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1. Obchodní firma 

VELLERIN, a.s. 
 
 

2. IČ:  

241 14 6722 
 

3. Sídlo (bydliště):  

VELLERIN, a.s. 
Jinočany 36 
252 25 
 
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

Luděk Loukota 
737 235 600 
 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:   
Luděk Loukota 
737 235 600 
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I. Základní údaje 

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. 

Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice – poslední etapa  
   
Kategorie:   Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK    
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 106 vyžadující zjišťovací 

řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 
106 – výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou 
plochou od stanoveného limitu (10 tis. m2).   

 

B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru 

Jde o novou stavbu, která navazuje na stavby v území již realizované, a to buď minimálním 
rozšířením do zbytkových ploch, nebo směrem jižním vestavbou mezi kolejišti (podél 
průběžné koleje). Jde o plochy s krytem z betonové dlažby, určené pro manipulaci, překládku 
a skladování (obr. str. 39).  

Stavba bude umístěna na p. p. č. 421/3, 421/6 v k. ú. Obrnice a na p. p. č. 47/1 a st. p. 246 
v k. ú. Patokryje.  
 
Celková výměra nově zastavěné plochy (dlážděné) je 30.230 m2 

 

 

B.I.3  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:    Ústecký  
Obec:    Obrnice, Patokryje 
Katastrální území:  k. ú. Obrnice, k. ú. Patokryje  

Záměr bude umístěn v již provozovaném areálu, jde o rozšíření plochy pro již provozovanou 
činnost.  
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Obr. 1 – umístění záměru, širší vztahy 

 

 
 

Obr. 2 - Vyznačení dotčeného území zájmové plochy na ortofotomapě   
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B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
 
Firma VELLERIN, a.s. v současné době provozuje překladiště kontejnerů v dotčené lokalitě. 
Stávající areál se rozkládá v prostoru bývalého železničního překladiště. Cílem  
posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího areálu – stavba bude sloužit 
pro manipulaci, překládání a skladování různorodých materiálů a kontejnerů, vždy 
však s ohledem na příslušné rezortní předpisy pro daný druh. Stejným způsobem byly i v 
minulosti využívány okolní plochy a haly – tehdy byly vlastníkem České dráhy. 
 
Možné kumulace  
Bereme-li celé Zařízení (tj. existující provozy, viz výše) jako jeden celek, není v území v době 
zpracování Oznámení znám žádný záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým 
environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučovaly.  

Možné kumulace vlivů jsou významné především v případě, že se v dotčeném území potkává 
více záměrů s podobným zaměřením – v takovém případě je nutno očekávat a vyhodnotit i 
obdobné vlivy přímé i nepřímé.  

Jako kumulativní v tomto případě je nutné brát v úvahu především dopravu na silnici I/13 
SZ od plochy záměru a na železničních tratích č. 113, 123, 126 vedených JZ směrem od 
zájmového území v blízkosti obce Obrnice.  

Provoz areálu bude v průměru bude čítat příjezd 200 NA za 24 hod (tedy 400 jízd), a to 
jen v denní době (6 – 22 hod). Počty nákladních aut se ale v porovnání se současným 
stavem sníží, protože část dopravy přejde na železnici (zde se objem přepravy zvýší). 

Možný vliv na pozaďové hodnoty hluku a imisí bude mít především doprava na silnici I/13, 
dalším významným zatížením je pak  v současné době probíhající těžba hnědého uhlí a jevy 
s tou činností související v rámci Severočeských dolů - Dolů Bílina, a.s. 

Prvkem ovlivňujícím pozaďové hodnoty hluku a tím i kvalitu životního prostředí je liniový 
zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný silnicí I. třídy č. 13 směrem z Bíliny do 
Mostu a provozem na železniční trati č. 130 (Ústí nad Labem – Chomutov) a na tratích č. 113, 
123, 126. Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a 
obyvatelstvem jsou také podstatně méně vnímány. 

Obecně je zde nutno očekávat synergické působení všech uvedených zdrojů. Je ale nutno 
konstatovat, že v současném uspořádání jedná o stávající zdroje, jejichž emise jsou 
obsaženy v naměřených imisních hodnotách relevantních měřících stanic.  
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B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant           
a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 

Firma VELLERIN, a.s. patří v současné době k významným zprostředkovatelům dopravy a 
logistiky včetně provozování skladování a manipulace se zbožím. Firma se neustále rozvíjí, 
investuje do nových technologií a rozšiřuje své služby. V roce 2018 zahájila přípravu další 
etapu rozvoje obrnického terminálu.    

V současné době se tedy připravují další prostory pro další možnosti překládky, nakládky a 
manipulaci materiálů a zboží.  

Zde se jako vhodný jeví právě prostor navazující přímo na existující plochy terminálu. Celé 
území bylo již v minulosti „protkáno“ kolejišti, dnes torza nebo neudržované (i když 
funkčních až 15 kolejí). Část slouží pro tranzit, případně seřadiště nebo odstavení, část je 
využívána pro potřeby areálu investora. Právě na pozemcích investora dojde výhledově k 
výrazným změnám a zásahům (investorem těchto úprav bude SDŽC). Část – snesení vleček - 
bylo již provedeno, tyto zásahy jsou mimo posuzovanou část, v místě již provozovaném.   

Umístění je dále dáno tedy především lokalizací, vychází z potřeb provozu, a zároveň 
respektuje zásady ochrany ŽP.  

 

Variantní řešení 

Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu 
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav).  Co 
se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech: 

a) Aktivní varianta 

spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů                           
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.  

b) Nulová varianta 

Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání 
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.  

 

 

 

 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 10/57 
Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice – poslední etapa    

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

B.I.6  Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru, v případě záměrů spadajících do 
režimu IPPC včetně porovnání s BAT technologiemi, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími 
parametry. 

§ Zákon o integrované prevenci: 

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci.  

§ Požadavky na demolice, asanace, kácení:  

Z hlediska demolic jde o odstranění stávající retence, která sloužila k zadržování vody v 
rámci předchozí etapy. Jde pouze o „hlubší příkop“, kde odtok zajišťuje jímka a revizní 
šachta. V rámci odstranění retence je nutné zachovat odtokovou šachtu, do které byly v 
minulosti zaústěny drenáže a kanalizace. Tato šachta bude vytažena do úrovně upraveného 
terénu. Rovněž je nutné zdemolovat zbytky drážního zařízení (st. p. 246). 
Nebude docházet k zásahu do kolejiště ani do vleček. Místně lze nalézt betonové pražce z 
bývalé koleje u Srpiny, tyto pražce budou využity investorem v rámci „běžné činnosti“, 
případně recyklovány. 
Již v předstihu (dřívější etapy, čištění pozemku a kolejišť) byla vykácena náletová zeleň, 
která se vyskytovala na zájmové ploše. Ponechány byly vzrostlé stromy po obvodu území 
(pozemků investora). 
 

§ Technologické a stavební řešení záměru: 

Jedná se trvalou stavbu určenou k překládce a skladování materiálu, zboží a dalších 
komodit. Jedná se výstavbu a zpevnění plochy uvnitř areálu, v prostoru střeženém a veřejně 
nepřístupném.  

Stavba není členěna na objekty ani jiná zařízení, jde o stavbu dopravního charakteru,               
s potřebným (nutným) systémem odvodnění.  

Práce budou navazovat na okraje již realizovaných úprav na sousedních plochách, jejich 
vymezení je v dotčených úsecích lemováním betonovou obrubou do lože z betonu. Navazující 
úprava okolních ploch byla tříděným materiálem, ve spodní části průnikem do vrstev ze 
štěrkodrti pod obrubou do drenážních systémů. 

Navazující sousední plochy, využívané a provozované rovněž jako manipulační plochy, 
budou kvůli sladění konstrukčních vrstev pro prakticky neomezené užívání rovněž 
přebudovány do stejného typu konstrukce, jako plochy již upravené. Důvodem je hlavně 
pohyb pracovního stroje, který má za úkol přemísťování a manipulaci s přepravními a 
skladovacími kontejnery (do celkové hmotnosti 30 t).  
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Obr. 3 – Práce nakládacího stroje – okraj pozemku navazujícího na stávající plochu   

Rovněž je pamatováno na zachování a doplnění stávajícího systému odvodnění – drenážní a 
retenční systém areálu nedoznává zásadních změn – mimo rušení stávající retence a nahrazení 
novými nádržemi. Již došlo k vykácení náletů, a další sanace bude spočívat v odstranění 
pařezů, vysvahování a zpevnění bočních stěn – ty bude nově nutno ohumusovat a oset 
vhodným travním semenem. 

 
Obr. 2 – Současný stav – po vykácení náletů a úpravě plochy (3/2020)   
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Nové části ploch budou nejprve odtěženy do úrovně pláně. 

