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1. Obchodní firma 
ZEPOS a.s.  
 
 

2. IČ:  
00121061 
 
 

3. Sídlo (bydliště):  
Radovesice 5 
Lovosice  
410 02 
 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 
 
Ing. Jiří Mašek – ředitel a místopředseda představenstva ZEPOS a.s. 
737 223 921 
 
Ing. Jiří Zapletal - projektant  
Ústecká 230 
Chlumec 
403 39  
 
 
 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:   
 
Vedoucí pískovny  Miroslav Pastyřík  
e-mail    pastyrik.zepos@seznam.cz 
tel:    737 223 922 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
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I. Základní údaje 

B.I.1  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. 
Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa 
 
Kategorie:    Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 
Příslušný správní úřad:  KÚ ÚK    
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 56 vyžadující zjišťovací řízení 

dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 56 – 
zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů 
s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok).    

 
 

B.I.2  Kapacita (rozsah) záměru 

Záměrem je pokračování rekultivačních činností po ukončení II. etapy těžby písku 
v ložisku Chotěšov, a to ukládáním inertních materiálů v náhradě za vytěženou surovinu. 
Záměr recyklačních prací zahrnuje provoz recyklační linky stavebního odpadu i provoz 
navazující dopravy a následných rekultivačních prací biologického charakteru.  

Jedná se o plochu na p. p. č. 709/1, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 715/2, 715/33, 715/34, 715/35, 
733/18, 733/33, 735/4, 735/5 v k. ú. Chotěšov u Vrbičan.  

Celková plocha budoucí rekultivace je 8,2909 ha.   

Bilance hmot potřebných pro rekultivaci: 
Skrývkové hmoty         107 000 m3 
Ornice                28 000 m3 
Specifikovaný odpad (170101, 170102,170103, 170107, 170504) 249 000 m3    
 
Kapacity záměru 

- maximální hodinový výkon drtícího stroje   150 t/h 
- maximální denní ukládka dle PD    378 t/den  (225 m3) 
- roční ukládka        83 664 t/rok (49 800 m3/rok) 

 
kapacita dopravy materiálu       25 NA za 24 hod  

25 TNA za 24 hod 
rozklad dopravních směrů:       směr Chotěšov cca 90 %,  

     směr Břežany 10 % 
pracovní doba         po - pá 8 hod 
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B.I.3  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:    Ústecký  
Obec:    Chotěšov  
Katastrální území:  k.ú. Chotěšov u Vrbičan   
Zájmové území se nachází mezi obcemi Chotěšov a Břežany nad Ohří, cca 1 km JV směrem 
od Chotěšova, kde ložisková plocha tvoří poměrně rozsáhlou lokalitu pod úrovní okolního 
terénu. (obr. 1,2). 
 

 
Obr. 1 – orientační umístění záměru, širší vztahy  

 

 
Obr. 2 – orientační umístění záměru v ortofotomapě 
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B.I.4  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Záměr má charakter sanace území pozměněného lidskou činností (povrchovou těžbou), 
jedná se tedy o revitalizaci území po povrchové těžbě. Navrhované terénní práce budou 
přímo navazovat na ukončené práce těžební, čímž dojde k definitivnímu tvarování morfologie 
prostoru a přizpůsobení okolnímu terénu. 

Na řešené ploše stále probíhá těžba štěrkopísku1.  

V současné době probíhá a finalizuje se rekultivace I. etapy těžby, a to zavážením inertním 
odpadem na základě uděleného souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu za účelem rekultivace pískovny Chotěšov (č.j. KUUK/50284/2019/ZPZ ze 
dne 10. 4. 2019). Po ukončení rekultivačních prací na území I. etapy (oranžová, obr. 2) se 
v cca druhé polovině roku plynule přejde na rekultivaci území II. etapy (modrá, obr.2). Právě 
rekultivaci plochy II. etapy řeší toto oznámení.  

 
Obr. 3 – Pohled na současný stav pískovny  

Ačkoliv zavážení inertním odpadem v rámci I. etapy bylo prováděno jen na základě vydaného 
souhlasu (viz výše), pro zcela stejným postupem prováděnou rekultivaci po těžbě na ploše II. 
etapy je nyní vyžadováno oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.  

I zde se bude jednat o ukládání inertních odpadů na vytěžené plato pískovny                    
a o následné urovnání a zhutnění navezeného materiálu a provádění rekultivačních 
prací technického a biologického charakteru do úrovně okolního terénu.  

 
1 Územní rozhodnutí pro plochu řešenou Plánem využívání ložiska vydal 16.4. 2010 SÚ MěÚ v Libochovicích 
pod č.j. 699/09. Těžba zde probíhala na základě povolení OBÚ.  
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V zařízení bude nakládáno výhradně s odpady kategorie ostatní (nikoliv nebezpečné). 
Využívané materiály budou takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách 
nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla 
k uvolňování škodlivin do životního prostředí.  

Inertní materiály budou do zájmového prostoru dopravovány nákladními automobily po 
účelové komunikaci přímo na místo vykládky, dle instrukcí odpovědných pracovníků zařízení 
k využívání odpadů.  

Hutnění bude prováděno pojezdy nákladních automobilů, nakladače nebo buldozeru. Ke 
konečné povrchové úpravě a ohumusování bude využit nakladač nebo buldozer. 

Možné kumulace  
Kumulace vlivů na životní prostředí je možné posuzovat z pohledu: 

§ prostorového (území, ve kterém je výskyt vlivů uvažován). Území, v němž je kumulace 
vlivů hodnocena, je dáno potenciálním dosahem těch vlivů souvisejících s realizací 
záměru, jejichž rozsah působení je takový, že přesahuje hranice plochy rekultivačních 
prací a bezprostředního okolí. 

§ časového (stanovení časového horizontu pro výskyt vlivů). Některé vlivy působí 
bezprostředně, jiné s dlouhodobým zpožděním. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé, 
bezprostřední působení vlivu skrývkových prací na faunu a flóru, na druhém konci 
pomyslné škály stojí např. vliv rekultivací po těžbě na krajinu, jež se projeví až s odstupem 
mnoha let po těžbě (např. vzrůst nové zeleně). Časové hledisko pro zvažování kumulace je 
tedy dáno minimálně dobou trvání realizace záměru plus dobou nezbytnou pro provedení 
sanace a rekultivace. Lze hovořit o horizontu cca max 5 let. 

§ významnosti vlivů (stanovení významnosti, u které má smysl o kumulaci uvažovat). 
Kumulace vlivů je zvažována pro ty vlivy, jejichž výskyt se v souvislosti s realizací 
záměru předpokládá (tj. vlivy, které byly identifikovány a zároveň jsou považovány za 
potenciálně významné). 

V době zpracování záměru je dokončována rekultivace etapy I a probíhá ukončování těžby 
v ploše etapy II. Ke kumulativním vlivům nebude docházet, neboť činnosti na ploše I a II 
nebudou prováděny v souběhu, ale plynule přejdou z jedné na druhou.   

Předložený záměr je v souladu s platným územním plánem obce Chotěšov (Příloha H.1, 
vyjádření ÚÚP). 
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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. 

Umístěním záměru definováno předchozí činností, zde tedy povrchovou těžbou na stávající 
pískovně.  

Důvodem realizace záměru je nutná rekultivace po dotěžení ložiska štěrkopísků. Území 
pískovny po svém odtěžení poskytuje prostor pro uložení materiálů tak, aby byl terén 
navrácen do původního stavu, jaký byl před započetím těžebních prací.  

Podstatou záměru je tedy návoz inertního materiálu a provedení technické rekultivace na 
výškové úrovni okolního terénu. Předchozí plány rekultivací pro jednotlivé etapy řešily 
provedení technické rekultivace pouze rozprostřením skrytého podorničí a ornice na bázi 
vytěžené pískovny.   

Technická rekultivace spočívá v uložení 

- specifikovaných inertních materiálů v množství, které odpovídá objemu vytěženého 
písku (předpoklad 249 000 m3) 

- v rozprostření podorničí vrstvy v průměrné mocnosti 2,9 m  

- rozprostření ornice v mocnosti 0,6 m. 

Z pohledu posuzování se jedná o realizaci zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních 
odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2 500 t/rok) pro technickou rekultivaci spočívající  
v možném ukládání inertních materiálů na vytěžené plato pískovny, dále v následném 
urovnání a zhutnění navezeného terénu a provádění rekultivačních prací technického a 
biologického charakteru do úrovně okolního terénu.  

Výčet materiálů:  

17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihle, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

 

Variantní řešení 

Technické řešení záměru vychází ze současné situace v pískovně. Jedná se tedy o rekultivaci 
po předchozí těžbě (sanaci spojenou s využíváním inertních odpadů). Podmínkou rekultivací 
je navrácení plochy zpět do ZPF a jejího dalšího obhospodařování. Poloha záměru je tedy z 
tohoto hlediska invariantní a 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: 
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a) Aktivní varianta (projektovaná) - spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích 
dle projektových podkladů se zapracovanými navrženými opatřeními a dle dalších a 
předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností. Poloha záměru je z tohoto 
hlediska invariantní. Dopravní řešení je dané napojením na dopravní infrastrukturu. 

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.  

 

 

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.  
 

§ Požadavky na demolice, asanace, kácení dřevin:   

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly 
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce, 
v rámci kácení dojde pouze k likvidaci náletových křovin v okrajových partiích těžební  
plochy.  
 

§ Technologické řešení záměru:  

Pozn: Dne 1.1.2021 nabyl účinnost zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění, který zrušuje 
zákon 185/2001 Sb. a související prováděcí předpisy. Z metodického pokynu MŽP 
(MZP/2020/720/5379) vyplývá, že s ohledem na skutečnost, že prováděcí předpisy nejsou 
účinné společně s novým zákonem, pro období, než budou vydány nové vyhlášky, platí 
následující: Pokud budou povinné subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 Sb., 
odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, 
má se za to, že postupují v souladu s požadavky nového zákona. To navíc platí v řadě 
případů nejen pro dobu, než budou vydány nové vyhlášky, ale s ohledem na v návrzích 
vyhlášek obsažená přechodná ustanovení, i pro značnou dobu po jejich vydání.  

Přechodně při provozu zařízení při zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu) 
platí následující: 

Požadavky na zasypávání, které neohrožuje životní prostředí, jsou splněny po účinnosti 
zákona č. 541/2020 Sb., pokud jsou splněny alespoň požadavky dosavadní vyhlášky             
č. 294/2005 Sb. Dle přechodného ustanovení v předloženém návrhu vyhlášky mohou být 
za těchto podmínek odpady využívány k zasypávání až konce roku 2021. Odpady, které 
nejsou inertní, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti nového zákona. 
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Z technologického hlediska je posuzovaný záměr složen z dále popsaných celků: 

a) přejímka odpadů  

Přejímka odpadů bude tedy prozatím probíhat dle příl. č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb. Základní 
povinnosti provozovatele zařízení se řídí ustanoveními příl. č. 1 bod 1 vyhl. č. 294/2005 Sb. 
Provozovatel zařízení zabezpečí prostřednictvím vedoucího zařízení při přejímce odpadu 
následující činnosti plynoucí z vyhlášky: 

a) kontrolu úplnosti základního popisu odpadu podle bodu 2 přílohy č. 1 vyhlášky (viz. 
dále) při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších 
opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek, ověření kritických 
parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad, 

b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadů, 

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu 
předloženým dodavatelem (vlastníkem) odpadu, 

d) záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení 
průběžné evidence dle zvláštního právního předpisu (§ 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), 

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení, 

f) převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka-původce nebo oprávněné 
osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné 
osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, 
čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu. 

Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu jsou 
uvedeny v §12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 541/2020Sb. 

Pozn. Pro vedení průběžné evidence v roce 2021 a obsah hlášení za tento rok se použijí 
požadavky vyhl.  č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona 
č. 541/2020 Sb. To platí i pro použití kódů nakládání. Použijí se kódy podle přílohy vyhl. 
č. 383/2001 Sb., a to i v případě, že bude zařízení povoleno již podle nového zákona a v 
provozním řádu a povolení bude mít vymezeny nové kódy podle příloh č. 5 a 6 nového 
zákona. Nové kódy nakládání ze zákona se pro účel vedení evidence odpadů použijí až po 
skončení platnosti všech přechodných ustanovení tedy až v roce 2022. Je zde využito 
možnosti, že prováděcí právní předpis může v tomto ohledu požadovat použití jiných kódů 
a přechodné ustanovení v předložené vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady s tím 
počítá. Pro obsah hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 v roce 2022 platí 
dosavadní právní úprava, ale podmínky jeho podání se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. 
Hlášení musí být tedy podáno do 28. února 2022 a nově jej nebude muset podávat 
původce, který v roce 2021 vyprodukoval méně než 600 kg nebezpečných odpadů 
(samozřejmě pokud zároveň vyprodukoval méně než 100 tun ostatních odpadů – v tomto 
ohledu nedochází ke změně). 
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Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí 
dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat provozovateli zařízení v případě jednorázové nebo 
první z řady opakovaných dodávek odpadu jsou následující:  

a) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ, bylo-li přiděleno),  
b) název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,  
c) název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie,  
d) popis vzniku odpadu,  
e) fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),  
f) jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, 

správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,  
g) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny technickou normou 

ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů 
- Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití,  

h) protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění 
podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce 
od data vypracování základního popisu odpadu,   

i) předpokládané množství odpadu v dodávce,  
j) předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a 

předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.  

Dokladování kvality přejímaných odpadů   

Původce odpadu (dodavatel odpadu) předloží nejpozději při přejímce odpadu „Základní popis 
odpadu“, který bude doložen protokolem o výsledku kvalitativní analýzy předávaného odpadu 
včetně protokolu o odběru vzorku odpadu, vždy při jednorázové nebo první z řady 
opakovaných dodávek odpadu, a to v rozsahu přílohy č. 10 (tabulka č.10.1 a č.10.2) vyhlášky 
č. 294/2005 Sb.  

Při opakovaných dodávkách odpadu, ze stejného místa původu, na něž již byl základní popis 
odpadu včetně rozborů předložen, může být základní popis odpadu a kvalitativní rozbor 
nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, 
dodanému při první z řady dodávek. Dokumenty dokládající kvalitu přijímaných odpadů do 
zařízení se uchovávají po dobu 5 let.   

Naváženy pro budoucí recyklaci budou výhradně inertní materiály: beton (17 01 01), cihly 
(17 01 02), tašky a keramické výrobky (17 01 03), směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek, a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (17 01 07), zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03 (17 05 04). 

K dopravě inertních odpadů bude využívaná místní příjezdová komunikace, zbudovaná v 
rámci povolené I. těžební etapy. Je napojena na silniční síť – silnici č. III/24613. V rámci 
dopravy bude využívána trasa dopravy materiálů s cca 90% vytížeností směr Chotěšov, a cca 
10% směr Břežany.  

Celá zavážená plocha bude zabezpečena proti nepovolenému vstupu. Areál je přístupný přes 
vjezdovou bránu. V době návozu bude přítomna pověřená obsluha, která provede vizuální 
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kontrolu naváženého materiálu, určí místo navážky a vydá potvrzení o uložení odpadu. Návoz 
materiálu bude pouze v denní době (07:00 – 15:00) v pracovní dny. 

