájmem definovaným v § 1 lesního zákona. Řešení této otázky lze předpokládat v rámci
povolovacího řízení u příslušného orgánu státní správy lesů.
Z hlediska odpadového hospodářství konstatuje, že odpady budou předány pouze osobám,
které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. S odpady, které budou vznikat
jednak při výstavbě záměru a dále při provozu záměru, musí být nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech. Jednotliví dodavatelé stavebních subdodávek budou v postavení
původce odpadů a budou odpovídat dle zákona o odpadech za nakládání s odpady.
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany lesa a odpadového hospodářství nemá
k předloženému oznámení další zásadní připomínky a nepožaduje jeho posouzení podle
zákona č. 100/2001 Sb.
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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. Radek Braum
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
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