Poté bude provedeno přehutnění pláně s odpovídajícím počtem zkoušek na pláni – s 
celoplošnou sanací. Požadovaný modul přetvárnosti bude přes 100 MPa.  

Do upravené pláně budou následně vetknuty nové prvky drenážního systému, se zaústěním do 
kanalizačních šachet a prvků odvodnění). Drenáž nesmí klesnout v úsecích propojení pod 
0,3% a dále nepřesáhne maximálních 0,6%) – pláně jsou v základním sklonu 3% - možná 
drobná korekce opět v propojení ploch. 

Nad upravenou pláň, s vloženými separačními geotextiliemi nad drenáží, bude rozprostřena 
vyrovnávací ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0-32(45). Tloušťka vrstvy je proměnná pro 
výsledný sklon dalších konstrukčních vrstev dle řezů, min. tl. v propojení (15 cm, až do tl. 
přes 25 cm) – pak je vsazen drén, jehož rýha eliminuje další zesilování. Tloušťky nad 15 cm 
budou provedeny na dvě vrstvy s postupným hutněním. 

Podkladní vrstvou je zde (viz konstrukce sousední) MZK v tl. 17 cm – zde již bez 
vyrovnávacích klínů. Roznášecí a konstrukční desku tvoří KSC I (SC C 8/10 min.), v tl. 21 
cm, kdy cca po 5 metrech je vkládán svislý drenážní (průsakový) prvek z geosyntetika. 

Ložnou vrstvu dlažby tvoří materiál jemnozrnný, opět doporučuji fr. 0-4 mm, případně 0-8 
mm (výjimečně) – zásadně nedoporučuji užití frakcí bez „nulových – prachových“ částic – 
celková tl. lože by neměla přesáhnout 4 cm a rovněž pod 4 cm klesnout, uznávám, že je nad 
lidské schopnosti toto dodržet, tolerance by neměla přesáhnout 1 cm na obě strany. Tloušťka 
dlažby je 10 cm – viz předchozí etapy výstavby. 

V místě napojení na stávající plochu, ukončenou betonovou obrubou, je nutné rozebrání této 
obruby a lože, s vhodnou úpravou a přehutněním dotčených ploch.  

V místě napojení dlažeb „pokračováním“ sklonu bude rovněž rozebrána dlažba šíře cca 40 
cm, poté dle řezu „odtěžena“ (lépe zazubena) část podkladu a ochranné vrstvy.  

Okolní plochy je nutné upravit tak, aby převýšení nebylo přes 10 cm nad, i pod plochu, vždy s 
plynulým sklonem a mezipřímou šíře 20-25 cm cca 2-5 cm pod obrubu. 

Vytyčení hlavních prvků, os a řezů bude odpovědným geodetem. Další upřesnění a případné 
doplnění řešení bude v rámci autorského dozoru. 

Jelikož jde již o x-tou etapu výstavby nebo obnovy a úpravy ploch v tomto areálu, jsou k 
dispozici výsledky hydrogeologických průzkumů a jednotlivých zkoušek prováděných 
průběžně. Samostatný průzkum již prováděn nebyl, bylo pouze zajištěno přesné doměření 
území nad rámec stávajícího. 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, je v území sevřeném kolejišti. K navýšení 
odtoku dochází v místech nového zpevnění ploch. Tyto plochy jsou odvodněny příčnými a 
podélnými sklony do „drenážního systému a odvodnění“, následně přes retenční nádrže 
postupným odtokem do Srpiny. Zasakování vody není možné, celá plocha je „podmáčená“ 
sevřením pozemků investora okolními stavbami a terénem. S ustálenou hladinou spodní vody 
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problém není, k místním problémům může docházet při případném poklesu hladiny – vzestup 
je ošetřen drenážemi a systémem odvodnění. 

Protože je areál situován mimo obydlenou část obcí a byl vždy provozován jako nákladní 
nádraží (seřadiště, překladiště, posunování souprav, skladování materiálu aj.) je dopad na 
území předvídatelný. Navíc s tímto využitím je počítáno i v platných územních plánech obou 
obcí. 

Pro výstavbu plochy je zapotřebí cca: 

• 30.500 m2 betonové dlažby, 

• 1500 m betonových obrub,  

• 500 m3 speciální směsí pro stabilizace,  

• 300 m3 betonové směsi,  

• 9.000 m3 štěrkodrtí  

 

B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření  

§ Práce v okrajích ploch – ve vztahu k vlastnictví pozemků a zejména k stabilitě svahů 
koryta Srpiny - nutno zajistit, aby do koryta nepadal materiál a nedošlo k úniku ropných 
látek. 

§ Dešťová voda bude jako dosud v převážné míře zasakována na volných plochách, 
případné přebytky drenážním systémem odváděny přes retenční nádrže do Srpiny 
(regulovaně – zpětné klapky na drenážích – vzdutí hladiny v řece).  

§ Drenážní systém musí proběhnout v úsecích dle situace, i v místě „ven z plochy“.   

§ Dále je důležitá drenáž při východním okraji obou ploch (rozdělení kolejí), zde bude 
propustná vrstva v celé mocnosti. Na východní straně totiž stéká voda přes okraj do 
terénu a je nutné, aby přebytečná voda nešla pod pláň, ale tímto pojistným drénem do 
retence. 

§ Okolní plochy je nutné upravit tak, aby převýšení nebylo přes 10 cm nad, i pod plochu, 
vždy s plynulým sklonem a mezipřímou šíře 20-25 cm cca 2-5 cm pod obrubu. 

§ Při nakládání a těžení materiálu v době sucha je nutné zkrápění materiálu nebo jeho 
skládání pomocí přípravků (sypáním prostřednictví uzavřených přípravků apod.).  

§ Nakládání vozidel bude pod úroveň postranic, zároveň bude užito krycích plachet. Pro 
nakládání a vykládání je možné užití speciálních dopravníků, nejen otevřených nakladačů 
a sypačů. 

§ Při případném hutnění v blízkosti domů a dalších objektů je nutné monitorovat stav, při 
negativních dopadech okamžitě přijmout doplňková opatření.   

§ Záměr bude provozován jen v denní době. 
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§ Zhotovitel zajistí, aby stavební práce práce byly prováděny v denní době, a to přednostně 
v době od 07.00 do 19.00 hod. Při nutnosti prodloužení pracovní doby, ve vztahu 
k termínům výstavby, bude v době mimo výše uvedené, užito minimálně mechanizace. 
Vždy bude používán nejvhodnější druh mechanizace tak, aby byl minimalizován dopad 
na obyvatelstvo (přes koleje, případně při vjezdu do areálu). 

§ Vozidla budou nakládána tak, aby nedocházelo k úsypům materiálů při provozu na 
veřejných komunikacích. 

§ Před realizací záměru bude aktualizován a předložen příslušným správním úřadům 
havarijní plán a provozní řád z hlediska ochrany ovzduší. 

§ Postor bude trvale zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.  

 

B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zahájení realizace záměru: 2020 
Dokončení záměru:  2021 
 
 

B.I.8  Výčet dotčených územních samosprávných celků   

Na základě znění §3 odst. c, d1 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené 
územní samosprávné celky zařadili:  

VÚSC:    Ústecký kraj 
ORP:    Most  
ÚSC: Obrnice, Patokryje  
 

B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 

• Územní rozhodnutí a stavební povolení (Stavební úřad Most).   

• Kolaudace stavby – povolení k užívání (stavební úřad Most). 

 
1 Dotčeným územím je území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno 
provedením, dotčeným záměru nebo koncepce uzemním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod 
alespoň zčásti tvoří dotčené území 
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II. Údaje o vstupech  

B.II.1  Zábor půdy 

V souvislosti s realizací záměru v již provozovaném areálu dojde k novému záboru území.  
Celý prostor areálu je zpevněn a stejně tak to bude i u záměru nového. Jedná se o zábor 
pozemků se způsobem využití jako manipulační plocha (p. p. č 421/3) a jako dráha              
(p. p. č 421/6 a 47/1).  
Celkově se jedná o zábor 30 230 m2 ostatní plochy.  
 

 

B.II.2  Voda (odběr a spotřeba) 

Záměr svým charakterem neklade žádné požadavky na odběr a spotřebu vody.  
 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje  

Pro celkovou plochu je zapotřebí cca přes 30 500 m2 betonové dlažby, 1500 m betonových 
obrub. Dále odhadem 500 m3 speciální směsi pro stabilizace, 300 m3 betonové směsi, cca 
9.000 m3 štěrkodrtí.  

Energetické zdroje  
Nebudou pro provoz záměru potřeba.   
  
 

B.II.4  Biologická rozmanitost  

Již v předstihu (dřívější etapy, čištění pozemku a kolejišť) byla na zájmové ploše vykácena 
náletová zeleň, ponechány byly ale vzrostlé stromy po obvodu území (na pozemcích  
investora).  