Před vlastní úpravou (recyklací) jsou odpady uloženy krátkodobě na recyklační ploše tak, aby 
nedocházelo k případným fugitivním emisím. 

b) vyložení a skladování odpadů  

nastává po tom, co je vozidlo převážející odpad odesláno na recyklovanou plochu a navedeno 
na místo, kde je náklad posádkou vozidla následně vyložen. Řidič se přesně řídí pokyny 
odpovědných pracovníků ohledně provozu po areálu a vyložení odpadů. Řidič s vozidlem se 
po vyložení odpadu vrátí přes vstupní část areálu zpět na příjezdovou komunikaci. 

c) drcení a úprava odpadů 

Odpady budou v zařízení využívány ve formě recyklátů, tj. budou v této formě již přijímány, 
anebo budou v zařízení na vyhrazeném místě dočasně soustřeďovány a po dosažení 
ekonomicky výhodného množství k úpravě (drcení), bude pronajatou recyklační linkou 
provedena úprava přijatých odpadů do podoby recyklátů tak, aby bylo možné jejich využití v 
zařízení.   

Nasazení mechanizace, typy strojů pro recyklaci  

a) mobilní drtič na pásovém podvozku KEESTRACK R3 
Hod. výkon: 100 - 150 t/hod (pokud je dobře připraveno na vstupní kusovitost) 
Spotřeba motorové nafty: cca 47 l/hod 

b) kolový nakladač W170B 
  Spotřeba motorové nafty: cca 6 – 8 l/h 

Drtící zařízení bude s dalším nakladačem (se stejnou spotřebou) najímáno na 5 - 10 dnů za 
tři měsíce. 

Před vlastní úpravou (recyklací) jsou odpady uloženy krátkodobě na recyklační ploše tak, aby 
nedocházelo k případným fugitivním emisím. 

Technologické kroky drcení: 

• Pomocí pásového bagru nebo kolového nakladače je materiál naložen do násypky.  

• Podávací žlab dopravuje materiál dále k předřadnému sítu.  

• Předřadné síto dělí přicházející materiál podle instalované prosévací vložky.  

• Odrazový drtič rozmělňuje materiál, který neprošel předřazeným sítem, podle 
nastavení drtící mezery na konečnou velikost zrna s podílem větších kusů a předává jej 
na odcházející žlab, 

• ze žlabu se dostane na vynášecí pás drtiče, 

• vynášecí pás drtiče vynáší materiál buď na haldu, nebo jej předává na připojené drtící 
nebo prosévací zařízení, 
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• magnetický odlučovač odebírá z materiálu kovové částice a vyhazuje je na zem, kde se 
nakládají do kontejneru pomocí dostupní technologie (např. nakladačem). 

Zrnitost výstupního materiálu závisí na nakládaném materiálu, nastavené šířce mezery drtiče, 
na namontovaných prosévacích vložkách a dalších faktorech. Snižování vzniku emisí TZL je 
zajištěno skrápěním materiálu na vstupu a výstupu z drtiče a na vynášecím pásovém 
dopravníku. 

d) Technická a biologická rekultivace 

Plocha těžbou vzniklé deprese bude postupně zavezena tak, aby po jejím převrstvení skrytou 
podornicí a ornicí bylo dosaženo výškové návaznosti na úroveň okolního terénu. Ornice a 
podorničí skryté v rámci provádění skrývek pro jednotlivé etapy těžby jsou deponovány v 
prostoru pískovny. 

Před rozprostřením ornice bude povrch podorniční vrstvy pečlivě urovnán v celé ploše bez 
vytváření terénních depresí. Pře navezení a rozprostřením kulturní vrstvy bude povrch 
podkladu zorán, popřípadě prokypřen podrývákem, aby se provzdušnil a umožnil lepší 
spojení s rozprostřenou ornicí a zakořenění použitých melioračních rostlin. V této fázi je třeba 
zajistit optimální vlhkost, která se u jílovitohlinitých a jílovitých substrátů, které v daných 
podmínkách převažují, činí cca 20 % hmotnosti půdní vlhkosti. 

Životnost tohoto melioračního zásahu je možné očekávat po dobu max 3 let. Účinnost v 
každém následujícím roce klesá na polovinu. 

Biologická část rekultivačního technologického cyklu se zahajuje na pozemku vyhnojeném 
organickými hnojivy. Pokud skončí technická část rekultivace v průběhu vegetačního období, 
je nutné před zahájením biologické rekultivace zařadit vyrovnávací hnojení (nejdéle jeden 
vegetační rok). Tím se zabrání zaplevelení a vytvořená biomasa přispěje k obohacení ornice 
organickou hmotou. V tomto období se aplikují také organická hnojiva, která jsou do půdy 
zapravována s případným zeleným hnojením. 

Agrochemická kvalita ornice je v předmětném území na výborné úrovni. Realizuje se 
dvouletý osevní postup následné pěstební péče. Rekultivovaná území budou převážně plochá. 
Výsev se provede mechanizací do řádů na upravené ploše s rozprostřenou ornicí o mocnosti 
cca 0,4 m. 

Postup následné péče 

0.rok   terénní úpravy, rozprostření ornice, vyrovnání výškových rozdílů 
1.rok  -  sběr kamene včetně jeho naložení a odvoz na skládku 
  - střední rekultivační orba 
  -  diskování 2x 
  -  hnojení minerálními kombinovanými hnojivy NPK I 4q/ha 
  -  vláčení  
  -  sběr kamene včetně jeho odvozu na skládku (poloviční množství) 
  -  setí krycí plodiny 
  -  uválení 
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  -  postřik herbicidy proti plevelů (Agritox) 
  -  sečení krycí plodiny včetně odstranění 
2.rok  osev bramborami nebo kukuřicí 

 

e) počet pracovních sil, směnnost 

Provoz pískovny zajišťují a bude i nadále 2 pracovníci, včetně vedoucího pískovny. Po 
ukončení těžby počet pracovníků poklesne. Sanaci a rekultivaci bude nadále zajišťovat max. 1  
stálý pracovník plus management. 

Provoz zavážení bude, tak jako těžba v pískovně, celoroční. Provozní doba se předpokládá 
v jedné denní směně, standardně 5 dní v týdnu (po – pá). Činnosti budou realizovány pouze v 
denní době. Pro provoz lomu je uvažováno 250 dnů. 

 

B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření  

Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení 
záměru a jsou následující:  

§ Realizace záměru bude probíhat jen v denní době. 

§ Prostor pískovny bude zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.  

§ Technické a technologické řešení záměru zajistí, 
- že nebudou překročeny (v dokumentaci uvedené) technické i environmentální 

parametry (kapacita záměru, vstupy a výstupy).   
- že budou použity BAT technologie.  
- že budou navržena řešení pro mimořádné stavy a havárie.  
- že budou minimalizovány nároky na environmentální zdroje a výstupy do ŽP.  

§ Je nutno dodržet ochranná opatření během realizace záměru – především všechna 
navržená opatření z hlediska ochrany proti hluku, prašnosti a opatření pro ochranu 
bioty. 

- zakrytování třídících a drtících zařízení, 
- instalaci zařízení k omezování emisí (odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí 

zařízení), 
- opatření pro přepravu materiálů – pravidelná očista a skrápění komunikací a 

manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, 
zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků. 

§ Nafta, minerální oleje a jiné ropné látky nebudou v prostoru staveniště skladovány.  

§ Firma realizující práce musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM a 
stavebních hmot do okolního prostředí, zařízení staveniště musí být vybaveno 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných 
látek. 
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§ V případě úniku závadných látek na nezpevněných plochách bude přerušen únik látek 
a odstraněny možné zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a 
zneškodněna, kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci. 

§ Strojní mechanismy a nákladní doprava, které budou záměrem využívány nebo s ním 
spojeny, musí být ve vyhovujícím technickém stavu.  

§ U zařízení využívaných v rámci realizace záměru bude nezbytné zajišťovat jejich 
kontrolu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Kontrolu je doporučováno 
provádět pravidelně před zahájením prací. 

§ Prašnost bude omezována skrápěním a čištěním komunikací nebo omezením provozu 
obslužných mechanismů v případě špatných povětrnostních podmínek (velký vítr, 
extrémní sucho, apod.). 

 

 

 

 

B.I.7  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
Zahájení realizace záměru: 2021  
Dokončení záměru:  cca 5 let od zahájení prací  
 
 
 
 
 
 

B.I.8  Výčet dotčených územních samosprávných celků   
Na základě znění §3 odst. c, d2 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, jsme mezi dotčené 
územní samosprávné celky zařadili:  

VÚSC:    Ústecký kraj 
ORP:    Lovosice    
ÚSC: Chotěšov   
 
 

 
2 Dotčeným územím je území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením, dotčeným 
záměru nebo koncepce ÚSC celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území 
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B.I.9  Výčet navazujících rozhodnutí dle §9a odst. 3 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 

• Územní rohodnutí o změně využívání území zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. MěÚ Lovosice. 

• Povolení k provozu zařízení k využití odpadu k terénním úpravám dle zákona                  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. KÚÚK.  

• Povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší  dle zákona                          
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. KÚ Ústeckého kraje.  

• Výjimka ze zákazů u ZCHD živočichů dle zákona č. 114/19992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. KÚÚK.   

 

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření 
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 



Oznámení dle §6 zák. č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl. č.3 zákona. 19/82 
Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa  

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

 

 

 

II. Údaje o vstupech  

B.II.1  Zábor půdy 

Záměr rekultivace a zavážení je plánován v rámci již povolené a roztěžené pískovny 
Chotěšov. Pro těžbu byly pozemky vyňaty ze ZPF, a to s tím, že po ukončení těžby dojde 
k jejich navrácení do původního stavu, a tedy i do ZPF.  

Celková plocha budoucí rekultivace je 8,2909 (8,3) ha.   

Tabulka 1 – pozemky určené pro záměr 

Parcelní číslo 
původní označení 

Celková 
výměra v m2 

p.č. nové  
(po přečíslování) 

ochrana Druh 
BPEJ 

třída ochrany 
715/2 51 360 715/2 ZPF Orná půda 10100/ I. 

 

713/1 
19 461 

714/1 
715/2 

733/18 
735/4 

ZPF Orná půda 10100/ I. 

 

712/1 
22 277 

714/2 
715/33 
733/33 
735/5 

ZPF Orná půda 10100/ I. 

711 18 757 714/3 
715/34 

ZPF Orná půda 10100/ I. 

710 8 501 714/4 
715/35 

ZPF Orná půda 10100/ I. 

709/1 23 913 709/1 ZPF Orná půda 10100/ I. 

Pozn: Došlo ke změně, tedy k přečíslování pozemků (převedno z parcel původního katastru -  
zjednodušená evidence parcel – do katastru v roce 2018).  
 

Navrhovaným zavážením pískovny a následnou rekultivací bude zemědělská funkce tohoto 
území v zájmové lokalitě plně navrácena do původní kondice, terén se naváže 
bezprostředně na okolí. Pohledově negativní prvky dočasné těžby úplně z území zmizí. 

Výčet všech dotčených pozemků dle KN je uveden v přiložené tabulce 1, zobrazeny jsou pak 
na obr. 4.   
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Obr. 4 – zákres katastrální mapy s přečíslovanými pozemky  

 

B.II.2  Voda (odběr a spotřeba) 

Pitná voda 

Při realizaci záměru nedojde k navýšení spotřeby vody, neboť samotný záměr pitnou vodu 
nevyužívá. V rámci záměru je pitná voda pro obsluhující personál a dělníky zajištěna 
rozvážkou vody balené.  

Technologická voda 

Spotřeba technologické vody, používané pro zkrápění, závlahy atd., bude zajištěna 
dovážkou. Takto bude zajištěna voda i pro všechny činnosti i pro případné zkrápění proti 
prášení, stejně jako pro případ závlahy v rámci biologické rekultivace. 

Zkrápění bude prováděno službou živnostníka s příslušným oprávněním z Břežan nad Ohří a 
voda bude použita říční z Ohře, kde má investor schválená čtyři odběrná místa.   

 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Suroviny použité při realizaci a provozu záměru 

Prostředky pro běžnou údržbu zařízení (oleje, maziva apod.). V rámci biologické rekultivace 
pak organická hnojiva, ekologické herbicidy, sadba.   
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Energetické zdroje 

Při provozu drtícího zařízení je hlavním energetickým zdrojem elektřina a palivo: palivem 
vznětového motoru drtícího zařízení je motorová nafta. Množství spotřebovaného paliva se 
pohybuje kolem 55 l/hod, což při plánovaném povozu cca 40 dní (320 hod) v roce činí cca 
17 500 l nafty/rok.    

Elektrická energie je použita pro osvětlení plochy – její spotřeba bude na minimu, s ohledem 
na provozní dobu.  

Vstupní suroviny a produkty 

V rámci sanace a rekultivace bude provozováno zařízení k využívání odpadu k terénním 
úpravám podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění (v současné době dle 
znění Metodického pokynu MZP/2020/720/5379 Odboru odpadů MŽP, též kapitola B.I.6). 
Vstupní surovinou jsou odpady kategorie ostatní. Meziprodukty nejsou produkovány. 
Produktem drtícího zařízení je recyklát, upravený odpad.  

Po dobu nezbytně nutnou tedy bude postupováno v souladu s dosavadními právními předpisy, 
posléze v souladu s novými prováděcími předpisy. 

Příjem 
- Betonové kry (kód odpadu 170101)      
- Cihly (kód odpadu 170102)                                          
- Tašky a keramické výrobky (kód 170103)                                     
- Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek (kód 170107)         
- Zemina a kamení (kód 170504)                                    

Všechny využívané ukládané odpady budou přechodně splňovat podmínky uvedené v 
bodě 2 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Příloha č. 11 tedy přechodně stanoví 
podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. 

 

B.II.4  Biologická rozmanitost  

Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů   
a ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi 
druhy i mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy       
a ekosystémy. Při posouzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění je tak 
vycházeno z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich 
kvality a využití jednotlivými organismy ve vztahu ke zbývajícímu území, se zhodnocením 
lokální a dálkové migrace3 .  

Aktuálně není těžebna atraktivním územím pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů,  
předmětem záměru je pouze plocha, nyní aktivně využívána k těžbě. Celá plocha záměru je 

 
3 Viz také Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky 2016–2025 (MŽP ČR 2016), MŽP ČR (2017). 
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téměř bez vegetace (obr. 5) a nenacházejí se zde atraktivní biotopy pro výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. V rámci plochy záměru je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost vodní ploše, která se nachází v západní části zájmového území. Tato vodní plocha 
je i biotopem obojživelníků, včetně zvláště chráněného skokana skřehotavého. Dalším 
atraktivním biotopem je severní stěna těžebny, kde se nacházejí hnízdní nory břehule říční. 
Ačkoli břehule nebyla během průzkumů pozorována, vzhledem k termínu průzkumu není 
zcela možné její výskyt vyloučit. (Zímová, 2021) 

Konkrétní opatření a požadavky tedy vycházejí z výsledků biologického průzkumu, dle 
současného stavu poznání jsou opatření ohledně možných vlivů na faunu a floru uvedena 
v kap. D. 4. 

 

 

B.II.5  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Realizací záměru nevznikají nové nároky na řešení dopravní či jiné infrastruktury mimo 
areál pískovny společnosti ZEPOS a.s., nadále budou používány stávající komunikace, pro 
dopravní obsluhu je a nadále i bude využit stávající vjezd do areálu.  