V současnosti se na zájmové ploše určené pro záměr nenachází žádný ekotop příznivý pro 
výskyt chráněných druhů rostlin či živočichů.   

Ostatní část areálu: jedná se o zastavěnou plochu, bez výskytu zeleně. Pochůzkou nebyl 
zjištěn ani případný výskyt hnízd na budovách, z hlediska biologické rozmanitosti se 
nejedná o cenné území. Celé zájmové okolí je tvořeno souborem pouze antropogenních nebo 
člověkem velmi silně ovlivněných biotopů. 
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Obr. 5 – plocha určená pro záměr – současný stav (panoramatický snímek) 

 

 
Obr. 6 – plocha určená pro záměr – současný stav 

  

B.II.5  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Nejedná se o záměr, který by vyvolal potřebu zpevnění a vybudování obslužných účelových 
komunikací. Jak je již výše uvedeno celá stavba je v jedné výškové úrovni, ve sklonech            
do 1%. Jde však o neveřejnou plochu čili mimo platnost vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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Celá plocha je napojena na sousedí plochy určené ke stejnému účelu, k novému napojení na 
dopravní plochy nedochází. Tato oblast je „koncová“ sevřená pod převýšením směrem k 
Patokryjím. 

Komunikační napojení - areál je napojen se státní silniční sítí prostřednictvím vybudované 
asfaltové zpevněné komunikace. Komunikace je obousměrná.   

Doprava a její frekvence – V současné době do areálu přijede, dle informací od investora, 
v průměru cca 200 NA za den.   

 
Obr. 7 – vjezd do areálu 
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III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Množství a druh předpokládaných reziduí a emisí  

Ovzduší  

Na základě charakteru samotného záměru, tj. výstavby (rozšíření) zpevněné manipulační 
plochy, nedojde ke zvýšení prašnosti. Jediným zdrojem znečišťování ovzduší jsou případné 
emise z dopravy. Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje silniční provoz na 
příjezdové komunikaci. Silniční doprava (liniové zdroje emisí) produkují znečišťující látky, a 
to   zejména tuhé znečišťující látky (TZL), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky. 
Intenzita dopravy NA nebude realizací záměru navýšena.   
Záměr není zdrojem ani pachových emisí.  
 

Hluk  

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Posuzovaná činnost je charakterizovaná z hlediska 
zdrojů hluku jako činnost, při které se vyskytují především tyto zdroje hluku: 

a) Technologické   

Čelní nakladače Kalmar - na základě přímého měření hluku těchto nakladačů v roce 2018 lze 
hlučnost nakladače kvantifikovat hodnotou hladiny akustického výkonu A LW,A = 98 dB. 

Vysokozdvižné vozíky - vysokozdvižné vozíky lze kvantifikovat hodnotou hladiny 
akustického výkonu A LW,A=75dB. 

b) Dopravní  

Objem nákladní dopravy:  
Dle sdělení investora je denní pohyb NA do areálu 200 vozidel vjezd, 200 výjezd. 
Celkově tedy pohyb 400 NA za denní dobu tj. 06 – 22 hod.  

Objem železniční dopravy: 
 - Vlak MSC (červené kontejnery u Patokryjí) 2x týdně, 28 vagonů, cca 55 kontejnerů        

1) vyložení/naložení: pondělí 6:00 – 12:00 hod 
2) vyložení/naložení: pátek 6:00 – 12:00 hod 
- manipulace probíhá na koleji č. 26 

- Vlak Unido (UNIPETROL) 5x týdně, 10 vagonů, 20 kontejnerů 
- po – pá: cca 16:30 – 17:30 hod 
- manipulace vlaku 1 hodina (složení vlaku cca 30 min, naložení vlaku cca 30 min) 
- vykládka složených kontejnerů na ploše cca 7 hodin ještěrkami (pohon PB) 
- manipulace probíhá na koleji č. 102 

§ Z důvodů posouzení vlivu hluku bylo zadáno zpracování hlukové studie (Ecomost 2020, 
příloha H.3). 
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Vibrace a seismika 

Samotný provoz není zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí zařízení.  

 

Ionizující a elektromagnetické záření 

Záměr nebude zdrojem takového záření. 

 

 

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Odpadní vody splaškové 

Nebudou provozem záměru produkovány.  

 

Odpadní vody dešťové 

Plochy sousední jsou realizovány včetně řádného odvodnění, a to jak na pláni, tak na povrchu. 
Vše vychází ze stávající dešťové kanalizace, historického systému odvodnění, a možnosti 
odvodnit další plochy mimo tento systém (doplnění nových kanalizací s možností 
gravitačního vyústění). Je velmi složité (dno a hladina sousední Srpiny) navrhnout a 
zrealizovat něco odlišného, to zejména s ohledem na nulové podélné a příčné sklony 
(rovinatost území), nutnost zajistit na drenáži alespoň minimální sklon a na dešťové 
kanalizaci (rekonstruované úseky předchozích etap, rovněž). 

Nová plocha je na úrovni pláně s drenáží řešena tak, že vyústění drenáže vychází takřka na 
dno retence, proto budou před vyústěním zřízeny revizní šachtičky (min. DN 600), kde budou 
typové zpětné klapky, aby při vzdutí vody v Srpině nebo retenci, nedocházelo k zpětnému 
toku vody drenáží do pláně. Povrchové vody budou stékat přes okraj do volného terénu, 
případný přebytek bude odveden vnější drenáží a drenáží železničního spodku do retence. 

Stávající retenční nádrž (opatření z původního sanovaného řešení z doby nákladového 
nádraží) bude zrušena a místo ní jsou navrženy dvě retence na celkovou kapacitu této a 
sousední plochy. Výpočet byl proveden na 15-timin. přívalový déšť (pro Qmax. 150 l/s/ha). 

Voda z ploch odtéká přes okraj a je zasakována drenážním systémem do drenážního potrubí 
odkud je vedena do retenčních nádrží. Zde dochází k postupnému (omezenému) odtoku 
poddimenzovaným potrubím, při vzdutí hladiny nad záchytnou úroveň je bezpečnostní 
přepadové potrubí. Nutno podotknout, že po dobu sledování dokončených etap nedošlo nikdy 
k tomu, že by v nádržích nebo plochách byla zjištěna hladiny vody, a to i době dlouhodobých 
dešťů. Spíše dochází postupem času k poklesu spodní hladiny (možnost déletrvajícího sucha) 
a tím k negativním dopadům na založení ploch. 

Veškeré úpravy jsou řešeny nad úrovní stoleté vody a případný zpětný nátok je eliminován 
instalací zpětných klapek. 
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Odpadní vody technologické  

Nebudou záměrem produkovány.   

 

B.III.3 Odpady – kategorizace a množství 

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění. 

a) při výstavbě  
Dodavatel stavby bude průběžně zpracovávat bilance veškerých odpadů s evidencí kódu a 
druhu odpadu podle Katalogu odpadů. 
V rámci žádosti o kolaudaci stavby se předkládá specifikace druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. Odpady 
budou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a budou uloženy na vyhrazené 
oplocené ploše ošetřené v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy, která není 
předmětem projektu. To se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně 
nalezených při výstavbě. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů.  
 
Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování 
jednotlivých druhu odpadu, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou 
označeny druhem odpadu, který je určen pro shromažďování. Vznikající odpady budou 
odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového 
hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo 
využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné.  
 
Tabulka 1 - odpad při výstavbě záměru 

Č. ODPADU NÁZEV DRUHU ODPADU KATEGORIE ODPADU 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06  Směsné obaly O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 
17 04 11 Kabely O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen) O 
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Během provozu záměru vzniká běžný denní odpad vytvořený obsluhou a jejího 
administrativního zázemí (komunální odpad typu papír, plast, sklo apod. s převažujícím 
podílem tříditelných složek), jehož likvidace je řešena v rámci celého areálu.  

V následující tabulce je uveden odhad druhu odpadů připadajících v úvahu při provozu:  

Tabulka 2 - odpad při provozu záměru 
       Č.ODP. NÁZEV DRUHU ODPADU KATEGORIE ODPADU 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 150202 O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 03 99 Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen) O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
16 01 19 Plasty O 
16 01 20 Sklo O 

 
Způsoby nakládání s odpady 
Odpady kategorie ostatní odpad budou po vytřídění nežádoucích odpadů předávány 
oprávněným osobám k následné recyklaci a zpracování.   
Odpady vzniklé vytříděním budou odstraněny oprávněnou osobou na zařízení 
provozovaném oprávněnou osobou.Případně vzniklé nebezpečné odpady budou 
shromažďovány ve skladech, které zabezpečují tyto odpady před nežádoucím únikem do 
životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné odpady budou následně předávány 
externím specializovaným firmám. 
 

B.III.4 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a metodických pokynů MŽP ČR s touto 
problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně 
zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského 
zdraví a životní prostředí.  

Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni živelných 
událostí. Provozovatel zařízení stavby neplánuje skladovat či používat nebezpečné chemické 
látky nebo nebezpečné chemické přípravky a ani v okolí nejsou objekty nebo zařízení, ve 
kterých se tyto nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladují či 
používají. 
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Riziko požáru je minimální, vzhledem ke vzdálenostem od ostatních objektů a obytné 
zástavby a vzhledem k malému rozsahu možného zahoření (stavební stroj, obytná buňka) by 
případný požár měl velmi malé vlivy na své okolí. Provozovatel má pro provozovnu 
vypracován systém prevence požárů. 

Poloha stavby je v těsném sousedství Srpiny, je však mimo záplavová území. K jistému 
ohrožení by mohlo dojít při vzedmuté hladině – zpětný nátok drenážním potrubím, na tom 
však budou instalovány zpětné klapky v revizních šachtičkách. Rovněž tak nová vyústění (z 
retenčních nádrží) budou opatřena zpětnými klapkami. 

Poruchám a haváriím se předchází především důsledným dodržováním provozních předpisů          
a kontrolou, údržbou a seřizováním technologie podle schváleného plánu kontrol a plánu 
údržby strojů a zařízení, kterou provádějí odpovědní pracovníci.  

Jakékoliv poruchy, havárie, nesrovnalosti v provozních údajích či jen podezření na ně hlásí 
kterýkoliv pracovník odpovědným osobám a to neprodleně. Zároveň podle svých možností 
přispívá k jejich identifikaci a odstranění.  

Spalování jakýchkoliv materiálů je zde zakázáno. 

 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 23/57 
Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice – poslední etapa    

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost  

Stávající areál se rozkládá v prostoru bývalého železničního nádraží a překladiště v Obrnicích. 
Vlastní plochu určenou pro záměr představuje v současnosti nezpevněná plocha navazující       
na plochy již užívané v samotném areálu.   

Cílem posuzovaného záměru je realizace rozšíření kapacity ploch stávajícího areálu, který je 
již provozován jako zařízení pro manipulaci, odstavování, skladování a překládku materiálu        
a nákladů.  

Mezi nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území řadíme ty, které by 
mohly být existencí a provozem posuzovaného záměru dotčeny. Území ale není z hlediska 
ekologické citlivosti významné. Jedná se o plochu již historicky využívanou jako nádraží             
a překladiště.  

V prostoru budoucího záměru se v současné době nenachází žádná zeleň, do které by záměr 
mohl zasahovat.  

Poloha stavby je v těsném sousedství Srpiny, je však mimo záplavová území. 

Řešené území není dotčeno žádným opatřením k ochraně území (zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.) – v lokalitě se nevyskytují žádné prvky nadregionálního                         
a regionálního územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky či území 
chráněná podle národní legislativy (nejedná se o kategorii zvláště chráněných území dle 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění). 

V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů mapovaných v rámci 
soustavy Natura 2000 (vyjádření KÚÚK, příloha H.2).   

Širší zájmové území plánovaného záměru v minulosti bylo a je zatěžováno projevy důlní 
činnosti.  Posuzované území je pod silným antropogenním vlivem a antropickou zátěží                 
z dalších navazujících aktivit a činností.  
Bližší údaje o hlukové situaci v bližším i širším zájmovém území jsou uvedeny v Hlukové 
studii (příloha H.3). 
Území uvažované pro záměr je neobydlené, jeden objekt určený k bydlení se ale nachází 
v jeho těsné blízkosti.   
Nenachází se zde žádné archeologicky ani historicky cenné objekty. Území není 
poddolováno. 
Celé širší zájmové území lze charakterizovat jako intenzivně využívanou průmyslovou a 
hospodářskou krajinu, zcela přeměněnou člověkem. 
 
Dle informace ÚÚP (oddělení rozvoje a územního plánu) v Mostě ze dne  3. 3. 2020,              
čj. MmM/025619/2020/ORaD/MN, je v souladu s územním plánem města Obrnice, včetně 
jeho změn, a je v souladu s územním plánem Města Patokryje, včetně jeho změny č. 1, pokud 
budou dodrženy výše uvedené podmínky. (Příloha H.1).   
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Výstavba významně neovlivní žádnou ze složek ŽP v dotčeném území. S ohledem na její 
umístění v již provozovaném průmyslovém areálu není možné ovlivnění uvažovat u žádné ze 
složek ŽP.    
 

C.2.1  Ovzduší a klima 

V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice UMOMA Most identifikace ISKO 
1005. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2014 až 2018 na této imisní 
stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.   
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a 
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
Tabulka 3 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)  

Imisní stanice Rok Nejvyšší denní 
imise PM10

 

36. nejvyšší denní 
imise 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 
UMOMA Most  2018 147 54,8 31,3 

 
Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit 
nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené průměrné roční imise PM10 se 
pohybují pod hodnotou imisního limitu 40 μg/m3. Pro další sledovanou škodlivinu částice 
PM2,5 je legislativně stanoven imisní limit roční.  
 
Na základě hodnot pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací, které jsou uvedeny na 
webu Českého hydrometeorologického ústavu (mapa pětiletých průměrů ročních imisních 
koncentrací z let 2014 – 2018 v síti 1 x 1 km) můžeme odhadnout stav imisního pozadí 
v oblasti následovně: 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:   17,2 – 14,1 μg/m3 

- částice PM10  - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:  50,7 – 52,1 μg/m3 

- částice PM10 – průměrná roční koncentrace:    27,1 – 28,1 μg/ 

- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace:    19,2 – 19,9 μg/m3 
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:                 1,1 μg/m3 
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:       1,1 ng/m3 

 
Tabulka 4 - Přehled imisních limitů dle z. č. 201/2012 a vyhl. č. 330/2012 Sb.  

Látka doba průměrování imisní limit ug/m3 Přípustná četnost překročení 
SO2 1 hod 350 24 

24 hod 125 3 
NO2 1 hod 200 18 

1 kalendářní rok 40  
PM10 24 hod 50 35 

1 kalendářní rok 40  
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PM2,5 1 kalendářní rok 25  
B(a)P 1 kalendářní rok 0,001  

benzen 1 kalendářní rok 5  
 

Klima 

Posuzované území náleží dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována 
teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až 
velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Základní klimatické 
charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5 - Přehled klimatických údajů 

Veličina Jednotky Hodnota 

Průměrná teplota v lednu °C -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci °C 18 - 19 
Průměrná teplota v dubnu °C 8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu °C 7 - 9 
Srážky ve vegetačním období mm 350 - 400 
Srážky v zimním období mm 200 - 300 
Počet letních dnů   50 - 60 
Počet mrazových dnů   100 - 110 

 

C.2.2  Natura 2000 

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů 
byla v souladu s právem Evropských společenství v České republice vytvořena soustava 
NATURA 2000, která na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které 
používají smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.  

Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 17. 2. 2020 č.j. KUUK/025855/2020/N-3081 lze 
vyloučit, že záměr může mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení 
s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).  

 

C.2.3  Voda 

Hydrologická situace sledovaného území Mostecka je dána především tím, že se jedná o 
pánevní, což znamená akumulační oblast, která je dotována přítoky ze semihumidního 
orografického celku Krušných hor. Jedná se o povodí Bíliny, která protéká severně od Obrnic. 
Zájmové území leží cca 1 km od soutoku řek Bíliny a Srpiny J směrem. Trasa řeky Bíliny 
byla antropogenně významně ovlivněna (regulována).  

Řeka Srpina (IDVT 10100202, hydrologické pořadí 1-14-01-0260) se nachází v těsném 
sousedství plochy záměru. Srpina odvodňuje jižní, velmi suchou část mosteckého okresu. 
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Délka toku Srpiny činí 28,2 km, plocha povodí měří 190,6 km². Průměrný průtok je 
v Obrnicích 0,35 m3/s. Původní koryta mnoha toků na Mostecku byla z velké části 
zlikvidována důlní těžbou. Pro uvolnění a zabezpečení důlních polí i zakládaných výsypek 
bylo nutno toky přeložit a regulovat a zároveň vybudovat ochranné nádrže pro snížení 
povodňových průtoků. Těmto úpravám se nevyhnula ani Srpina. Přesto se v jejím dolním toku 
na korozluckém katastru dochovala niva, která významná výskytem společenstev mokřadního 
a vodního charakteru.  

V posledních letech se říčka potýká s nedostatkem vody, situaci zhoršuje i fakt, že dno řeky je 
zaneseno velmi silnou vrstvou bahna, které snižuje už tak špatný průtok a zhoršuje kvalitu 
vody v letních obdobích. Dle informace získané ze stránek Krajského úřadu se Kraj má 
spolupodílet spolu se správce, kterým je Povodí Ohře, na financování napájení říčky 
z průmyslového nechranického přivaděče.   