Komunikační napojení  

Recyklační plocha je přístupná z místní areálové komunikace, celý areál je pak napojen se 
státní silniční sítí (komunikace III/24613 Chotěšov – Břežany nad Ohří) prostřednictvím 
vybudované zpevněné komunikace. Komunikace je obousměrná.   

Doprava a její frekvence  

V současné době do areálu přijede, dle informací získaných od investora, v průměru cca 33 
NA a 33 TNA za 24 hod.  

Vzhledem k plánovanému ukončení těžby a následnému zahájení rekultivačních prací 
nedojde k navýšení generované nákladní dopravy, ale naopak ke snížení na 25 NA             
a 25 TNA/24 hod.    

Rozklad dopravních směrů:     směr Chotěšov cca 90 %,  
směr Břežany   cca 10 % 

Řešeným územím prochází účelová komunikace spojující prostor pískovny s veřejnou 
komunikací. Trasa účelové cesty je využita pouze k dopravní obsluze pískovny. 

Závoz inertních odpadů k využití při sanaci a rekultivaci bude prováděna až po ukončení 
těžby II. etapy, dojde tedy k plynulému přechodu mezi odvozem a dovozem materiálu a 
nedojde tedy ke zvýšení intenzity vyvolané nákladní dopravy. 
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III. Údaje o výstupech 

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

Ovzduší  

a) fáze technické rekultivace 

Vzhledem k umístění pískovny a kapacitě záměru včetně předpokládané zátěže z dopravy           
a technologických prací (drcení, skladování, nakládání) byla pořízena rozptylová studie    
(RNDr. Marcela Zambojová, Příloha H.3), závěry viz. kap.D.1.1. 

Ze studie: 
Studie souhrnně inventarizuje druhy a množství emitovaných škodlivin. Modelovány jsou 
následně imisní příspěvky nových zdrojů, které jsou zhodnoceny ve vztahu k imisnímu 
pozadí. Posouzení imisního pozadí je provedeno v souladu s požadavky kladenými na 
rozptylové studie podle mapy znečištění ovzduší zpracované na ploše České republiky pro 
pětileté klouzavé průměry a částečně na základě výsledků imisních měření v ČR.  

Zdrojem emisí je vlastní technologie drcení a třídění (manipulace se sypkými materiály). 
Hlavní znečišťující látkou jsou tuhé znečišťující látky (TZL).  

Vzhledem k tomu, že měřením emisí nelze zjistit skutečný stav znečišťování ovzduší tímto 
zařízením, jsou pro stanovení emisí použity hodnoty emisních faktorů pro recyklační linky.4  

Zdrojem emisí z provozu posuzovaného záměru budou technologické zdroje vlastní činnosti 
recyklace, motory použité mechanizace a generovaná automobilová doprava. V následující 
tabulce jsou uvedeny přehledně zdroje emisí a jejich emisní vydatnosti.  

Tabulka 2 – přehled emisí v kg/rok z posuzovaného záměru  

 
Emise (kg/rok) 

Technologie recyklace Dieselové motory Automobilová doprava Celkem 
NOx - 760,9  760,9 
PM10 3234,28 - 1210,9 4445,18 
PM2,5  786,60 - 121,1 907,7 

Z tabulky vyplývá, že relativně nejvyšší hmotnostní tok budou mít suspendované částice 
PM10, jejichž emise jsou očekávány na úrovni cca 4,5 t/rok.  

Další škodlivinou s druhým nejvyšším emisním tokem cca 0,9 t/rok jsou částice PM2,5.  

Emisní tok oxidů dusíků z motorů použitých dieselových strojů je očekáván ve výši                 
0,76 t/rok.  

 

 
 

4 (dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ze dne 29. 3. 2018. 
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b) fáze biologické rekultivace 

Za plošný zdroj lze považovat pojezd mechanizmů při údržbě melioračních porostů (sekačky, 
kultivátor, válec). Mechanismy budou poháněny benzínovými motory, tzn., že emise 
výfukových plynů budou obsahovat ze škodlivin zejména oxidy dusíku, v malé míře také tuhé 
znečišťující látky a organické látky (benzen). Množství emisí nelze určit, mechanizace bude v 
provozu podle potřeby.  

Liniový ani bodový zdroje emisí nebude přítomen.   

Hlavní znečišťující látkou ve výfukových plynech automobilů jsou oxidy dusíku. Vzhledem k 
relativně nízké dopravní intenzitě není množství emisí výfukových plynů významné. Vliv 
záměru na ovzduší po dokončení výstavby infrastruktury je uvedený v kapitole D1. 

 

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 dopravní zdroje hluku. Hluková 
zátěž bude tvořena dopravou po komunikacích a provozem drtícího zařízení. 

a) fáze technické rekultivace 

Zdrojem hluku jsou následující činnosti a zařízení: 

- provoz mobilního zařízení – drtící linky, kolový nakladač  
- provoz nákladních automobilů zajišťujících odvoz zpracovaných materiálů. 

Vzhledem k umístění plochy a kapacitě záměru včetně předpokládané zátěže z dopravy a 
technologických prací (drcení, skladování, nakládání) byla pořízena hluková studie (RNDr. 
Jaroslav Růžička, Příloha H.4).  

Ze studie: 

Při zpracování hlukové studie byla nejprve provedena rešeršní práce za účelem získání 
veškerých dostupných materiálů o lokalitě (údaje o připravovaném záměru a jeho 
parametrech, údaje o intenzitách dopravy prováděné v rámci celorepublikového sčítání, 
podklady o jiných sčítáních intenzit dopravy i výpočtech úrovně hlukové hladiny, atd.).   

Následně bylo provedeno odvození dopravy vyvolané posuzovaným záměrem a stanoveny 
intenzity dopravy. Tyto intenzity dopravy byly hlavním podkladem pro softwarové 
zpracování pomocí programového vybavení Hluk +. Dalšími vstupy do softwarového 
zpracování byly údaje o jednotlivých komunikacích (výpočtová rychlost, sklon vozovky, typ 
povrchu, rozmístění křižovatek, atd.), zadání objektů - domů do souřadnicového systému 
včetně výšek jednotlivých objektů, zadání vrstevnic apod.  

Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 9 referenčních 
výpočtových bodů (dále RVB) v okolí posuzovaného záměru.  
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Výpočtové body byly především umístěny na vnějším plášti budoucí budovy – 2 m od fasády. 

Modelová situace byla zpracovávána pro rok 2021 pro denní dobu, neboť provoz je pouze ve 
dne. V rámci hlukové studie je hodnoceno nejvýznamnější období z hlediska hlukové zátěže 
při rekultivaci ložiska, tj. drcení a následné uložení ostatních odpadů. Při ukládání podorniční 
vrstvy a ornice nelze předpokládat vyšší hlukovou zátěž. 

V současné době je stav charakterizován 3 bodovými zdroji pro hluk z manipulace se 
surovinami a pojezdy čelního nakladače, hladina akustického výkonu je zadána na úrovni 
104,6 dB(A), i když výrobci deklarují výrazně nižší hodnotu. Tato situace vyplývá ze stávající 
činnosti v prostoru záměru (těžba písku a rekultivace 1. etapa).  

V návrhu je stav charakterizován 3 bodovými zdroji pro hluk z manipulace se surovinami a 
pojezdy čelního nakladače, hladina akustického výkonu je zadána na úrovni 104,6 dB(A), i 
když výrobci deklarují výrazně nižší hodnotu. Tato situace vyplývá činnosti v prostoru 
záměru (rekultivace 2. etapa).  

V rámci 2. etapy rekultivace jsou ke stávajícím zdrojům hluku do modelu zadány 2 zdroje, 
simulující mobilní drtící jednotku o akustickém tlaku 113,6 dB(A) a nakladač o hladině 
akustického výkonu na úrovni 104,6 dB(A), a to z důvodu předběžné opatrnosti, neboť 
hodnoty hladiny hluku jsou deklarovány nižší. 

Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů dokladuje tabulka 3. 

Tabulka 3  - Charakteristika výpočtových bodů 

 
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Rekultivace ložiska písku Chotěšov" 
je relativně příznivá, a to i přes vysokou intenzitu dopravy na okolní silniční síti (silnice 
II/247, III/24613). Nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,            
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nejsou v současné době 
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CHOTĚŠOV – 2. ETAPA  HLUKOVÁ STUDIE 

RNDr.Jaroslav Růžička,  

Arbesova 1014/10, 360 17 K.Vary 

 

3.5 Průmyslové zdroje 
Záměr je charakterizován 4 bodovými zdroji pro hluk z manipulace ze surovinami a pojezdy čelního 
nakladače, hladina akustického výkonu je zadána na úrovni 104,6 dB(A), i když výrobci deklarují výrazně 
nižší hodnotu. Dále byly do modelu zadán zdroj, simulující mobilní drtící jednotku 113,3 dB(A), a to 
z důvodu předběžné opatrnosti, neboť hodnoty jsou deklarovány nižší.  

 

3.6 Výpočtové body 
Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 9 referenčních výpočtových bodů (dále 
RVB) v okolí posuzovaného záměru pro stávající i návrhový stav.  

Výpočtové body byly umístěny na vnějším plášti budoucí budovy – 2 m od fasády.  

Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů dokladuje následující tabulka.  

Tabulka č. 4 Charakteristika výpočtových bodů  

Č.BODU POPIS  UMÍSTĚNÍ VÝŠKA NAD  

TERÉNEM (M) 

TYP POZN. 

  1+ Chotěšov, Libochovická 37 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  2+ Chotěšov, Libochovická 189 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  3+ Chotěšov, Luční 191 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  4+ Chotěšov, Luční 193 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  5+ Chotěšov, Luční 194 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  6+ Chotěšov, Luční 197 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

7 Plocha budoucí výstavby? U fasády 3,0 ostatní plocha 
Není chráněným venkovním prostorem 
stavby 

8+ Chotěšov č.p. 163 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

9 Chotěšov, JV okraj hřiště U fasády 2,0 ostatní plocha Je chráněným venkovním prostorem  

 

4 DOKUMENTACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU PRACÍ 
Vyhodnocení hlukových situací je v následujícím textu slovně popsáno, číselné hodnoty dokladují tabulky a 
v příloze jsou hlukové hladiny jednotlivých posuzovaných situací uvedeny v měřítku  1: 6000 a 1:3000.  

4.1 Hygienické limity 

4.1.1 Chráněný venkovní prostor 

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 
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překračovány (kromě RVB 4, kde je nevýznamně – o 0,4 dB(A) překračován navržený 
hygienický limit. 

b) fáze biologické rekultivace 

V souvislosti se záměrem nevznikne žádný bodový zdroj hluku. 

Za plošný zdroj lze považovat pojezd mechanismů při údržbě travních porostů (sekačky, 
kultivátor, válec). Mechanismy budou poháněny benzínovými motory. 

 

Vibrace a seismika 

Vibrace mohou vznikat v období realizace - provádění terénních úprav lokality - při 
pojezdech nákladních vozidel a stavebních mechanizmů. Vibrace budou vždy lokálního 
charakteru a budou vázány na konkrétní místo činnosti strojů a dopravy. 

Ionizující a elektromagnetické záření 

Záměr nebude zdrojem takového záření. 

 

 

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Technologické a odpadní vody - technologie recyklace stavebních odpadů a jejich následné 
ukládání a zavážení není zdrojem odpadní vody.  

Splaškové odpadní vody - v současné sobě je již zde sociální zařízení instalováno.                       
V sociálním zařízení pro 1 stálého zaměstnance bude ročně vyprodukováno cca 15 m3/rok  
splaškových vod (dle příl. č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.).   

Dešťové vody budou vsakovány do terénu, tak jako tomu je v současné době. 

 

 

B.III.3 Odpady – kategorizace a množství 

Provozovatel, jakožto původce odpadů ve smyslu zákona o odpadech, bude povinen pro účely 
nakládání s odpadem zařadit odpady podle Katalogu odpadů, stanoveného vyhl. MŽP               
č. 8/2021 Sb., vést průběžnou evidenci odpadů a nakládání s nimi a dále plnit ostatní 
povinnosti původce odpadů, stanovené zákonem a příslušnými prováděcími předpisy                 
(v současné době dle znění Metodického pokynu MZP/2020/720/5379 Odboru odpadů MŽP, 
též kapitola B.I.6). 
Příslušný orgán stanoví rozhodnutím podmínky pro způsob shromažďování, nakládání a 
zneškodňování nebezpečných odpadů. Původce odpadů je povinen uzavřít smlouvu 
s oprávněnou organizací na zajištění využití či zneškodnění odpadů. 
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Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně, 
případně uloženy volně na ploše, budou předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena 
předepsaným způsobem, bude plněna ohlašovací povinnost v rozsahu výše uvedeného zákona 
o odpadech.  

Nepředpokládá se, že provozu zařízení dojde k vzniku nebezpečných odpadů. V případě jejich 
vzniku s nimi bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o podrobnostech nakládání s 
odpady. 

a) fáze technické rekultivace 

Servis drtícího zařízení je již v současnosti a nadále i bude prováděn odbornou firmou – 
dodavatelem zařízení. Původcem těchto odpadů je servisní firma a ta je předá osobě 
oprávněné k nakládání s odpady. 

Tabulka 4 – Seznam možných odpadů5 vzniklých při rekultivaci plochy 

Kód Název druhu odpadu kategorie 
odpadu  

02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod č. 02 01 08 O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02  Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly  O 
17 02 03 Plasty O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 02  Zemina a kamení  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O  

 
Tabulka 5 – Seznam odpadů přijímaných do zařízení 

Kód Název druhu odpadu kategorie 
odpadu  

17 01 01 beton O 
17 01 02 cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 01 07 Směsi či oddělené frakce betonu. Cihle, tašek a keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 0106 O 

17 05  04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 
 

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

Při posuzování rizik je postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona 
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. 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.  

 
5 Dle vyhl. č. 8/20201 sb., katalogu odpadů  
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Navržený záměr není takovým záměrem, který by s sebou nesl zásadní riziko vyplývající            
z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na 
ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými 
opatřeními omezit na minimum.  

Úniky látek: Během realizace záměru lze předpokládat pouze úniky ropných látek z 
dopravních a mechanizačních prostředků. Tyto je nutno okamžitě eliminovat využitím 
sorpčních prostředků, případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Na 
lokalitě nebude dlouhodobě parkována technika, v případě, že bude technika na místě 
ponechána déle než 24 hodin, bude pod motor vložena záchytná vana proti úkapům ropných 
látek. 

Selhání lidského faktoru: Riziko ohrožení kvality ŽP vlivem selhání lidského faktoru souvisí 
zejména s dopravními nehodami. Pokud dojde během realizace záměru k jakékoli poruše na 
zařízení nebo havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala. 
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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  

Záměrem je rekultivace pískovny po jejím ukončeném vytěžení. Pískovna se nachází JV od 
obce Chotěšov a je dopravně napojena na silnici III/24613.  

Již ukončená rekultivace v I. fázi (obr. 2) je prováděna zavážením vyjmenovaných druhů 
inertních odpadů, a to na základě povolení uděleného odborem ŽP Krajského úřadu v Ústí 
nad Labem (č.j. KUUK/50284/2019/ZPZ).  

Nyní dochází k ukončení těžby v prostoru II. etapy, plocha bude rekultivována, a to stejným 
způsobem jako plocha I. etapy, tedy zavážením vyjmenovaných druhů inertních odpadů. 
Výsledným schváleným konečným stavem je vytvoření zarovnané plochy výškově 
navazující na současnou úroveň jižního a jihozápadního okraje lomu. 

V současné době je řešený prostor součástí zemědělské krajiny mezi sídelními útvary 
Chotěšov a Břežany. Navrhované využití řešeného prostoru je v souladu s charakterem 
území, tedy návratem půdy do ZPF a pokračující zemědělskou činností.  

 
Obr. 5 – Pohled na současný stav pískovny (od severozápadu k JV) 

Aktuálně není těžebna atraktivním územím pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů,  
předmětem záměru je pouze plocha, nyní aktivně využívána k těžbě. Celá plocha záměru je 
téměř bez vegetace a nenacházejí se zde atraktivní biotopy pro výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů.  

Plocha záměru je mimo záplavová území.  

Plocha záměru je neobydlená, na lidská obydlí svým umístěním ani nevazuje.    
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Dle informace odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 28. 4. 2021,                    
čj. OST 111/2021/ JM, je dle v současné době platného územního plánu obce Chotěšov záměr 
v souladu s těmito  ÚPD. (Příloha H.1).   

 

ÚSES 

Vymezení ÚSES obecně slouží podle § 4, odst. 1 zákona „k uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny“. Vymezení místního, regionálního i nadregionálního 
systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické 
stability, který slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace (zásad 
územního rozvoje krajů, územních plánů a regulačních plánů), které zajišťují praktickou 
realizaci ÚSES a dále např. pro zpracování vodohospodářských dokumentů. Obecně se 
regulativy vztahují na umisťování staveb v biocentrech a jejich usměrňování v biokoridorech, 
případně na změny druhu pozemku, vzhledem k charakteru a vymezení ÚSES. 

 
Obr. 6 – Prvky ÚSES dle ÚPD obce Chotěšov (zdroj: ÚP obce)   

Kostru ekologické stability v tomto území tvoří sporadické prvky strukturní zeleně, které jsou 
vzájemně propojeny stávajícími nebo navrženými biokoridory. V zájmovém území s plochou 
pískovny těsně sousedí stávající LBC 04 Homolská, které je tvořeno vzrostlým remízkem 
s vodní plochou a jde o hodnotný stabilizační prvek zájmového území. Propojuje navrhované 
LBK 06 a LBK 07.  

SV směrem cca 3,4 km se nachází regionální biokoridor (RBK) Humenecký vrch – 
Myslivna, a JZZ směrem cca 6,5 km se nachází RBK  Hamburk – Křetínské vrchy. 
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Nadregionální biocentrum (NRBC) - Myslivna nad Ohří je vzdálené cca 3,5 km. (J, JV, 
V směrem). Nadregionální biocentrum (NRBC) – Šebín, vzdálen cca 6,8 km JJZ směrem. 

V směrem se ve vzdálenosti cca 5 km od hranice záměru se nachází osa nadregionálního 
biokoridoru (NRBK) K10 Myslivna nad Ohří. JJZ směrem cca 4,8 km se nachází osa 
nadregionálního biokoridoru (NRBK) – Myslivna nad Ohří – Šebín. 

 

NATURA 

Hranice nejbližších území lokality soustavy NATURA 2000 leží cca 3,7 - 4 km JV směrem. 
Jedná se o  EVL Pístecký les a EVL Ohře.  

Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 19. 4 2021 č.j. KUUK/041360/2021/2/N-3351 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).  

 

Zvláště chráněná území 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje 
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky 
zvláště chráněných území: 
a) Velkoplošná ZCHÚ 

V dané lokalitě se nenachází vyhlášené chráněné krajinné oblasti ani národní parky. CHKO 
České středohoří se nachází cca 8 km SZ směrem od popisované lokality.  

b) Maloplošná ZCHÚ:   

Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližšími 
vyhlášenými jsou:  

- přírodní rezervace Pístecký les, ve vzdálenosti cca 2,8 km JV směrem od plochy 
uvažované pro záměr,  

- přírodní rezervace Myslivna ve vzdálenosti cca 4 km JJZ od plochy uvažované pro 
záměr,  

- přírodní rezervace Loužek ve vzdálenosti cca 4,6 km SV  od plochy uvažované pro 
záměr.  

c) Chráněná ložisková území (CHLÚ)  - Chráněné ložiskové území znamená ochranu 
ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství 
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se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska 
(§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Území není poddolováno ani nezasahuje do plochy 
chráněného ložiskového území.  Plocha záměru leží v ploše ložiska nevyhrazeného nerostu 
ID 5237700 Chotěšov u Vrbičan (štěrkopísek), v současné době těženém DP.   

 
Obr. 7  - Území CHLÚ a zájmové území 

 

d) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením                 
§ 28 zákona   č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou 
akumulaci vod.  
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. Nejbližší oblastí je CHOPAV Severočeská křída, a to ve vzdálenosti cca        
3,2 km JV směrem od hranic plochy uvažované pro záměr.    

e) Území uvažovaného záměru není součástí přírodních parků. Neblíže se nachází 
přírodní park Dolní Poohří, a to ve vzdálenosti cca 1,9 km J až JV směrem od hranic plochy 
posuzovaného záměru.  

 

VKP 

Významný krajinný prvek je podle § 3, odst. 1, písm. b) ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy a jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zák. 114/1992 Sb. orgán ochrany 
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přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy 
a odkryvy. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zák. 
114/1992 Sb.). Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k 
poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, 
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a 
nádrží a těžba nerostů. 

Na SZ okraji dotčeného posuzovaného území se nachází remízek s vodní plochou, do tohoto 
VKP posuzovaný záměr nezasáhne.  

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita záměru ploše                       
s archeologickými nálezy typu UAN III, tedy území, na němž nebyl dosud rozpoznán a 
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 
jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Prokázaná území s archeologickými 
nálezy (UANI) tvoří inravilán obce a nejbližšího okolí.  

 

Obr. 8 – Ochranné pásmo zámku Libochovice ve vztahu k posuzovanému území   
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V ploše uvažovaného záměru se nevyskytují žádné architektonické ani historické památky. 
Obec Chotěšov je vzdálena Z směrem cca 1000 m od popisované lokality. Přímo v obci 
Chotěšov se nacházejí tři registrované kulturní památky. 

Tabulka 6 – Registrované památky  
č. rejstříku sídelní útvar památka 

21881 / 5-2058 Litoměřice  - Chotěšov Kostel Nanebevzetí P. Marie  

31995 / 5-2059 Litoměřice  - Chotěšov Studna  

49633 / 5-5827 Litoměřice  - Chotěšov čp. fara  

 
Řešeným územím prochází hranice ochranného pásma zámku v Libochovicích (obr.8).  
 
Na plochách pro umístění záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek (domy resp. 
jiné objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém konfliktu.  
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  

Tato oblast, která v rámci naší republiky patří mezi ty méně imisně zatížené, stejně jako 
značná část našeho území prošla v minulosti výraznými proměnami, v tomto konkrétním 
místě především vlivem intenzivní zemědělské činnosti. Důsledkem tohoto je zde patná 
relativně nízká ekologická stabilita území.  

 

C.2.1  Ovzduší a klima   

Posuzovaná lokalita patří imisně k těm méně zatíženým oblastem v Ústeckém kraji i ČR. 
Mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší Ústeckého kraje patří především tepelné elektrárny 
(Ledvice, Tušimice, Prunéřov), dále připívají k znečištění ovzduší i další znečišťovatelé – 
probíhající povrchová těžba, průmyslové podniky a průmyslové zóny v okolí měst, centrální 
výtopny,  střední i malé zdroje znečištění (lokální topeniště) atd.  

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek                            
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.  

Údaje o současném stavu ovzduší jsou převzaty od ČHMÚ - z imisních map pětiletých 
průměrů (2015 - 2019), které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. K odhadu imisní 
situace v zájmové lokalitě se nejlépe hodí údaje ze stanic, které jsou charakterizovány jako 
pozaďové, jsou umístěny ve stejné zóně a mají reprezentativnost větší, než je vzdálenost od 
posuzované lokality. V zájmové oblasti je k dispozici měření z imisní stanice ULTTA 
Litoměřice identifikace ISKO 1475. Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 
2015 až 2019 na této imisní stanici jsou uvedeny na portále www.chmi.cz.   

V tabulce 7 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 7 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)  

Imisní stanice Rok 
Nejvyšší denní imise  

PM10 
36. nejvyšší denní imise 

IHd = 50 
Prům. roční imise PM10 

IHr = 40 
ULTTA Litoměřice   2019 147 37,8 20,7 

 

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 2015 – 2019 v síti 1 x 1 km) můžeme odhadnout stav imisního pozadí 
v oblasti následovně: 
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- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:  12,1 μg/m3 

- částice PM10 -  36. hodnota nejvyšší denní koncentrace: 38,9 μg/m3 

- částice PM10 – průměrná roční koncentrace:   21,1 μg/m3 

- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace:   15,9 μg/m3 
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:     0,9 μg/m3 
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:       1 ng/m3 

 
Tabulka 8 - 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  

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

benzen 1 kalendářní rok 5  
 
 

Klima 

Popisované území náleží (dle Quitta) do teplejší klimatické oblasti s mírnou zimou                    
a s převládajícím západním prouděním. Předmětná lokalita se řadí do klimatické oblasti T2, 
dle Atlasu podnebí ČR nachází na hranici okrsků B3 a B2, jedná se tedy o teplý, mírně suchý 
region, který je charakterizován teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým 
jarem a podzimem, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot 
vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na podzim rychlý pokles teploty.  

Podle dlouhodobých průměrů jsou jako reprezentativní pro zájmové území níže uvedené 
údaje o teplotních a srážkových poměrech a o směru a rychlosti větru:   

dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek    442,8 mm 
dlouhodobý průměrný úhrn srážek v období IV – IX  297,2 mm 
dlouhodobá průměrná roční teplota     8,5 °C 
dlouhodobá průměrná teplota v období IV – IX   14,7 °C 
převládající rychlost větru      2 - 4 m.s-1 

V posledních letech je však zřetelný trend snižování srážek, i když s významnými výkyvy 
díky přívalovým dešťům, které uvedený trend zkreslují.  
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C.2.2 Voda 

Řešené území leži v povodí řeky Ohře, která protéká jižně od ložiska (hladina řeky je cca 
160,5 m n.m). Režim podzemních vod zde není ovlivňován žádnou vodotečí. Širší zájmové 
území je odvodňováno Podesedickým potokem  (1-13-04-046).  

Na SZ okraji dotčeného posuzovaného území se nachází remízek s vodní plochou, do tohoto 
remízku záměr zasáhne (viz kap. D.1.1 a D.16).   

 
Obr. 9  - Remízek s vodní plochou v prostoru těžebny  

Nádrže u samoty Hájek a v remízku Homolská má především ekologický význam. Jiné vodní 
plochy se zde nevyskytují. (17). 
 

C.2.3  Půda  

Vysoká kvalita zemědělské půdy a její využití se projevilo na rázu krajiny v celém katastru 
obce Chotěšova (zemědělská půda zde tvoří 98,6% katastrální rozlohy) i v širším okolí. 
Geologickým podkladem jsou fluviální štěrkopísky Ohře kvartérního stáří, mocné 5 – 8,5 m, 
které jsou překryty vrstvou zeminy. Podloží štěrkopísku je tvořeno slíny a slínovci.  

Pedologicky je území tvořeno pleistocenními sprašemi. Na kterých se vytvořily černozemě 
v různé řadě subtypů, s převážně dobrým vodním režimem. Půdy jsou hluboké, bezskelovité, 
převážně v rovinatém terénu. (17). 
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Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována realizace záměru,  
v současné době vedeny jako zemědělská půda. Před zahájením těžby v II. etapě došlo 
k jejich vynětí ze ZPF s tím, že po dotěžení budou pozemky rekultivovány a uvedeny do 
původního stavu. 

V souvislosti s realizací záměru dojde k navrácení zemědělské půdy do ZPF.   

 

C.2.4  Geofaktory území (horninové prostředí a přírodní zdroje) 

Regionální členění reliéfu: systém Hercynský, provincie Česká vysočina, subprovincie  
Česká tabule, oblast Středočeská tabule, celek Dolnooharská tabule, podcelek Hazmburská 
tabule, okrsek Klapská tabule.  

Do Dolnooharské tabule vybíhají z Českého středohoří jednotlivé vulkanické suky, které zde 
tvoří výrazné domnanty. Charakteristickým prvkem reliéfu jsoz strukturně denudační plošiny. 
Vázané na svrchnokřídové horniny s horizontální uložení, jejich vrstev.   

Celá oblast dolního Poohří je budována křídovými sedimenty, a to svrchním turonem – 
coniakem. V oblasti Chotěšova pak převažují slínovce a vápnité jílovce, místy s vložkami 
pískovců, v jižní části jsou to pak slínovce s polohami křemičitých jílovců. (17) 

Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění 
a proudění podzemní vody, složené z jednoho a více útvarů podzemních vod. Vymezuje se na 
základě přírodních charakteristik v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě. Tento 
proces upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů. Plocha záměru 
leží v HG rajonu Ohárecká křída.  

Těžba zde probíhala nad úrovní hladiny mělké spodní vody, a tak po celou dobu exploatace 
ložiska nebyly realizovány systematické odvodňovací činnosti (18). 

 

C.2.5  Fauna, flora a ekosystémy  

§ S ohledem na plánované umístění a samotný rozsah záměru bylo zadáno zpracování 
Biologického průzkumu lokality  se zaměřením na výskyt zvl. chráněných druhů rostlin 
a živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb. (Ing. Kateřina Zímová, 
autorizovaná osoba pro biologická hodnocení ve smyslu §67 dle 45i zák. 114/1992 Sb.):  

Posuzované území tvoří pouze stávající pískovna s plochami aktivní těžby. V pískovně byla 
dle nálezové databáze v minulosti zaznamenána typická rostlinná společenstva chudých 
obnažených substrátů jen se sporadickou vegetací. Ze zajímavějších druhů lze jmenovat 
lničku drobnoplodou (Camelina microcarpa), hlaváček letní (Adonis aestivalis, vzácně), 
bodlák kadeřavý (Carduus crispus), ječmen myší (Hordeum murinum) a sléz lesní (Malva 
sylvestris). Na březích vodní plochy na dně pískovny se vyskytuje mochna husí (Potentilla 
anserina), orobinec širokolistý (Typha latifolia), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), 
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jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa) aj. Aktuálně je plocha pískovny již v maximální 
míře vytěžena, a tak se zde nachází jen minimum vegetace. Vegetace je soustředěna do lemů 
težebních stěn a do západní části pískovny, kde je i vodní plocha. 

Na posuzovanou plochu nikde bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná 
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). 