Posuzovaná lokalita leží mimo vymezené povodí vodárenského toku i mimo CHOPAV 
Severočeská křída a CHOPAV Krušné hory. 

 

C.2.4  Fauna a flóra, ekosystémy  

S ohledem na plánované umístění záměru uvnitř průmyslového areálu (bývalého překladiště) 
byl k posouzení stavu lokality a tedy možných vlivů záměru na faunu a floru proveden pouze 
orientační přírodovědný průzkum.   

Plocha budoucího umístění, stejně jako celý areál, není jako biotop vhodný pro přirozený 
výskyt rostlinných a živočišných druhů. Podél oplocení byly zaznamenány běžné ruderální 
druhy trav. Již v předchozí etapě došlo k úpravě plochy sejmutím porostů a vykácením náletů.   

 
Obr. 8 – současný stav plochy záměru 
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 

VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  

A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

Vlivy na klima a ovzduší 

Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klima. Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze 
v rámci navazující dopravy. Počty nákladních aut se ale sníží, protože část dopravy přejde 
na železnici (zde se objem přepravy zvýší). Nedojde tedy ke zhoršení vlivů z navazující 
dopravy ve srovnání se stávajícím stavem.  
 

Vlivy na hlukovou situaci   

Zvuk je změna tlaku rozeznatelná lidským sluchem. Hygienické limity jsou stanoveny 
nařízením vlády č. vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní 
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.  
Korekce na druh chráněného prostoru: 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor          0 dB  
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce   -10 dB 

Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I a II. třídy a místních komunikací I a II. 
třídy, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích         +10 dB 

Samotný záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy na hluk lze 
spatřovat především v rámci navazující dopravy a pohybu technologie v prostoru 
překladiště.  

§ Z důvodu posouzen možných negativních vlivů hluku bylo zadáno zpracování odborné 
Hlukové studie (Ecomost 2020, Příloha H.3).  

Ze studie:  

Areál bude provozován pouze v denní době. V chráněném venkovním prostoru výpočtového 
bodu č.1 RD Obrnice č.p.148 Obrnice je hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB 
pro ostatní výpočtové body je hygienický limit pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB2. 

 
2 Stanovení hodnoty korekce a hygienického limitu je v kompetenci OOVZ. 
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V programu „Hluk+“ byl vytvořen model území o ploše 1,9 km2 s vyznačenými objekty a 
komunikacemi. Parametry stávajících objektů tj. velikost, výška a tvar střechy byly 
kombinovány z podkladů z katastrální mapy a ze serveru www.googlemaps.cz. V zájmovém 
území bylo zpracovatelem opakovaně provedeno místní šetření za přítomnosti zástupce firmy 
VELLERIN, a.s. 

Údaje o intenzitě dopravy na silnici I/13 byly získány na serveru www.rsd.cz. Zjištěné 
intenzity dopravy z celostátního sčítání z roku 2016 byly v programu přepočteny na 
výpočtový rok 2020. Informace o osobní dopravě na železničních tratích č. 113, 123 a 126 
vedených jihozápadním směrem od zájmového prostoru záměru v blízkosti obce Obrnice byly 
získány ze serveru https://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady.html, kde jsou 
aktuální jízdní řády. 

Hlukové parametry stacionárních a mobilních zdrojů hluku byly vyhodnoceny přímými 
měřeními hluku provedenými v rámci odborných posouzení zpracovaných firmou 
ECOMOST s.r.o. v roce 2018 na překladišti v Obrnicích. 

Intenzity dopravy NA a dopravy na železničních vlečkách v areálu překladiště Obrnice byly 
dodány vedením firmy VELLERIN, a.s. Poloha a výšky skladovaných kontejnerů na ploše 
byly získány na základě místního šetření a z leteckých map překladiště. Hluková situace byla 
hodnocena na ploše 1,9 km, která zahrnovala prostor překladiště, Značnou část obce Obrnice 
a okrajové části obce Patokryje přiléhající k překladišti. 

Tabulka 6– Specifikace výpočtových bodů 

 
 
Hodnoceny byly dvě hlukové situace, a to: 

- Celková hluková situace daná provozem vozidel po silnici I/13, železničních tratích 
č.113, 123 a 126 a provozu všech zdrojů souvisejících s provozem překladiště. 

- Pouze vliv hluku z provozu na překladišti. 
Výpočty byly provedeny v chráněném venkovním prostoru konkrétních výpočtových bodů 
(staveb) ve výši 5 m nad terénem. Pro názornost byly pro oba stavy (celková hlučnost a hluk 
pouze z provozu překladiště) vypočteny průběhy izofon a hlukových pásem ve výši 5 m nad 
terénem. 

Hodnocení hlukové situace bylo provedeno na základě dostupných oficiálních údajů o 
intenzitách dopravy na jednotlivých komunikacích získaných ze serverů www.rsd.cz a 
https://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady.html. Do výpočtů nebylo proto 
možné zahrnout intenzitu dopravy na komunikaci do obce Patokryje ani intenzitu železniční 
nákladní dopravy na trati procházející nádražím Obrnice. 
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Tabulka – Specifikace výpočtových bodů 
Bod č. Specifikace Způsob využití 

1 Obrnice č.p.148 Objekt k bydlení 
2 Obrnice č.p.128 Bytový dům 
3 Obrnice č.p.198 Bytový dům 
4 Patokryje č.p.97 Objekt k bydlení 
5 Patokryje č.p.18  Objekt k bydlení 

 
Výpočtové body byly zvoleny z následujících důvodů: 
 
Bod č.1  Obrnice č.p.148 (MM) –  představuje nejbližší RD u vjezdu NA do areálu překladiště 
 

 
 
 
Bod č.2  – č.p.128 (bílé číslice) je nejbližší stavbou vzhledem k místu, kde jsou z kontejnerů 

přesypávány PP a PE do cisteren  (MM 2 – měřící místo pro vyhodnocení hlukové 
emise zařízení) 
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Intenzita silniční nákladní dopravy a železniční dopravy na vlečkách do prostoru překladiště 
byla dodána investorem. Údaje byly získány z měsíčních přehledů evidovaných firmou 
VELLERIN, a.s. 

Z hlediska překladiště nebylo možné přesně stanovit polohu, výšku a šířku bariér tvořených 
kontejnery na jednotlivých plochách. To znamená, že výpočet hlukové situace hlavně směrem 
k obci Patokryje (výpočtové body č.4 a 5) byl proveden na straně bezpečnosti – nebylo 
uvažováno se všemi možnými překážkami („protihlukovými stěnami“) tvořenými 
uskladněnými kontejnery. 

Tabulka 7 Vypočtené hodnoty LAeq,T /dB/ 

 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že ve výpočtových bodech č. 2 - 5 jednoznačně převažuje vliv 
hluku pozadí. Analýza hlukové situace ve výpočtovém bodě je provedena v tabulce 8.  

Tabulka 8 Analýza hlukové situace v bodě č.1 – RD č.p. 148 Obrnice – LAeq,T /dB/ 

 

Závěr studie:  

Tato hluková studie hodnotí hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru nejbližších 
staveb vzhledem k manipulační ploše Obrnice „Manipulační plochy v areálu M+L Obrnice, 
č.p.38, ul. Nádražní obec Obrnice“ (překladiště Obrnice). Pro dané území je vyhodnocena i 
celková hluková situace daná mimo překladiště provozem vozidel na silnici č.I/13 a 
železničních tratích č.113, 123 a 126. Hodnoceny jsou stacionární i mobilní zdroje. 
Hodnocení bylo provedeno nejen pro konkrétní chráněný venkovní prostor nejbližších staveb, 
ale byly vypočteny i izofony a hluková pásma pro širší území o ploše 1,9 km . 

Z provedené analýzy hlukové situace vyplývá: 

- ve výpočtových bodech č. 2 – č. 5 je výsledná hluková situace určena především 
komunálním hlukem pozadí z provozu vozidel na silnici I/13 a železničních 
tratích č.113, 123 a 126, 

- ve výpočtovém bodě č.1 RD č.p. 148 Obrnice je hluková situace dána superpozicí 
hluku z provozu vozidel po silnici I/13 a provozu NA souvisejících s provozem 
překladiště.  

(Ecomost, Příloha H.3) 
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Areál bude provozován pouze v denní době 
 
V chráněném venkovním prostoru výpočtového bodu č.1 RD Obrnice č.p.148 Obrnice  je 
hygienický limit pro  denní dobu LAeq,16h = 60 dB pro ostatní výpočtové body je hygienický 
limit pro denní dobu   LAeq,8h = 50 dB.  
 
Pozn.:  Stanovení hodnoty korekce a hygienického limitu je v kompetenci OOVZ. 
 