V tabulkách jsou uvedeny jen taxony, nalezené přímo na pozemcích, dotčených plánovaným 
záměrem.  
zařazení druhů dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.: 
druh kriticky ohrožený – KO 
druh silně ohrožený – SO 
druh ohrožený – O 
H – na lokalitě hnízdí, nebo jsou na ni přímo vázáni 

Tabulka 9 – zařazení druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Název Český název Kategorie Ochrana 
Agrimonia eupatoria řepík lékařský Cévnaté rostliny 

 

Achillea millefolium řebříček obecný Cévnaté rostliny 
 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený Cévnaté rostliny 
 

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý Cévnaté rostliny 
 

Betula pendula bříza bělokorá Cévnaté rostliny 
 

Brachypodium pinnatum válečka prapořitá Cévnaté rostliny 
 

Bromus erectus sveřep vzpřímený Cévnaté rostliny 
 

Eryngium campestre máčka ladní Cévnaté rostliny 
 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý Cévnaté rostliny 
 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý Cévnaté rostliny 
 

Plantago media jitrocel prostřední Cévnaté rostliny 
 

Prunus avium třešeň ptačí Cévnaté rostliny 
 

Arctium tomentosum lopuch pavučinatý Cévnaté rostliny  
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl Cévnaté rostliny  
Cardaria draba vesnovka obecná Cévnaté rostliny  
Carduus acanthoides bodlák obecný Cévnaté rostliny  
Carduus crispus bodlák kadeřavý Cévnaté rostliny  
Carex hirta ostřice srstnatá Cévnaté rostliny  
Carex sp. ostřice sp. Cévnaté rostliny  
Cichorium intybus čekanka obecná Cévnaté rostliny  
Dipsacus fullonum štětka planá Cévnaté rostliny  
Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý Cévnaté rostliny  
Elytrigia repens pýr plazivý Cévnaté rostliny  
Geum urbanum kuklík městský Cévnaté rostliny  
Matricaria discoides heřmánek terčovitý Cévnaté rostliny  
Medicago lupulina tolice dětelová Cévnaté rostliny  
Melilotus alba komonice bílá Cévnaté rostliny  
Polygonum aviculare agg. truskavec ptačí Cévnaté rostliny  
Populus x canadensis topol kanadský Cévnaté rostliny  
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Název Český název Kategorie Ochrana 
Potentilla anserina mochna husí Cévnaté rostliny  
Potentilla reptans mochna plazivá Cévnaté rostliny  
Ranunculus repens pryskyřník plazivý Cévnaté rostliny  
Rosa canina agg. růže šípková Cévnaté rostliny  
Rubus caesius ostružiník ježiník Cévnaté rostliny  
Rubus obtusifolius šťovík tupolistý Cévnaté rostliny  
Rumex crispus šťovík kadeřavý Cévnaté rostliny  
Salix alba vrba bílá Cévnaté rostliny  
Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška lékařská Cévnaté rostliny  
Thlaspi arvense penízek rolní Cévnaté rostliny  
Torilis japonica tořice japonská Cévnaté rostliny  
Urtica dioica kopřiva dvoudomá Cévnaté rostliny  
Veronica arvensis rozrazil rolní Cévnaté rostliny  
Veronica persica rozrazil perský Cévnaté rostliny  
Viola arvensis violka rolní Cévnaté rostliny  
    
Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Obojživelníci KO 
Rana ridibunda skokan hnědý Obojživelníci  
    
Conocephalus fuscus kobylka dlouhokřídlá Ortopteroidní hmyz 

 

Chorthippus biguttulus saranče měnlivá Ortopteroidní hmyz 
 

Tetrix tenuicornis marše tenkorohá Ortopteroidní hmyz 
 

    
Ardea alba volavka bílá Ptáci SO 
Ardea cinerea volavka popelavá Ptáci 

 

Buteo buteo káně lesní Ptáci 
 

Motacilla alba konipas bílý Ptáci 
 

 Phasianus colchicus bažant obecný Ptáci  
 Anas platyrhynochos kachna divoká Ptáci  
 Turdus merula kos černý Ptáci  
 Sylvia communis pěnice hnědokřídlá Ptáci  
 Sylvia curruca pěnice pokřovní Ptáci  
 Fringilla coelebs pěnkava obecná Ptáci  
 Garrulus glandarius sojka obecná Ptáci  
 Carduelis carduelis stehlík obecný Ptáci  
 Pica pica straka obecná Ptáci  
 Dendrocopos major strakapoud velký Ptáci  
 Emberiza citrinella strnad obecný Ptáci  
 Parus major sýkora koňadra Ptáci  
 Parus caeruleus sýkora modřinka Ptáci  
    
 Microtus arvalis hraboš polní Savci  
 Talpa europea krtek obecný Savci  
 Martes martes kuna lesní Savci  
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Název Český název Kategorie Ochrana 
 Vulpes vulpes liška obecná Savci  
 Apodemus sylvaticus myšice křovinná Savci  
 Sorex araneus rejsek obecný Savci  
 Capreolus capreolus  srnec Savci  
 Lepus europaeus zajíc polní Savci  

 

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA ET AL. 1969) pokrývaly 
převážnou část zájmového území subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum) a v menší 
míře i  dubo-habrové háje (Carpinion betuli). Jen ostrůvkovitě se na chudších substrátech 
rozkládaly acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae). Podél Ohře se v širokém pruhu 
rozprostíraly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Šipákové doubravy a skalní 
lesostepi (Eu-Quercion pubescentis, Festucetalia vallesiacae) se původně vyskytovaly jen 
ostrůvkovitě, nejblíže zájmovému území na vrchu Skála u Dolánek a na Házmburku u 
Libochovic. 

Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 
1976 (SKALICKÝ ET AL. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do 
fytogeografického okresu 7. Středočeská tabule, podokresu 7 a. Libochovická tabule. 
Charakter květeny a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální. 

 

C.2.6  Krajina  

S ohledem na plánované umístění a samotný rozsah záměru nebylo zadáno zpracování 
Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz.   

 
Obr. 10 – pohled na pískovnu ze silnice směr Chotěšov  

Vymezené území leží v JZ části okresu Litoměřice, v rovinaté až mírně zvlněné krajině. 
Nepřehlédnutelná převaha polí na jedné straně a naprostý nedostatek krajinné zeleně na straně 
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druhé v celém území obce jen podtrhuje vysokou intenzitu zemědělského využívání krajiny. 
Charakter krajiny totiž ani nedává předpoklady pro rekreační využívání – leží na významném 
dopravním tahu (silnice II/247), který umožňuje vazbu jednak na Libochovice a Budyni nad 
Ohří, a tak na velká města na Labi – Lovosice a Litoměřice (17).   

 

C.2.7 Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky 

 Z hlediska urbanistických vazeb a vztahů je obec Chotěšov spíše izolovanou, autonomní 
sídelní lokalitou. Je to obec obklopená ze všech stran lány kvalitní zemědělské půdy, a 
s okolními obcemi je spojena jen procházejícími místními komunikacemi. Jiná propojení 
(vodní toky, plochy zeleně, údolí a pod) zde prakticky neexistují. (17) 

Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31. 12. 2019 je zde trvale hlášeno 470 obyvatel.                  
(378 v roce 1991) obyvatel. Z pohledu minulých let tak lze zaznamenat nepatrný přírůstek  
v počtu obyvatel, který lze přisuzovat zvýšenému zájmem o život na venkově  posledním 
desetiletí.  

Z informací a dat uvedených na stránkách ČSÚ je evidentní, že počet obyvatel Ústeckého 
kraje v posledních 5 letech (2014 – 2019) stále klesá a je tedy i předpoklad, že tento trend 
bude pokračovat, a že Ústecký kraj bude mít v roce 2050 o desetinu méně obyvatel než dnes, 
přesto ale zůstane pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Bude nepřetržitě vzrůstat 
počet obyvatel ve věku 65 a více let a jejich podíl na celkové populaci kraje vzroste ze 
současných necelých 16 % na téměř třetinu v roce 2050. 

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České 
republiky do roku 2100, vydanou v červenci 2013. Podle této projekce se počet obyvatel 
Ústeckého kraje během období 2013 – 2050 sníží ze současných 821 tis. obyvatel (2019) na 
méně než 720 tis., což představuje pokles o více než 100 tis. obyvatel, tj. o 13 %.  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/projekce_obyvatelstva_v_usteckem_kraji_ceske_republiky_do_roku_2050 

V ploše uvažovaného záměru se nevyskytují žádné architektonické ani historické památky. 
Obec Chotěšov je od popisované lokality vzdálena Z směrem cca 1000 m. Přímo v obci 
Chotěšov se nacházejí tři registrované kulturní památky (tabulka 6). 

Řešeným územím prochází hranice ochranného pásma zámku v Libochovicích (obr. 8).  

Na plochách pro umístění záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek (domy, 
energetická vedení resp. jiné objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém 
konfliktu.  
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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) 

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vytvořena pracovní místa v této lokalitě, ale 
dojde k revitalizaci území postiženého povrchovou těžbou a k jeho návratu k běžnému 
užívání. Z tohoto pohledu je vliv stavby (především v rámci socio-ekonomických vlivů na 
obyvatelstvo pozitivní). 

Z hlediska potenciálního charakteru negativního vlivu na obyvatele lze tyto vlivy rozdělit na: 
- fyzikální vlivy – hlučnost, vibrace 
- chemické vlivy – na venkovní ovzduší 
- vliv na pohodu a stresovou zátěž (např. vliv zastínění, ovlivnění krajinného rázu,    

doprava, parkování apod.).  

Vlivy na pracovní prostředí jsou, a i nadále budou monitorovány, vyhodnocovány                      
a pracovníci jsou chráněni v souladu požadavky příslušných předpisů. 

Vliv hluku na okolní obyvatelstvo byl popsán v kap. B.III.1. Stávající hluková situace 
v okolí posuzovaného záměru „Rekultivace ložiska písku Chotěšov" je relativně příznivá, a to 
i přes poměrně vysokou intenzitu dopravy na okolní silniční síti (silnice II/247, III/24613). 
Nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací nejsou v současné době překračovány (kromě RVB 4, 
kde je nevýznamně – o 0,4 dB(A) překračován navržený hygienický limit. Posuzovaným 
záměrem „Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa“ nebudou v žádném z referenčních 
výpočtových bodů překračovány nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády               
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době. 
Oproti stávajícímu stavu se hluková situace zlepší.  

Vlivy na venkovní a pracovní ovzduší jsou naprosto zanedbatelné. 

Vliv na pohodu bydlení zcela jistě souvisí s výše uvedenými faktory, které však nemusí být 
jediné způsobující subjektivní pocit stresu či omezení. V takovém případě bývá podstatným 
faktorem těsné sousedství, stínění pozemku budovami apod. Technologie drcení a skladování 
odpadů je umístěna v areálu, který je od obytné zóny zcela odcloněn a je v takové vzdálenosti, 
že tyto vlivy lze pokládat za nulové. 

Záměr ani nepřímo neovlivní žádné území určené k rekreaci. Vlivy na rekreační využití lze 
hodnotit jako nevýznamné. 

Při dodržení všech technických postupů nebudou vlivy na obyvatelstvo významné                     
a v nejbližší obytné zástavbě nebude docházet k narušení faktoru pohody. 

 

D.1.2 Vlivy na klima a ovzduší 

§ Z důvodů objektivního posouzení možných vlivů hluku bylo zadáno zpracování 
odborné studie (RNDr. Marcela Zambojová, Příloha H.3)  
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Rozptylová studie je počítána pro škodliviny obsažené v emisích z technologických zdrojů 
recyklační linky včetně motorů použité mechanizace a generované nákladní dopravy, kterými 
jsou tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, benzen a benzo(a)pyren. 

Vzhledem k imisní rezervě na úrovni tisíců mikrogramu není v rámci rozptylové studie 
věnována pozornost oxidu uhelnatému. Imisní příspěvky ze záměru lze odhadnout na úrovni 
maximálně desítek mikrogramů, což je vzhledem k imisnímu pozadí v celé ČR, nevýznamné. 

V rámci rozptylové studie je počítán imisní příspěvek způsobený posuzovaným provozem 
rekultivačních prací včetně provozu recyklační linky a včetně generované dopravy, tento je 
pak spolu s hodnotami imisního pozadí porovnán s platnými imisními limity. Příspěvky 
stávajících zdrojů v lokalitě se na imisním pozadí již podílejí a nejsou tak do výpočtu 
zahrnuty. 

Pro grafický list znázorňující imisní pole celé mapované lokality byl výpočet proveden v 
podrobné síti s krokem 33 m ve směru osy X a 26 m ve směru osy Y, která čítá 7626 
referenčních bodů. Grafické výstupy modelové imisní situace vyjadřují zjišťovaný imisní 
příspěvek ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). 

V kapitole zhodnocení imisních příspěvků jsou uvedeny výsledné imisní koncentrace ve 
zvolených pěti referenčních bodech umístěných do míst nejbližší obytné zástavby a do míst 
blízkého sportovního hřiště: 

Referenční bod č. 1  rodinný dům Luční č.p. 193, Chotěšov 
Referenční bod č. 2  rodinný dům Luční č.p. 191, Chotěšov 
Referenční bod č. 3  rodinný dům Lovosická č.p. 51, Chotěšov 
Referenční bod č. 4  rodinný dům Lovosická č.p. 66, Chotěšov 
Referenční bod č. 5  hřiště TJ Sokol Chotěšov 

Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této rozptylové studie. 

Při hodnocení současného stavu ovzduší v řešené lokalitě bylo využito imisních map 
pětiletých průměrů (2015 až 2019), které zveřejnil ČHMÚ na svých stránkách. Při hodnocení 
imisního pozadí bylo využito dále z důvodu absence imisních koncentrací hodinových oxidu 
dusičitého v uvedené mapě i odhadu na základě výsledků na stanicích imisního monitoringu v 
České republice.  

V příloze 2 rozptylové studie jsou grafická znázornění imisních příspěvků provozu 
posuzovaného záměru ve výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledné hodnoty imisních příspěvků ke koncentracím 
sledovaných emitovaných škodlivin spočítané ve zvolených referenčních bodech umístěných 
u nejbližší stávající obytné zástavby a v místě blízkého sportovního hřiště. V imisním 
příspěvku PM10 a PM2,5 je zahrnuta také sekundární prašnost vyvolaná generovanou dopravou 
i manipulací se sypkými materiály. 
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Tabulka 10 -  Imisní příspěvky ke konc. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a BaP u obytné zástavby 

Referenční bod 

NO2  
(µg/m3) 

PM10  
(µg/m3) 

PM2,5  
(µg/m3) 

benzen 
(µg/m3) 

BaP 
(ng/m3) 

Prům. 
roční  
imise 

Max. 
hod. 
imise 

Prům. 
roční  
imise 

Max. 
denní 
imise 

Prům. 
roční  
imise 

Prům. 
roční  
imise 

Prům. 
roční  
imise 

RB 1 RD Luční č.p. 193   0,026 6,73 0,119 10,21 0,034 0,00029 0,00013 
RB 2 RD Luční č.p. 191 0,023 6,24 0,103 9,24 0,029 0,00028 0,00013 
RB 3 RD Lovosická č.p.51 0,018 5,73 0,073 8,12 0,021 0,00025 0,00012 
RB 4 RD Lovosická č.p.55 0,017 5,71 0,068 8,05 0,020 0,00025 0,00012 
RB 5 hřiště TJ Sokol 0,025 7,39 0,119 11,53 0,031 0,00012 0,00005 

MIN 0,017 5,71 0,068 8,05 0,02 0,00012 0,00005 
MAX 0,026 7,39 0,119 11,53 0,034 0,00029 0,00013 

V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků k průměrným 
ročním koncentracím z provozu rekultivace spolu s hodnotami imisního pozadí a srovnání 
výsledných hodnot s imisními limity. Pro výsledné hodnocení byly upřednostněny hodnoty 
imisního pozadí dle mapy znečištění ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry. Dle 
platného zákona o ochraně ovzduší (prováděcí předpis – vyhláška č. 415/2012, Příloha 15 
Obsahové náležitosti rozptylové studie) se má při hodnocení stávající úrovně znečištění 
ovzduší v předmětné lokalitě vycházet právě z map znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km 
pro pětileté klouzavé průměry koncentrací. V řádku „celkem po realizaci: maximálně“ jsou 
hodnoty nejvyššího imisního příspěvku přičteny k hodnotě imisního pozadí. 