 
 
2.8       Celkové zhodnocení 
 
Hodnocení hlukové situace bylo provedeno na základě dostupných oficiálních údajů o 
intenzitách dopravy na jednotlivých komunikacích získaných ze serverů www.rsd.cz a 
https://www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady.html. Do výpočtů nebylo proto 
možné zahrnout intenzitu dopravy na komunikaci do obce Patokryje ani intenzitu železniční 
nákladní dopravy na trati procházející nádražím Obrnice.  

 
Intenzita silniční nákladní dopravy a železniční dopravy na vlečkách do prostoru překladiště 
byla dodána investorem. Údaje byly získány z měsíčních přehledů evidovaných firmou 
VELLERIN, a.s. 

  
Z hlediska překladiště nebylo možné přesně stanovit polohu, výšku a šířku bariér tvořených 
kontejnery na jednotlivých plochách. To znamená, že výpočet hlukové situace hlavně směrem 
k obci Patokryje (výpočtové body č.4 a 5) byl proveden na straně bezpečnosti – nebylo 
uvažováno se všemi možnými překážkami („protihlukovými stěnami“) tvořenými 
uskladněnými kontejnery.  
 
Tabulka  - Vypočtené hodnoty LAeq,T /dB/  
Bod č. Celková hluková situace Hluk z provozu překladiště 

doprava průmysl Celkem doprava průmysl Celkem 
1 61,7 41,7 61,7 59,4 39,3 59,4 
2 52,8 31,8 52,8 40,6 31,8 41,1 
3 56,3 24,9 56,3 46,7 24,9 46,7 
4 45,3 41,9 48,0 43,0 42,0 45,5 
5 51,8 40,2 52,1 49,0 41,5 49,7 

 
Z předchozí tabulky je zřejmé, že ve výpočtových bodech č. 2 – 5 jednoznačně převažuje vliv 
hluku pozadí.  
 
Analýza hlukové situace ve výpočtovém bodě je provedena v následující tabulce. 
 
Tabulka – Analýza hlukové situace v bodě č.1 – RD č.p.148 Obrnice – LAeq,T /dB/ 

Celkem Překladiště I/13 
61,7 59,4 57,8 
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Vlivy záměru nenavýší hlukové emise oproti současnému stavu – nebudou tedy mít 
negativní vliv na hlukovou situaci. Nedojde k navýšení počtu NA, předpokládá se naopak 
její snížení o cca 10% - provoz NA bude suplován železniční přepravou.  

 

Vlivy na obyvatelstvo  

Blízké okolí prostoru záměru a jeho blízké okolí je obydlené. Stavba bude sloužit pro 
manipulaci, překládání a skladování různorodých materiálů a kontejnerů, vždy však s 
ohledem na příslušné rezortní předpisy pro daný druh. Stejným způsobem byly i v minulosti 
využívány okolní plochy a haly – tehdy byly vlastníkem České dráhy. 

Nejbližší obydlený objekt (RD čp. 148 Obrnice) je v postavení a ve vzdálenosti, které záměr 
vlivy svého provozu zasahuje z hlediska hlukové zátěže.  Dle závěrů HS lze ale konstatovat, 
že samotné rozšíření plochy nezvýší hluk v tomto výpočtovém bodě.  

 

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy  

Nepřicházejí v úvahu. Dle stanoviska KÚ lze vyloučit, že záměr může mít významný vliv na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí (příloha H.2).  

 

Vlivy na půdu 

Při výstavbě dojde nejprve k těžení zemin do potřebné hloubky (na úroveň pláně), tento 
materiál bude odvážen na skládku. Bilance zemních prací je nevyrovnaná – jak je výše 
uvedeno, přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Je nutné „přemístit“ cca přes 10.000 
m3 zeminy (ne ornice, ne bonitní půda).  Realizace záměru nebude mít negativní vliv na 
půdu.   

Vlivy na krajinu  

S ohledem na umístění záměru do stávajícího areálu v průmyslové zóně lze konstatovat, že 
vlivy na krajinu jsou nulové.  
 

Vlivy na vodu   

Staveniště není nutné speciálně odvodňovat, celý prostor mezi kolejišti je historicky 
odvodněn, toto odvodnění zůstává do doby nových drenážních systémů zachováno. Drenážní 
systémy jsou vytvářeny ihned po dokončení stabilizace pláně. 

Stávající retenční „nádrž“ (opatření z původního sanovaného řešení z doby nákladového 
nádraží) bude zrušena a místo ní jsou navrženy dvě retence na celkovou kapacitu této a 
sousední plochy. Výpočet byl proveden na patnáctiminutový přívalový déšť (pro Q max. 150 
l/s/Ha). Realizace záměru nebude mít žádný vliv na kvalitu vod podzemních ani 
povrchových.   
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky 
možného ohrožení ŽP.  

Změny v akustické zátěži podél předpokládaných přepravních tras nákladních automobilů a 
železnice, dle závěrů hlukové studie, nenavýší hlukové emise oproti současnému stavu – 
nebudou tedy mít negativní vliv na hlukovou situaci. 

Změny v kvalitě ovzduší, spojené s provozem záměru, jsou nevýznamné a vliv na obyvatele 
v okolí záměru je zcela nevýznamný. S posuzovaným záměrem nejsou tedy spojeny 
významné negativní vlivy na veřejné zdraví.  

V noční době nebude překladiště provozováno. 

Na základě zkušeností s podobnými záměry a s ohledem na charakter posuzovaného záměru, 
který je v souladu s územně plánovací dokumentací města Obrnice a města Patokryje 
(Příloha H.1), lze konstatovat, že s ohledem k zasaženému území nelze z hlediska velikosti 
a významnosti očekávat takové negativní vlivy, jež by existenci záměru jakkoliv 
vylučovaly.    

Hodnocené vlivy jsou ve všech složkách ŽP nulové, případně se jedná o vlivy velmi malé              
a nevýznamné (doprava).  
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice  

 
S ohledem k plánovanému umístění záměru a především s ohledem k samotnému charakteru 
záměru je možné konstatovat, že možné negativní vlivy přesahující státní hranice nelze 
v tomto území předpokládat.  
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D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na ŽP a popis kompenzací, pokud je to 
vzhledem k záměru možné.  
 
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí             
a integrované prevence, č.j. 18130/ENV/15 jsou základní opatření projednaná 
s oznamovatelem a projektantem záměru uvedena v kapitole B.I.6.1 a jsou chápána jako 
opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se automaticky počítá. 

Další opatření k prevenci a vyloučení negativních vlivů dané činnosti zahrnují opatření, která 
bezprostředně nevyplývají ze zákonných, stavebních, provozních, dopravních a jiných 
předpisů, jsou součástí projektové dokumentace. Jde o opatření, směrovaná pro co nejlepší 
průběh činností bez střetů se zájmy na ochranu přírody.  
 
Dle výsledků hlukové studie nevyplývá nutnost přijímat zvláštní opatření ve vztahu 
k dopadům záměru na hlukovou situaci v okolí zamýšleného záměru.  
 

Pravidelné monitorování činnosti zařízení překladiště je v současné době dokumentováno v 
Provozní evidenci, kde jsou zaznamenávány všechny kontroly provozovny. Toto bude 
zajištěno i v případě rozšíření činnosti.  

Plánované a preventivní prohlídky se provádějí pověřeným pracovníkem provozovatele 
zařízení ve lhůtách stanovených v provozní evidenci.  

Jiná kompenzační opatření nejsou v této fázi posuzování stanovena.  
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru 
na ŽP.  
Ke zpracování oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se z realizace 
obdobných záměrů. Oznámení zpracováno dle příl. č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
a to na současné úrovni poznání. 
Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě získaných podkladů 
oznamovatele a vlastních znalostí a zkušeností. Výhodou byla dobrá znalost lokality.  
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů         
a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí v zájmové 
lokalitě byly využity a do dokumentace zapracovány. 
 
Zpracovatel se domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní 
vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na ŽP a že další údaje, které mohou 
vyplynout z navazujících stupňů řízení se nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé 
složky životního prostředí. Míru takovýchto neurčitostí lze hodnotit jako přijatelnou 
s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením 
záměrů.  

Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí: 
§ Hodnocení hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné konstatovat, že 

každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti. Metody použité jsou 
vytvořeny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být 
absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými 
znalostmi. Při praktickém ověřování metod lze nalézt chybu ± 2 dB u modelování 
hluku. Nutno zdůraznit, že jako vstupní hodnoty pro výpočty v HS byly zadávány 
hodnoty maximální (EIA vždy posuzuje nejhorší možnou variantu) – přesto 
výstupní hodnoty splňují zákonné limity.  

Zpracovatel se přesto domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní 
vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další zpřesňující údaje, 
které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do 
charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 

Míru takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako 
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným 
hodnocením záměrů.  