Tabulka 11 -  Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím   
 NO2  

(µg/m3) 
PM10 

(µg/m3) 
PM2,5 

(µg/m3) 
benzen 
(µg/m3) 

BaP  
(ng/m3) 

imisní pozadí  12,1 21,2 15,9 0,9 1,0 
nejvyšší imisní příspěvek záměru 0,3 2,0 0,6 0,0006 0,0002 
celkem po realizaci  
- maximálně 12,4 23,2 16,5 0,9006 1,0002 

imisní limit  40 40 20 5 1 
procento imisního limitu  31,0 58,0 82,5 18,0 100,0 

Závěr studie: 

Na základě mapy znečištění ovzduší, popř. na základě výsledků imisních měření v ČR lze v 
řešené lokalitě očekávat spolehlivé plnění všech platných imisních limitů pro roční průměr i 
krátkodobá maxima všech emitovaných škodlivin. Nejmenší imisní rezerva je v případě 
průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu, které se pohybují v imisním pozadí právě na 
úrovni imisního limitu. 

Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že imisní příspěvky posuzovaného 
záměru k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5, benzenu i 
benzo(a)pyrenu nezpůsobí v řešené lokalitě překročení příslušných platných imisních limitů 
pro roční průměr těchto škodlivin. Hodnoty imisních příspěvků provozu záměru k průměrným 
ročním koncentracím na nedetekovatelné úrovni nejvýše desetin pikogramů, v místech 
nejbližší obytné zástavby na úrovni desetiny pikogramu lze označit za zanedbatelné bez 
ohledu na hodnoty imisního pozadí.  
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Lze také předpokládat, že imisní příspěvky k maximálním krátkodobým koncentracím NO2 i 
PM10 nezpůsobí při provozu záměru včetně vyvolané dopravy překročení příslušných 
imisních limitů pro krátkodobá maxima obou těchto škodlivin. Hodnoty imisních příspěvků k 
denním maximům jsou relativně vysoké a lze proto doporučit omezení provozu recyklace v 
době případných smogových epizod, např. za extrémních větrných podmínek v době sucha. 

Celkově z hlediska vlivů na ovzduší lze řešený záměr v daných místních podmínkách 
označit za přijatelný. (Zambojová, H.3 str. 20) 

 

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci   

Z důvodů objektivního posouzení možných vlivů hluku bylo zadáno zpracování odborné 
studie (RNDr. Jaroslav Růžička, Příloha H.4):  

Pro venkovní prostor činí limitní hodnoty hlukové zátěže stanovené dle Nařízení vlády              
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 50 dB(A) pro 
den a 40 dB(A) pro noc.  

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu projektované novostavby 
následující hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním 
chráněném prostoru staveb: 

Pro provoz na veřejných komunikacích 

Vzhledem k tomu, že v současné době se RVB č. 1, 2 a 3 se nachází v bezprostřední blízkosti 
silnice II. třídy – II/247,  je navržen pro tyto RVB následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

Vzhledem k tomu, že RVB 4, 5, 7 leží v  bezprostřední blízkosti silnice III. třídy – III/2463,  
je navržen pro tyto RVB následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 55 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

U ostatních referenčních výpočtových bodů se korekce nevyužije. Hygienický limit se 
navrhuje následovně: 

LAeq,16 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

Vypočtené hlukové hladiny u jednotlivých výpočtových bodů v oblasti posuzovaného záměru 
jsou uvedeny v následující tabulce pro denní dobu.  
 
Tabulka 12 - Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech 

Č. 
BODU 

POPIS  VÝŠKA 
NAD  
TERÉNEM 
(M) 

2021  
ST. STAV 

DEN 

NÁVRH - 
2021 DEN 

2021 POUZE 
DOPRAVA 

DEN 

2021 POUZE 
HLUK ZE 
ZÁMĚRU 

DEN 
  1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 59,6 59,5 59,6 30,8 
  2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 58,6 58,1 58 38,9 
  3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 58,3 57,6 57,3 33 
  4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 55,4 54,8 54,6 41 
  5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 50,1 49,8 49,2 41,3 
  6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 42,3 44,2 40,9 41,5 
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7 Plocha budoucí výstavby 3,0 51 50,9 50,1 42,6 
8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 40,8 45,8 21,4 45,8 
9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 37,4 43,5 26,9 43,4 

Hluková studie za využití programového produktu HLUK+ hodnotí následující prostorově 
modelové situace: 

• Hluková situace  - stávající stav - rok 2021 - den (pozadí – těžba písku a rekultivace 
v 1. etapě) 

• Hluková situace  rok 2021 – záměr rekultivace v 2. etapě a doprava - den 
• Hluková situace  rok 2021 - pouze dopravní zdroje na okolní silniční síti - den 
• Hluková situace  rok 2021 - pouze zdroje při provádění rekultivace v 2. etapě - den 

V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin mezi rokem 2021 
v období těžby písku a prováděné rekultivace v 1. etapě (pozadí), kdy hlukovou situaci 
ovlivňuje doprava na přilehlé komunikační síti a činnost v prostoru záměru (těžba písku a 
rekultivace v 1. etapě) a obdobím, kdy je rekultivace prováděna ve 2. etapě v denní době. 
Rozdíl je dán přiřazením hluku z mobilního drtiče na pásovém podvozku KEESTRACK R3 o 
hodinovém výkonu: 100 - 150 t/hod a mírným snížením dopravy (méně pojezdů nákladních 
automobilů o 8 NA (3 m3 ) a o 8 TNA (6 m3)). 

Tabulka 13 - Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů (dB) 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA NAD  

TERÉNEM (M) 
ROZDÍL 2021 ST. STAV, DEN –  

TĚŽBA A REKULTVACE 1. ETAPA 
1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 -0,1 
2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 -0,5 
3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 -0,7 
4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 -0,6 
5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 -0,3 
6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 1,9 
7 Plocha budoucí výstavby 3,0 -0,1 

8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 5,0 
9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 6,1 

V případě realizace posuzovaného záměru dochází ke zhoršení hlukové situace zejména u 
RVB, které jsou umístěny nejblíže k lokalitě ložiska písku (RVB 8 a 9) za předpokladu 
využití mobilního drtiče na pásovém podvozku KEESTRACK R3 v plném výkonu (bude 
s dalším nakladačem najímán na 5-10 dnů za tři měsíce), u většiny ostatních RVB jsou 
naopak hodnoty ekvivalentní hladiny hluku nižší, pouze u RVB 6 lze očekávat nárůst hodnoty 
ekvivalentní hladiny hluku (o 1,9 dB(A)). 

Posuzovaným záměrem však s výraznou rezervou nebudou překračovány nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T, jak dokládá následující tabulka.  

Tabulka prokazuje, že navržené hygienické limity jsou u zástavby v nejbližším okolí 
s rezervou plněny, a to i za předpokladu současného působení všech zdrojů hluku 
(stacionárních i dopravních), což v praxi pravděpodobně nenastane. S výraznou rezervou jsou 
plněny hygienické limity pro zdroje hluku v prostoru ložiska písku, hlukovou situaci 
ovlivňuje především doprava, která bude po realizaci posuzovaného záměru (2. etapa 
rekultivace) nižší než v současnosti, neboť kromě rekultivace v 1. etapě probíhá ještě těžba 
písku.  
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Tabulka 14 - Překročení nejvyšších přípustných hodnot (dB)  
Č.B
ODU 

POPIS  VÝŠKA 
NAD  
TERÉNEM 
(M) 

2021  
STAV - 

DEN 

REKULTIVAC
E 2. ETAPA  - 

2021 DEN  

2021  
STAV POUZE 

DOPRAVA - DEN 

2021 - POUZE 
ZDROJE HLUKU 
Z AREÁLU -DEN 

1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 -0,4 -0,4 -0,4 -17,2 
2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 -1,4 -1,1 -1,2 -8,9 
3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 -1,7 -1,3 -1,4 -14,9 
4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 -0,2 0,1 0,0 -6,9 
5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 -5,1 -4,0 -4,8 -6,7 
6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 -7,6 -4,2 -8,1 -6,5 
7 Plocha budoucí výstavby 3,0 -4,0 -2,9 -3,7 -5,3 

8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 -9,2 -2,1 -26,5 -2,1 
9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 -12,5 -4,4 -22,1 -4,5 

 

Závěr studie:  

Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Rekultivace ložiska písku Chotěšov" 
je relativně příznivá, a to i přes vysokou intenzitu dopravy na okolní silniční síti (silnice 
II/247, III/24613). Nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nejsou v současné době 
překračovány (kromě RVB 4, kde je nevýznamně – o 0,4 dB(A) překračován navržený 
hygienický limit. 

Případná rekultivace ložiska ve druhé etapě zvýší u nejbližších RVB (RVB 8 a 9) hladiny 
hluku výrazně (o 5,0 – 6,1 dB(A)), a to pouze při provozu mobilního drtiče na pásovém 
podvozku KEESTRACK R3 v plném výkonu (bude s dalším nakladačem najímán na 5 - 10 
dnů za tři měsíce). Ani toto významné navýšení nevyvolá překračování nejvyšší přípustné 
hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v denní době.  

U ostatních RVB dojde k poklesu hlukových hladin, což souvisí s předpokládanou sníženou 
intenzitou dopravy na silnici III/24613 ve 2. etapě (doprava z/do ložiska písku a rekultivace 
v 1. etapě zde dnes existuje.  

Posuzovaným záměrem „Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa“ nebudou v žádném 
z referenčních výpočtových bodů překračovány nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v denní době. Oproti stávajícímu stavu se hluková situace zlepší.  

 

D.1.4 Vlivy na biologickou rozmanitost a chráněné zájmy   

V rámci hodnocení vlivů záměru na biologickou rozmanitost území byl proveden biologický 
průzkum lokality (Ing. Kateřina Lagner – Zímová, příloha H.5): 

Průzkum byl zaměřen na zjištění stavu území a jeho ekologické hodnoty a zjištění výskytu 
vzácnějších druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k charakteru lokality bylo šetření zaměřeno 
na zjištění vzácnějších druhů vyšších rostlin, ptáků, indikačních skupin hmyzu a na výskyt a 
plazů. Jako podklad k průzkumu byl použit předchozí Inventarizační průzkum (J. Ondráček 
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07/2007) a data z nálezové databáze (AOPK, 2021). Oba podklady byly aktualizovány 
vlastním přírodovědným průzkumem, provedeným ve spolupráci s lokálními přírodovědci.  

Botanický průzkum - Terénní průzkum výskytu cévnatých rostlin byl proveden v průběhu 
říjen 2020 – duben 2021. Vzhledem k malému počtu biotopů byla podrobně prozkoumána 
veškerá vyskytující se vegetace. Dále byla využita data z nálezové databáze NDOP (2021).  

Zoologický průzkum - Průzkum zaměřený na živočichy byl proveden v průběhu říjen 2020 – 
duben 2021 a bylo prozkoumáno i navazující prostředí, zejména možné biokoridory. Dále 
byla využita data z nálezové databáze NDOP (2021). 

Jelikož se jedná o poměrně přehledné území, byly zde při jednotlivých návštěvách přímo 
sledovány všechny druhy živočichů na území se vyskytující, a to včetně pobytových stop. 
Průběžně byly sledovány i veškeré zjištěné druhy bezobratlých živočichů. Výsledky byly 
porovnány s nálezovou databází NDOP (2021).  

 Vlivy na faunu a floru  

Mezi rostlinnými druhy nebyly nalezeny žádné druhy, spadající do kategorie ochrany dle 
Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.  

Mezi živočišnými druhy byly v průzkumu nalezeny tyto druhy, spadající do kategorie 
ochrany dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.  

• Pelophylax ridibundus  skokan skřehotavý – KO 
• Ardea alba              volavka bílá - SO 

V nálezové databázi jsou uvedeny ještě další zvláště chráněné druhy živočichů, které však 
nebyly během průzkumů prokázány. Jedná se o tyto druhy:  

• Bufotes viridis   ropucha zelená - SO 
• Lissotriton vulgaris    čolek obecný - SO 
• Bufo calamita   ropucha krátkonohá - KO 
• Bufo bufo    ropucha obecná - O 
• Anguis fragilis   slepýš křehký - SO 
• Natrix natrix   užovka obojková – O 
• Lacerta agilis   ještěrka obecná - SO 
• Columba oenas   holub doupňák - SO 
• Milvus migrans   luňák hnědý - KO 
• Milvus milvus   luňák červený - KO 
• Riparia riparia   břehule říční – O 
• Tringa hypoleucos   pisík obecný - SO 
• Apus apus        rorýs obecný - O 
• Luscinia megarhynchos  slavík obecný - O 
• Hirundo rustica     vlaštovka obecná – O 
• Oriolus oriolus   žluva hajní - SO  

Uvedené druhy jsou vázány na okolní biotopy, především na prvky ÚSES, tvořené 
hodnotnými biotopy - remízkem s vodní plochou (obojživelníci a plazi, lesní druhy ptáků) a 
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ruderálními porosty.  Další druhy jsou vázány na okolní agrocenózy a lemy porostů. 
V pískovně byly zjištěny hnízdní nory břehule obecné v severní stěně. Hnízdění břehulí však 
nebylo prokázáno. Přesto doporučuji tomuto druhu věnovat další pozornost – viz následující 
kapitoly (příloha H.5, kap. D.4). Žádný ze zjištěných druhů živočichů, uvedených v nálezové 
databázi nebyl tedy průzkumem prokázán.  

Tabulka 15 – ZCHD živočichů, pro něž se jedná o zásah do jejich ochranných podmínek 
Kriticky ohrožené: Stav populace Biotop  
skokan skřehotavý pravidelně se rozmnožující ve vodních 

plochách, zejména v zarůstajících v západní 
části 

plocha s již vytvořenými 
litorálními porosty 
v západní části  

Zásah na výše uvedený druh je třeba hodnotit jako zásah do jeho ochranných 
podmínek, a proto je nutné podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., žádat o výjimky ze 
základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených 
v příloze č. II a III vyhl. č. 395/1992 Sb.  

Pro volavku bílou se nejedná o zásah do ochranných podmínek druhu. Volavka jen 
příležitostně zaletuje na vodní plochu pískovny, jedná se o část jejího areálu, jenž je tvořen 
především rozsáhlejšími vodními plochami v okolí a také řekou Ohří. Druh zde nehnízdí a 
vyskytuje se zde jen občasně. Zásah bude kompenzovat využitím jiných vodních ploch, jichž 
je v okolí dostatečné množství. Pro druh břehule říční doporučuji další monitoring a následné 
vyhodnocení odborně způsobilou osobou v případě výskytu tohoto druhu na pískovně.  

Pro ostatní zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů se nejedná o zásah do jejich ochranných 
podmínek. Pro druh břehule říční doporučuji další monitoring a následné vyhodnocení 
odborně způsobilou osobou v případě výskytu tohoto druhu na pískovně.  

Shrnutí: 

Aktuálně není těžebna atraktivním územím pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, 
jelikož předmětem záměru je pouze plocha, nyní aktivně využívána k těžbě. Celá plocha 
záměru je téměř bez vegetace a nenacházejí se zde atraktivní biotopy pro výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů. V rámci plochy záměru je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost vodní ploše, která se nachází v západní části zájmového území. Tato vodní plocha 
je i biotopem obojživelníků, včetně zvláště chráněného skokana skřehotavého. Tyto druhy, 
neschopné přesunu na okolní vhodné biotopy, musejí být transferovány. Upřesnění 
ochranných podmínek je uvedeno v kapitole 7 (příloha H.5).  

Dalším atraktivním biotopem je severní stěna těžebny, kde se nacházejí hnízdní nory břehule 
říční. Ačkoli břehule nebyla během průzkumů pozorována, vzhledem k termínu průzkumu 
není zcela možné její výskyt vyloučit. Proto doporučuji pravidelný monitoring výskytu tohoto 
druhu v zájmovém území a v případě výskytu břehulí zajištění dalšího postupu dle pokynů 
odborně způsobilé osoby.  

Nepřímé negativní vlivy záměru, tedy např. vlivy rušení, narušování půdního povrchu, je 
možné ve vztahu k ostatním přítomným zvláště chráněným druhům hodnotit jako málo 
významné – především vzhledem k celkové výměře jejich areálu a v případě živočichů i 
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mobilitě. V okolí záměru se nachází dostatek vhodných vodních biotopů i ploch na jiných 
pískovnách, které tyto druhy vyhledají jako nové vhodné útočiště.  

Hodnoceným zásahem dojde dočasně k nepřímému ovlivnění ostatních zvláště chráněných 
druhů a jejich biotopů hlukem, vibracemi, těžebními pracemi a pojezdy techniky. Jelikož ale 
tyto druhy osídlily pískovnu již v době jejího provozu, je zřejmá jejich tolerance k těmto 
vlivům a vliv na ně tak není významný.  

Při dodržení navržených opatření (kapitola 7, příloha H.5) nedojde k významnějšímu 
ovlivnění zde zjištěných druhů, ani jejich biotopu. Hodnoceným zásahem může dojít také k 
dalším nepřímým zásahům, tedy k rušení organismů (zejména ptáků) hlukem, světlem; 
nepřímo může působit také ev. kontaminace (vodního) prostředí ropnými látkami (úniky ze 
strojů). S ohledem na tyto potenciální nepřímé negativní vlivy v průběhu realizace záměru 
je nutné tyto efekty vyloučit, zmírnit, anebo kompenzovat opatřeními, uvedenými v 
následující kapitole. (Zímová, H.5). 

 Vlivy na ÚSES a VKP   

Vymezení ÚSES obecně slouží podle § 4, odst. 1 zákona „k uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro 
mnohostranné využívání krajiny“. Vymezení místního, regionálního i nadregionálního 
systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické 
stability, který slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace (zásad 
územního rozvoje krajů, územních plánů a regulačních plánů), které zajišťují praktickou 
realizaci ÚSES a dále např. pro zpracování vodohospodářských dokumentů. Obecně se 
regulativy vztahují na umisťování staveb v biocentrech a jejich usměrňování v biokoridorech, 
případně na změny druhu pozemku, vzhledem k charakteru a vymezení ÚSES.  

V ploše záměru se žádný VKP nevyskytuje, do žádného VKP nebude zasaženo. V zájmovém 
území zásahu nejsou plánovaná žádná opatření v rozporu s ochranou ÚSES a VKP: vliv na 
ně lze vyloučit, záměr není v konfrontaci s funkčností ÚSES ani VKP. 

 Vlivy na NATURA 2000 

V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů mapovaných v rámci 
soustavy Natura 2000 (vyjádření KÚÚK, příloha H.2). Hranice nejbližších území lokality 
soustavy NATURA 2000 leží cca 3 - 4 km JV směrem. Jedná se o  EVL Pístecký les a EVL 
Ohře.  

Na základě vyhodnocení možných vlivů je možno uzavřít, že záměr nebude mít významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO soustavy NATURA 2000.                 

 Vlivy na zvláště chráněná území  

V dané lokalitě se nenachází vyhlášené chráněné krajinné oblasti ani národní parky. CHKO 
České středohoří se nachází cca 8 km SZ směrem od popisované lokality.  
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Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližší  
vyhlášená zvl. chráněná území jsou vzdálená cca 3 – 5 km od plochy záměru.   

Území není poddolováno ani nezasahuje do plochy chráněného ložiskového území.  Plocha 
záměru leží v ploše ložiska nevyhrazeného nerostu ID 5237700 Chotěšov u Vrbičan 
(štěrkopísek), v současné době těženém DP.   

Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod.  

Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Neblíže se nachází přírodní park 
Dolní Poohří, a to ve vzdálenosti cca 1,9 km.  

Uvažovaný záměr žádným způsobem nezasáhne a neovlivní území zvláště chráněná dle 
zákona č. 114/1992 Sb., vlivy lze tedy považovat za nulové.   
 

D.1.5  Vlivy na půdu 

V souvislosti s realizací záměru dojde k navrácení skrývané ornice  tedy i zemědělské půdy 
zpět do ZPF.   

Ornice a půdní pokryv v ploše těžby byl odstraněn až na úroveň vrstev těžené suroviny. Po 
ukončení fáze technické rekultivace (zavezení prostoru inetrním odpadem) bude podorniční 
vrsta a ornice navezena zpět a půda tak bude navrácena zpět do ZPF.  

Za předpokladu dodržování správných pracovních postupů a pokynů týkajících se provozu 
strojového parku a dodržení postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných 
látek), záměr nevytváří předpoklad pro kontaminaci půdy. 

Vliv na půdu lze u záměru rekultivace plochy po povrchové těžbě považovat jednoznačně za 
pozitivní.  

 

D.1.6  Vlivy na vodu   

Povrchové vody  

Povrchová voda se v místě budoucí realizace záměru nevyskytuje: v SZ okraji pískovny se 
nachází remízek s vodní plochou ve smyslu tůňky, přítok vody do této deprese (dočasné vodní 
plochy) v současné době není žádný, stav vodní plochy a výška její hladiny je závislá pouze 
na dešťových srážkách. V posledních letech, kdy byla výrazně suchá období s minimem 
srážek, byl evidentní významný pokles vodní hladiny.  

Nejbližším vodním tokem je bezejmenný vodní tok ID 100296576, který pramení cca 600m  
Z směrem od plochy záměru a vlévá se do potoka Podsedického. Ten protéká zcela mimo 
lokalitu a její blízké okolí.  

Záměr se nachází mimo aktivní zónu záplavového území. Vzdálenostní a terénní poměry v 
zájmovém území tedy vylučují, aby se při povodni dostala voda do prostoru úložiště odpadů. 
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Podzemní vody    
V zájmovém území probíhala těžba štěrkopísků nad úrovní hladiny mělké podzemní vody, 
po celou dobu exploatace ložiska nebyly realizovány systematické odvodňovací činnosti.  

V zařízení bude nakládáno výhradně s odpady kategorie ostatní běžně využívaných při 
rekultivacích. Tyto materiály jsou charakterizovány tím, že při standardních klimatických 
podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která 
by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Odpady kategorie „O“ nesmí 
obsahovat v nežádoucích koncentracích látky nebezpečné a zvláště nebezpečné vodám, 
podle zákona č. 254/2001 Sb.  

Při dodržení výše uvedených podmínek nebudou ohroženy podzemní vody v širším okolí, ani 
žádné stávající jímací objekty. Kvalita podzemních vod v okolí lomu se vlivem zavezení 
nezmění, pokud bude lom zavážen inertními materiály, tj. nikoli odpady nebezpečnými 
vodám, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vyhl č. 294/2005 Sb. 

Vzhledem k charakteru záměru a k jeho lokalizaci lze konstatovat, že posuzovaný záměr 
nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území, a to 
v případě dodržení navržených opatření (kap. D.4).  

 

D.1.7  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Přijímané využívané odpady jsou takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách 
nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k 
uvolňování škodlivin do životního prostředí. 

Geomechanická situace v oblasti skrývkových řezů v zájmovém území zařízení je 
stabilizovaná (je zde zajištěna bezpečnost dle vyhl. ČBÚ č. 26/ 1989 Sb.), neovlivňuje a ani 
v budoucnu nebude negativně ovlivňovat do ukončení procesu biologické rekultivace, žádnou  
ze složek ŽP. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou hodnoceny jako 
nevýznamné. 

 

D.1.8  Vlivy na krajinu  

Ukládání odpadů je činnost, která se v zájmové lokalitě již realizuje (Etapa č. I). Navržený 
záměr bude znamenat její pokračování či rozšíření bez negativních dopadů na hospodářské 
zaměření či stávající funkce území. 

Navržený záměr rekultivace prostoru po exploataci ložiska štěrkopísků nebude spojen se 
závažnějšími dopady na přírodní charakteristiku území. Projektovaná terénní úprava je 
situována do prostoru zemědělské krajiny – plocha se bude nadále zemědělsky využívat.  

Záměr je v dané lokalitě nepředstavuje negativní zásah do krajinného rázu, chráněného dle 
§12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je pro dotčené území přínosný a 
lze jej celkově hodnotit pozitivní.   
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Ve srovnáním se současným stavem životního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska 
velikosti a významnosti jako nejzávažnější vlivy na hlukovou situaci a vlivy na ovzduší. 
Vlivy na klima, povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí a přírodní 
zdroje, na ekosystémy, na faunu a flóru, na biologickou rozmanitost jsou nevýznamné.   

Vzhledem k charakteru záměru a jeho případnému vlivu na biotu a ráz krajiny byly 
vypracovány podkladové studie (Příloha H.3 a H.4), které podrobným způsobem popisují a 
dokládají očekávané dopady na ŽP.   

Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo vypracováno posouzení impaktu v impaktové 
matici metodou číselného poměru (systém rating).  

Tabulka  15  Hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu 
v impaktové matici metodou číselného poměru 

Ovlivněné systémy a složky 
prostředí 

Hodnocení stavu  
Poznámka Současný 

stav bez vlivu výsledný 

A. Vlivy na obyvatelstvo 

zdravotní rizika 0 0  

sociální vlivy a ekonomické vlivy 0 +1 
Znovuobnovení a zpřístupnění těžbou 
postižené lokality, navrácení půdy k její 
funkci  

Turismus a rekreace  0 0  

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy) 

Ovzduší 
klimatické vlivy 0 0  

imisní zátěž 0 +1  Po dokončení rekultivací snížení 
prašnosti 

Půda 

vlivy na půdní poměry 0 +1 Návrat úrodné půdy do ZPF 

vlivy na znečištění půdy 0 0  

Voda 
vlivy na vodní režim 0 0  
vlivy na znečištění vod 0 0  

živé organismy 
Fauna 0 -1 Rušení, zásah do ochranných podmínek 
Flora 0 0  

C. Vlivy na antropogenní systémy 

vliv na sídelní útvary 0 +1 Eliminace hluku, prašnosti  

vliv na zemědělství 0 +1 Návrat půdy do ZPF, znovuobnovení 
hospodaření  

vliv na vodní hospodářství 0 0  

vliv na estetiku území 0 0  

vliv na dopravní systémy 0 +1 Úbytek dopravní zátěže  
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Tabulka 16 Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného 
poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, 
London 1981 

Známka Popis impaktu 

+5 Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění) 

+4 Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený 

+3 Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém území 

+2 Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území 

+1 Méně prospěšný na omezeném území 

0 Žádný vliv 

-1 Menší nepříznivé účinky na omezeném území 

-2 Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území 

-3 Významné nepříznivé účinky, s dlouhodobým působením na malém území nebo s krátkodobým 
působením na velkém území 

-4 Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo  na  omezeném  území 

-5 Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné 
ohodnocení) 

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich 
významnost hodnotit pro: 
 

OBYVATELSTVO 
Méně prospěšný na omezeném území   

 
EKOSYSTÉMY 

Méně prospěšný na omezeném  území  
 

ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY 

Významně prospěšný, dlouhodobý na malém území  
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice  

 
S ohledem k plánovanému umístění plánovaného 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, 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 a která jsou součástí projektové dokumentace.  

Na základě výše uvedeného jsou tedy dále uvedeny podmínky, které předpokládají nějaké 
nadstandardní kroky při projekční činnosti s potenciálem ovlivnit některé složky ŽP nebo 
veřejné zdraví, či podmínky pro provoz, které nemohou být součástí projektové dokumentace 
pro navazující řízení. Je tedy předpoklad, že dokumentace pro navazující řízení bude 
zpracována v souladu s popisem záměru uvedeným v kapitole B tohoto oznámení. 

D.4.1   Opatření základní a již prováděná 
Základní opatření (ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou 
tedy již součástí záměru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.1 a s jejich plněním se již automaticky 
počítá. Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je automatické. 

V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní                  
a splnitelné. Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu situace a 
dostupných technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada 
předběžné opatrnosti.  

D.4.2  Technická a technologická opatření 
a) všeobecná 

Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k technickému řešení 
záměru. Podrobné rozpracování opatření je součástí kapitoly B.I.6.1 – technologická opatření.   

b) specifická 

Doporučená opatření vyplývající z biologického hodnocení   

1) Je nutno provést záchranný transfer všech obojživelníků a plazů z vodní plochy               
s vytvořenými litorálními porosty v západní části lokality na vhodnou lokalitu v okolí. 
Touto lokalitou je remízek s vodní plochou, jenž se nachází v navazujícím území 
pískovny.  

2) Transfer by měl být proveden v několika etapách a provede ho odborně způsobilá 
osoba, která po dohodě s investorem vybere i vhodnou plochu pro transfery.  
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3) Je nutno provést tato ochranná opatření pro břehuli říční:  
a) Provádět pravidelný monitoring hnízdních nor v severní stěně pískovny.  
b) V případě, že dojde k zahnízdění břehulí, je nutné neprodleně kontaktovat 

odborně způsobilou osobu, která stanoví další postup a vhodné ochranné 
podmínky vzhledem k aktuálnímu stavu populace potenciálně přítomné břehule 
říční.  

4) Pro eliminaci vlivů na ostatní druhy ptáků je pak třeba kácení veškeré zeleně 
provádět pouze mimo období hnízdění ptáků (tedy v období říjen – únor).  

5) Během jednotlivých přípravných fází stavby, kdy bude docházet ke kácení dřevin              
a zániku vodních biotopů, je nezbytné smluvně zajistit biologický dozor odborně 
způsobilou osobou k vyloučení případných přímých negativních vlivů na stávající 
biotu.  

6) Pokud se na lokalitě určené k bezprostřední realizaci záměru vyskytnou především 
hnízdící ptáci, jedinci zvláště chráněných druhů, anebo živočichové s omezenou 
mobilitou, zajistí osoba vykonávající dozor jejich transfer anebo jiné vhodné opatření 
k zamezení negativního vlivu. 

Doporučená opatření pro další resocializaci území 

§ Průběžně informovat veřejnost o stavu realizace záměru.  

§ Doprovodná opatření záměru – infotabule, komunikaci o záměru apod. provádět 
v úzké spolupráci s obcemi a místními iniciativami. 