Hlavní použité podklady:  

- průvodní a souhrnná technická zpráva (Václav veverka ČKAIT 04011705)  
- průzkum lokality a terénní pochůzky, 
- hluková studie (Ecomost 2020) 
- výrobní, technické a mapové podklady poskytnuté oznamovatelem,   
- literární údaje (seznam literatury).  
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D.6 Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků či nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot 
z nich plynoucích.  
Vlivy komentované v tomto oznámení jsou z dosavadního provozu oznamovatele v dané 
lokalitě dostatečně známy a jsou dokladovány prováděnými studiemi a monitoringem                 
v oblastech ŽP.   

Neurčitosti, které vyplývají z daného stupně přípravy záměru, nejsou takového charakteru           
a významu, aby mohly negativně ovlivnit rozsah vlivů záměru na životní prostředí                  
a obyvatelstvo. 

Oznámení hodnoceného záměru vychází z dostupných dosud zpracovaných podkladů                       
a ze zkušeností v dané lokalitě. Možnost realizace návrhu byla prozkoumána a všechny 
dostupné podklady byly v rámci zpracování oznámení aktualizovány a ověřeny.  

Potřebné podklady pro zpracování oznámení jsou známy s dostatečnou přesností, nelze však 
dopředu odhadnout dlouhodobý vývoj v území překračující horizont 20 let.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
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Variantní řešení 

Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu 
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav).         
Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech: 

a) Aktivní varianta 

spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů                           
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností.  

b) Nulová varianta 

Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání 
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.  
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 

 
Hnědá plocha – plocha rozšíření záměru a orientační zákres plochy v orthofotomapě  
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Návaznost budoucí plochy na plochu stávající (pohled na SZ) 

 

 
Návaznost budoucí plochy na plochu stávající (pohled na JZ)  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným 
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.  



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 44/57 
Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice – poslední etapa    

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Firma VELLERIN, a.s. v současné době provozuje překladiště kontejnerů v dotčené lokalitě. 
Stávající areál se rozkládá v prostoru bývalého železničního překladiště. Cílem  
posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího areálu – stavba bude sloužit 
pro manipulaci, překládání a skladování různorodých materiálů a kontejnerů, vždy 
však s ohledem na příslušné rezortní předpisy pro daný druh. Stejným způsobem byly i v 
minulosti využívány okolní plochy a haly – tehdy byly vlastníkem České dráhy. 

Jde o novou stavbu trvalého charakteru, která navazuje na stavby již realizované, a to buď 
minimálním rozšířením do zbytkových ploch, nebo směrem jižním vestavbou mezi kolejišti 
(podél průběžné koleje). Jde o plochy s krytem z betonové dlažby, určené pro manipulaci, 
překládku a skladování. 

Stavba bude umístěna na p. p. č. 421/3, 421/6 v k. ú. Obrnice a na p. p. č. 47/1 a st. p. 246 
v k. ú. Patokryje.  
 
Celková výměra nově zastavěné plochy (dlážděné) je 30.230 m2. 
 

Provoz areálu bude v průměru bude čítat příjezd 200 NA za 24 hod (tedy 400 jízd), a to 
jen v denní době (6 – 22 hod). Počty nákladních aut se ale v porovnání se současným 
stavem sníží, protože část dopravy přejde na železnici (zde se objem přepravy zvýší). 

Stavba není členěna na objekty ani jiná zařízení, jde o stavbu dopravního charakteru,               
s potřebným (nutným) systémem odvodnění.  

Práce budou navazovat na okraje již realizovaných úprav na sousedních plochách, jejich 
vymezení je v dotčených úsecích lemováním betonovou obrubou do lože z betonu. Navazující 
sousední plochy, využívané a provozované rovněž jako manipulační plochy, budou kvůli 
sladění konstrukčních vrstev pro prakticky neomezené užívání rovněž přebudovány do 
stejného typu konstrukce, jako plochy již upravené. Důvodem je hlavně pohyb pracovního 
stroje, který má za úkol přemísťování a manipulaci s přepravními a skladovacími kontejnery 
(do celkové hmotnosti 30 t).  

Rovněž je pamatováno na zachování a doplnění stávajícího systému odvodnění – drenážní a 
retenční systém areálu nedoznává zásadních změn – mimo rušení stávající retence a nahrazení 
novými nádržemi. Již došlo k vykácení náletů, a další sanace bude spočívat v odstranění 
pařezů, vysvahování a zpevnění bočních stěn – ty bude nově nutno ohumusovat a oset 
vhodným travním semenem. 

 
Záměr díky svému umístění ve stávajícím areálu a svému charakteru (nevyžaduje instalaci 
žádné technologie, nenárokuje pro provoz žádné energie, nenavýší počty pracovníků) 
nezasáhne žádným způsobem žádnou ze složek ŽP.      



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 46/57 
Rozšíření manipulační plochy v areálu Obrnice – poslední etapa    

Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 
 

 

 

 

H. PŘÍLOHA 
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska ÚPD. 

 

MmM Z ODKPAT005

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2 , 434 69 Most
 

Magistrát města Mostu
ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ

Oddělení rozvoje a územního plánu

NAŠE ZN.: MmM/013940/2020/ORaD/MN r 1
Č.J. MmM/025619/2020/ORaD/MN

VYŘIZUJE: Ing. arch. Michaela Nosková Environmentální a ekologické
TEL.: +420 476 448 216 služby s.r.o.

IP TEL.: +420 474 771 216

E-MAIL: Jiráskova č. p. 43

MOST DNE: 03. 03. 2020 L 436 01 LITVÍNOV J

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE

© PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný podle $ 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve

znění pozdějších předpisů, poskytuje, podle $ 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů a $21 stavebního zákona, územně plánovací informaci o podmínkách
využívání území a změn jeho využití.

Dne 05. 02. 2020 podala firma .

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova č. p. 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

(dále jen "žadatel") žádost o poskytnutí územně plánovací informace o podmínkách využívání
území a změn jeho využití ve věci

„Rozšíření manipulační plochy Obrnice — poslední etapa“

na pozemcích parc. č. 421/3, 421/6 v katastrálním území Obrnice, st. p. 246, parc. č. 47/1

v katastrálním území Patokryje.

Na základě výše uvedeného Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, poskytuje tyto

informace:

Podmínky pro využívání území:

1. Pozemek p. č. 421/3, 421/6 v katastrálním území Obrnice se nachází v zastavěném území

a pozemky st. p. 246, p. č. 47/1 v katastrálním území Patokryje se nachází v nezastavěném

území. Z hlediska obecných požadavků na využívání území se p. č. 421/3, vk. ů. Obrnice

v Územním plánu Obrnice, včetně jeho změn nachází v lokalitě se způsobem využití „plochy

smíšené výrobní — výroba lehká a skladování a pozemek p. č. 421/6 k. ú. Obrnice se nachází

v „plocha přestavby P2 — plochy lehké výroby“. Pozemky p. č. 47/1 a st. p. 246 k. ú. Patokryje

nachází v lokalitě „DZ- plochy drážní dopravy“.

2.. Podmínky pro využívání ploch dle textové části Územního plánu Obrnice, včetně jeho změn:

Telefonní ústředna: +420 476 448 111 IČO: 00266094 Bankovní spojení:

Identifikátor datové schránky: plíbívy DIČ: CZ00266094 Č.ú.: 1041368359/0800

E-mail: posta(a;mesto-most.cz www.mesto-most.cz Fax: +420 476 448 570

F ODKPAT.0051 platí od: 1. 1. 2020 Stránka 1 23
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VL - plochy smíšené výrobní — lehká výroba a skladování

Přípustné využití plochy: - plochy, určené k umístění provozů výroby a služeb. Plochy lze doplnit

o objekty občanské vybavenosti a o objekty bydlení pro majitele a pro služební byt.

Podmíněné funkční využití plochy: - není stanoveno.

Nepřípustné funkční využití plochy: - jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití plochy je

nepřípustné.
Další podmínky: - nepřípustné jsou druhy staveb a kapacity, uvedené v příloze č.1 zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Uspořádání zástavby umožní připojení

zastavitelné plochy P2.

Plocha přestavby č. P2 - plochy lehké výroby

Plocha přestavby z plochy pro železnici na plochu lehké výroby a skladů je určena pro případnou

koncentraci těchto podnikatelských činnosti jako náhradu za plochy, které jsou územním plánem

určeny k asanaci a na další případná rozvoj. Přípustná je výstavby o výšce 14 m a zastavěnosti 80%,

sadové úpravy budou uplatněny jako liniová zeleň podél toku Srpiny. Území je přístupné novou

komunikací.