D.4.3  Kompenzační opatření 
Kompenzačními opatřeními jsou obecně myšleny činnosti, které spočívají ve vytváření, 
úpravě či obnově vhodných podmínek pro organismy, ať už na místě záměru či mimo něj. 
Existuje celá řada druhově specifických opatření, jmenovat lze v souvislosti s nalezenými 
druhy např. tvorbu suchých zídek, dále vytváření úkrytů i dalších typů druhově specifických 
biotopů. 

Pro podporu rostlin, bezobratlých, ale i některých druhů ptáků a savců doporučuji: 

Ve spolupráci s obcí dbát na realizaci a uspokojivý stav prvků ÚSES, které se nacházejí v 
blízkosti zájmového. Tyto prvky vytvoří atraktivní prostředí pro volně žijící živočichy a dojde 
i ke zmírnění nepřímých vlivů během stávajícího provozu pískovny (hluk, emise, apod).  
Prvky by měly obsahovat následující přírodě blízká opatření: 

1) Realizovat tvorbu suchých zídek (či jen volně ložených hald) z kamení, větví, 
kořenů či inertního stavebního materiálu (tyto biotopy využijí i obojživelníci, 
bezobratlí a drobní savci) v okolí záměru tam, kde není frekventovaný pohyb osob. 

2) Během výsadeb vytvářet i podporu roztroušené vegetace (rozptýlených křovin). Na 
zemědělské půdě je přítomnost mimolesní zeleně mimořádně přínosná. Jako vhodné 
řešení je výsadba domácích druhů stromů a keřů v poměru stromy: keře 1:3. 
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D.5 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru 
na ŽP.  
Metodický návod pro zpracování oznámení EIA představuje zákon č. 100/2001 Sb.,                    
v platném znění, konkrétně jeho příloha č. 3. 

Ke zpracování dokumentace bylo k dispozici základní množství podkladových materiálů – 
tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení. Dále se také vycházelo ze závěrů 
podkladových studií, ze zkušeností s obdobnými záměry a především dobré znalosti 
problematiky dotčené 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 oznámení zapracovány. 

Jako podklad pro hodnocení možných vlivů na biotu byly použity výstupy z provedených   
odborných studií – rozptylové, hlukové a přírodovědného průzkumu lokality. (Příloha H.3, 
H.4 a H.5).  

Na základě charakteru záměru bylo přistoupeno k posouzení vlivů jeho realizace na ŽP. 
Realizace samotného záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů 
na životní prostředí nebo veřejné zdraví.  

Je možno konstatovat, že posuzovaný záměr je ve smyslu stavby relativně jednoduchá 
záležitost. Problémové není ani území, do kterého je záměr umisťován (stávající a existující 
prostředí, které bude rekultivováno). 

Metody prognózování se opírají o odborný odhad předpokládaných vlivů a zkušenosti 
posuzovatele s obdobnými technologiemi.  

Pro hodnocení významných vlivů byly použity metody netechnického směru. Nebylo tedy 
používáno měření a následné matematické metody, ale spíše predikce vlivů vycházející               
z posouzení projektové dokumentace a aplikované na známé skutečnosti anebo údaje                   
z dostupných databází. 

Metodicky se vycházelo z analýzy a syntézy znalosti poměrů v lokalitě a kvality životního 
prostředí získaných z veřejných zdrojů a podkladů. 

Hlavní použité podklady:  

- platný územní plán města Chotěšov, 
- průzkum lokality a terénní pochůzky, 
- odborné podkladové studie, 
- 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.  
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.  

Možné negativní ovlivnění bylo posouzeno i na základě výstupů odborných studií. Úroveň 
posuzování vlivů na životní prostředí tak 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. 

Vliv záměru na veřejné zdraví byl hodnocen na základě výsledků akustické a rozptylové 
studie. Biologické posouzení bylo provedeno na základě rekognoskace lokality na podzim 
2020 a na jaře 2021, terénní průzkum tedy bezprostředně předcházel zpracování oznámení 
záměru, vzhledem k biologickému stavu lokality je to považováno za dostatečné. 

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.  

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

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech 
nebo neurčitosti, které by významně omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
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Variantní řešení 

Technické řešení záměru vychází ze současné situace v pískovně. Jedná se tedy o rekultivaci 
po předchozí těžbě (sanaci spojenou s využíváním inertních odpadů).  
Poloha záměru je tedy z tohoto hlediska invariantní a 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 (projektovaná) - spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích 
dle projektových podkladů se zapracovanými navrženými opatřeními a dle dalších a 
předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu činností. Technické řešení záměru 
vychází z úložních poměrů pískovny, která je limitována využitím ložisek nevyhrazeného 
nerostu uložených pod úrovní okolního terénu. Poloha záměru je z tohoto hlediska 
invariantní. Dopravní řešení je dané napojením na dopravní infrastrukturu. 

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.  

Popis projektové varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B 
tohoto oznámení. Porovnání rozdílů variant aktivní a nulové je součástí kapitoly D.1.  
oznámení se zohledněním výše uvedeného. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
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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.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Předmětem posuzovaného záměru je sanace území pozměněného lidskou činností 
(povrchovou těžbou), jedná se tedy o revitalizaci území po povrchové těžbě. Bude jednat o 
ukládání inertních odpadů na vytěžené plato pískovny a o následné urovnání a zhutnění 
navezeného materiálu a provádění rekultivačních prací technického a biologického charakteru 
do úrovně okolního terénu.  

Kapacitně se jedná se o zrekultivování plochy bývalé těžebny o rozloze cca 8,3 ha 
s následujícími hodnotami:  

Bilance hmot:   
Skrývkové hmoty         107 000 m3 
Ornice                28 000 m3 
Specifikovaný odpad (170101, 170102,170103, 170107, 170504) 249 000 m3    
 
Kapacity záměru ukládání odpadu 

- maximální hodinový výkon drtícího stroje  150 t/h 
- maximální denní ukládka dle PD   378 t/den  (225 m3) 
- roční ukládka       83 664 t/rok 49 800 m3/rok) 

 
kapacita dopravy materiálu      50 nákladních aut za 24 hod  

25 NA a 25 TNA za 24 hod 
 

rozklad dopravních směrů:      směr Chotěšov cca 90 %,  
    směr Břežany 10 % 
 

pracovní doba        Po - Pá 8 hod 
 

Umístění záměru vychází z polohy pískovny, navazuje na ukončenou rekultivaci v I. etapě. 
Zájmové území se nachází mezi obcemi Chotěšov a Břežany nad Ohří, cca 1 km JV směrem 
od Chotěšova. Ložisková plocha tvoří poměrně rozsáhlou lokalitu jihovýchodně od 
Chotěšova (obr. 1). 

Jedná se o plochu na p. p. č. 709/1, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 715/2, 715/33, 715/34, 715/35, 
733/18, 733/33, 735/4, 735/5 v k. ú. Chotěšov u Vrbičan.  

Správním územím je obec Chotěšov. Dle vyjádření úřadu územního plánování je záměr 
v souladu se zněním ÚPD obce.  

Variantní řešení není uvažováno. Na základě vyjádření investora, po prostudování 
projektové dokumentace a následných předpokládaných provozních nároků není jiná než 
posuzovaná varianta vyhodnocena.   

V době zpracování záměru je dokončována rekultivace etapy I a probíhá ukončování těžby 
v ploše etapy II. Ke kumulativním vlivům nebude docházet, neboť činnosti na ploše I a II 
nebudou prováděny v souběhu, ale plynule přejdou z jedné na druhou.   
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Vlivy na jednotlivé složky ŽP  - na základě vyhodnocení možných vlivů a také na základě 
výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak je detailněji popsáno v 
předcházející kapitole D.1, je patrné, že v případě realizace záměru nelze očekávat zásadní 
negativní vlivy na jednotlivé složky životní prostředí.  

Mírné negativní vlivy lze, dle závěrů biologického zhodnocení, očekávat ve vztahu k fauně:  

Vlivy na faunu  

Druhy v lokalitě nalezené i uvedené v NDOP jsou vázány na okolní biotopy, především na 
prvky ÚSES, tvořené hodnotnými biotopy - remízkem s vodní plochou (obojživelníci a plazi, 
lesní druhy ptáků) a ruderálními porosty. Další druhy jsou vázány na okolní agrocenózy              
a lemy porostů.  

Zvláště chráněný druh živočicha, pro nějž se jedná o zásah do jeho ochranných podmínek, je 
skokan skřehotavý:   

 
Zásah na výše uvedený druh je třeba hodnotit jako zásah do jeho ochranných podmínek, a 
proto je nutné podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., žádat o výjimku ze základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených v příloze č. II a III vyhl. č. 
395/1992 Sb. 

 

Vlivy na půdu 

Pozitivní vlivy přinese záměr s ohledem na navrácení půdy do ZPF a znovuobnovení její 
funkce.  

 

 

Přírodovědný průzkum 
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druhu věnovat další pozornost – viz následující kapitoly. Žádný ze zjištěných druhů živočichů, 
uvedených v nálezové databázi nebyl tedy průzkumem prokázán.  

Tab. 1 – Zvláště chráněné druhy živočichů, pro něž se jedná o zásah do jejich ochranných podmínek 

Kriticky ohrožené: Stav populace Biotop  

skokan skřehotavý pravidelně se rozmnožující ve 
vodních plochách, zejména 
v zarůstajících v západní části 

plocha s již vytvořenými 
litorálními porosty v západní 
části  

 

Zásah na výše uvedené druhy (Tab. 1) je třeba hodnotit jako zásah do jejich ochranných 

podmínek, a proto je nutné podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., žádat o výjimky ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených v příloze č. II  

a III vyhl. č. 395/1992 Sb.  

Pro ostatní zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů se nejedná o zásah do jejich ochranných 
podmínek. Pro druh břehule říční doporučuji další monitoring a následné vyhodnocení odborně 
způsobilou osobou v případě výskytu tohoto druhu na pískovně.  
 
 

6.2 Shrnutí biologického průzkumu 

Aktuálně není těžebna atraktivním územím pro výskyt zvláště chráněných druhů živočichů,  
předmětem záměru je pouze plocha, nyní aktivně využívána k těžbě. Celá plocha záměru je téměř 
bez vegetace a nenacházejí se zde atraktivní biotopy pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů. V rámci plochy záměru je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodní ploše, která se 
nachází v západní části zájmového území. Tato vodní plocha je i biotopem obojživelníků, včetně 
zvláště chráněného skokana skřehotavého. Tyto druhy, neschopné přesunu na okolní vhodné 
biotopy, musejí být transferovány. Upřesnění ochranných podmínek je uvedeno v kapitole 7.  

Dalším atraktivním biotopem je severní stěna těžebny, kde se nacházejí hnízdní nory břehule říční. 
Ačkoli břehule nebyla během průzkumů pozorována, vzhledem k termínu průzkumu není zcela 
možné její výskyt vyloučit. Proto doporučuji pravidelný monitoring výskytu tohoto druhu v zájmovém 
území a v případě výskytu břehulí zajištění dalšího postupu dle pokynů odborně způsobilé osoby.  

Nepřímé negativní vlivy záměru, tedy např. vlivy rušení, narušování půdního povrchu, je možné ve 
vztahu k  zvláště chráněným druhům přítomným v okolních biotopech hodnotit jako málo významné 
– především vzhledem k celkové výměře jejich areálu a v případě živočichů i mobilitě. V okolí 
záměru se nachází dostatek vhodných vodních biotopů i ploch na jiných pískovnách, které tyto 
druhy vyhledají jako nové vhodné útočiště.  

Hodnoceným zásahem dojde dočasně k nepřímému ovlivnění ostatních zvláště chráněných druhů 
a jejich biotopů hlukem, vibracemi, těžebními pracemi a pojezdy techniky. Jelikož ale tyto druhy 
osídlily okolí pískovny již v době jejího provozu, je zřejmá jejich tolerance k těmto vlivům a vliv na 
ně tak není významný. Při dodržení navržených opatření (kapitola 7) nedojde k významnějšímu 
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně 
plánovací dokumentace. 

 

H.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona           
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.  

 

H.3 Rozptylová studie. Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa.                     
RNDr.  Marcela Zambojová, 3/2021.   

 

H.4 Hluková studie. Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa.                         
RNDr.  Jaroslav Ružička, 3/2021.   

 

H.5 Přírodovědný průzkum. Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa.                     
Ing. Kateřina Lagner Zímová. 4/2021.   
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Rekultivace ložiska Chotěšov, II. 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 Environmentální a 
ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov ze dne 24.03.2021, toto stanovisko: 
Záměr „Rekultivace ložiska Chotěšov, II. etapa“ nebude mít samostatně či ve spojení s jinými 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných 
lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Odůvodnění: 
Záměr spočívá v pokračování rekultivačních činností po ukončení II. etapy těžby písku, a to 
ukládáním inertních materiálů, včetně provozu recyklační linky stavebního odpadu i provoz 
navazující dopravy. Celá akce je situována v k.ú. Chotěšov u Vrbičan.  
Akce je situována mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných lokalit, resp. 
v dostatečných vzdálenostech od nich. Nejbližší evropsky významnou lokalitou v působnosti 
krajského úřadu je EVL Pístecký les (CZ0424138), která je od záměru vzdálen acca 2,7 km. 
Předmětem ochrany této EVL je stanoviště smíšených lužních lesů s dubem letním (Quercus robur), 
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo 
j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion 
minoris) a dále evropsky významný druh lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Pro uvedenou 
EVL představuje hrozbu zejména nevhodné lesnické zásahy (nevhodná těžba, vysazování 
nepůvodních dřevin atd.).  
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru 
v předmětné EVL nastal. 
S ohledem na charakter záměru a jeho umístění nehrozí ani nepřímé ovlivnění více vzdálených 
lokalit, respektive předmětu jejich ochrany.  
Upozorňujeme, že během těžby dochází k osidlování těžených lokalit řadou zvláště chráněných 
druhů. Již v současné době je znám výskyt několika těchto druhů v samotné pískovně a jejím okolí. 
Jejich výskyt je třeba během celé těžby monitorovat a uzpůsobit jejich zákonné ochraně nejen celou 
těžbu, ale i následnou rekultivaci. Rekultivace musí tyto skutečnosti zohledňovat. Je třeba aktuálně 
provést v sezoně v místě zoologický a botanický průzkum a na základě jeho výsledků poté zažádat 
o povolení výjimek podle § 56 zákona. Na jejich získání není právní nárok. 
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Identifikační údaje:  
Název akce: Rekultivace ložiska Chotěšov, II. etapa 
k.ú.:  Chotěšov u Vrbičan, Ústecký kraj 
Žadatel:  Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
Podklady pro posouzení: žádost o vydání stanoviska, základní informace o záměru 
 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí
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Právní předpisy a normy: 

§ Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ve 
znění pozdějších změn a předpisů. 

§ Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a předpisů. 
§ Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a předpisů. 
§ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a 

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

znění pozdějších předpisů. 

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

znění a 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. 
§ Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu.  
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Přehled zkratek  
BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka  
B(a)P   benzopyren  
č.p.   číslo parcelní  
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 
KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh 
KÚÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
NA   nákladní automobily 
NDOP  národní databáze ochrany přírody 
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.  
 
 
 
 
 
 

30.  dubna 2021                                   

 

                                                   
                        ___________________________ 

  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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