Podmínky pro využívání ploch dle textové části Územního plánu Patokryje, včetně jeho změny:

Plochy drážní dopravy
Hlavní využití: - dopravní infrastruktura drážní dopravy (plochy kolejišť včetně náspů, zářezů

opěrných zdí, mostů, plochy železničních stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest.

plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a překladišť),

Přípustné využití:
- doprovodná a izolační zeleň,

- prvky ÚSES,

- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury,

- další stavby a zařízení provozně související s hlavním využitím,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,

- hromadné garáže,

- stavby a zařízení pro civilní ochranu,

- vodní plochy, vodní toky.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že souvisí se stavbou nebo zařízením

v hlavním využití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním využití doplňuje a zvyšuje

komfort jejího užívání, zejména stavby ubytovacích zařízení, stavby a zařízení pro

stravování, pro služby a obchod, pro administrativu, apod.

- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov, či areálu,

- stavby a zařízení pro umísťování a přechovávání látek, které svým složením, fyzikálními

a chemickými vlastnostmi a množstvím podléhají zařazení do skupiny B podle zákona

č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, za podmínky, že bude

dodržena bezpečná vzdálenost od zástavby a rozvojových ploch určených pro bydlení

a občanskou vybavenost, která je veřejnou infrastrukturou,

,

Telefonní ústředna: +420 476 448 Jit IČO: 00266094 Bankovní spojení:

Identifikátor datové schránky: pfíbťvy DIČ: CZ00266094 Č. ú.: 1041368359/0800
E-mail: posta(a)mesto-most.cz Fax: +420 476 448 570
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- liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za

podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného

využití.

Nepřípustnévyužití:

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném

využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Záměr „Rozšíření manipulační plochy Obrnice“ je v souladu s územním plánem Obrnice, včetně

jeho změn a je vsouladu s územním plánem Patokryje, včetně jeho změny č. 1, pokud budou

dodrženy výše uvedené podmínky.

Dále upozorňujeme, že územně plánovací informace nenahrazuje závazné stanovisko územního

plánování podle $96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. V závazném stanovisku bude záměr posuzován rovněž ve

vztahu k cílům a úkolům územního plánování vyplývající z $18 a 19 stavebního zákona, a to

zejména z pohledu koordinace veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Poučení:

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán,

který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na
základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy

o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

S pozdravem TE:po MÉSTA MOS 1,

odbor rozvoje a dotací

ul. Radniční 1, 434 69 MOST

/ n
Ing. M vá Iva

vedoucí odboru rozvoje a dotací

Telefonní ústředna: +420 476 448 111 IČO: 00266094 Bankovní spojení:

Identifikátor datové schránky: pííbívy DIČ: CZ00266094 Č. ú.: 1041368359/0800

E-mail: mesto-most.cz www.mesto-most.cz Fax: +420 476 448 570
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Rozšíření manipulační plochy Obrnice – 
poslední etapa“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně 
příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádosti společnosti Enviromentální a 
ekologické služby s.r.o., ul. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, ze dne 4. 2. 2020, toto stanovisko: 
Lze vyloučit možnost, že záměr „Rozšíření manipulační plochy Obrnice – poslední etapa“ 
může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. 
 
Odůvodnění: 
Předmětem záměru je rozšíření stávajícího areálu firmy Vellerin, provozující překladiště kontejnerů 
v místě bývalého železničního překladiště v Obrnicích. V souvislosti s rozšiřováním služeb 
stávajícího areálu je zamýšleno rozšíření manipulačních ploch i na p. p. č. 421/3 v k. ú. Obrnice a p. 
p. č. 47/1 a st. p. č. 246 v k. ú. Patokryje. Výměra zamýšlené stavby (vydlážděné plochy) by měla 
činit 30 230 m2.  
 
Záměr je lokalizován mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Nejbližší z nich, 
evropsky významná lokalita Bořeň (CZ0420026) s předmětem ochrany - biotopy kontinentálních 
opadavých křovin, panonských skalních trávníků (Stipo-Festucetalia pallentis), středoevropských 
silikátových sutí, chasmofytické vegetace silikátových skalnatých svahů a lesů svazu Tilio-Acerion 
na svazích, sutích a v roklích, se nachází ve vzdálenosti cca 5 km od místa realizace záměru. Mezi 
ohrožující faktory pro předměty ochrany této evropsky významné lokality patří zejména šíření 
borovice černé (Pinus nigra) a trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), zvýšený turistický ruch, 
horolezecká činnost a táboření. S přihlédnutím k charakteru a lokalizaci záměru (stavba 
zpevněných ploch v areálu bývalého železničního překladiště) je však zřejmé, že v souvislosti s jeho 
realizací k výše uvedeným jevům popř. jiným zásahům s možným významným dopadem na výše 
uvedené předměty ochrany nebo celistvost předmětné nejbližší EVL, dojít nemůže. Stavba ani její 
realizace rovněž nemá potenciál významně ovlivnit přeměty ochrany či celistvost jiných, 
vzdálenějších, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti v působnosti Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.  
 
Identifikační údaje:  
Název akce:  Rozšíření manipulační plochy Obrnice – poslední etapa 

 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 
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Kraj:   Ústecký 
k. ú.:              Obrnice, Patokryje 
Žadatel:         Enviromentální a ekologické služby s.r.o., ul. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
 
Podklady pro posouzení:  
Žádost o vydání stanoviska v souladu s § 45i zákona 
informace o záměru 
mapka lokality 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí
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Právní předpisy a normy: 
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§ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
§ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
§ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění ředpisů. 

§ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 
§ Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 
§ Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. 
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Přehled zkratek  
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
B(a)P   benzopyren  
č.p.   číslo parcelní  
ČD   České dráhy 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   
ČIZP OI  Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DP   dobývací prostor 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí  
EVL    evropsky významná lokality 
HS            hluková studie 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IPPC   integrované povolení  
k.ú   katastrální území 
KR   krajinný ráz  
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NA   nákladní automobily 
NRBC,  nadregionální biocentrum 
NRBK  nadregionální biokoridor 
RBC    regionální biocentrum 
RBK   regionální biokoridor 
OOP   orgány ochrany přírody 
OSS   orgány státní správy 
PO   ptačí oblast 
PD   projektová dokumentace 
PUPFL  pozemek určený k plnění funkce lesa 
SÚ   stavební úřad  
TNA   těžký nákladní automobil  
TTP   trvalý travní porost  
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSC   územně samosprávné celky,  
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VÚSC  vyšší územně samosprávné celky 
VKP   významné krajinné prvky 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZCHÚ  zvláště chráněná území  
ŽP   životní prostředí 
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Zpracovatel oznámení 

 
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99 
Environmentální a ekologické služby s.r.o. 
Jiráskova 413, Litvínov 436 01 
Tel.: 417 633 256 
Fax.: 476 731 517 
E-mail: info@ees-servis.cz 
 
 
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99, a prodloužilo ji 
rozhodnutím ze dne 27. 6. 2016 (nabylo právní moci dne 14. 7. 2016), pod č.j. 
37034/ENV/16, na dobu dalších 5 let.  
 
 
 
 
 
 

12. března 2020                                   

 

                                                   

                             _____________________________ 

            Mgr. Luboš Motl 
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 27. června 2016

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí Č- jn 37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů

na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) 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,

vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr. Luboše Motla,
datum narození: 11. 10. 1967, bydliště Lounická 139, 436 01 Litvínov (dále jen „žadate|“)

ze dne 23. 5.2016 a

prodlužuje autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku

udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí č. j.:1522/243/OPVŽP/99

ze dne 15.9.1999 a prodlouženou rozhodnutím o prodloužení autorizace

č. j.: 6741/ENVI11 ze dne 4.2.2011, na dobu Slet podle ustanovení §19 zákona

o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizace se vsouladu s §19 odst. 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, prodlužuje na dobu dalších 5 let.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 27. 5. 2016 žádost ze dne

23.5.2016 o prodloužení autorizace pana Mgr. Luboše Motla, udělené osvědčením

Ministerstva životního prostředí č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999

a prodloužené rozhodnutím o prodloužení autorizace č. j.: 6741/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011,

platné do 31. 12. 2016. Žadatel požádal o prodloužení autorizace
a splnil podmínky pro prodloužení autorizace v souladu s § 19 odst. 3, odst. 4

a odst.5zákona č.100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní prostředí a ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 457/2001 Sb., oodborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo zivotniho prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, lnfo@mzp.cz
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Ministerstvo životního prostředí

Ukončené Wsokoškolské vzdělání bylo v souladu s ustanovením § 19
odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti byla v souladu s ustanovením § 19 odst. 4 písm. b) doložena
osvedčenlm (č. j.: 1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999). Bezúhonnost byla v souladu

s ustanovením § 19 odst. 5 doložena výpisem z rejstříku trestů (datum vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u onum.

Vzhledem ktomu, že předložené žádost obsahuje všechny zákonem požadované

náležitosti a jsou splněny všechny zákonné podmínky pro prodloužení autorizace

ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 50 Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152

zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů

ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí,

Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence    
zástupce ředitel odboru

posuzování vlivů na ž' otní prostředí
a integrované revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a) žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení

b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
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Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111. www.mzp.cz, lnío@mzp.u


