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1Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

Ročenka životního prostředí 2014 Ústí nad Labem je tradičně věnována vyhodnocení stavu složek ovlivňujících ži-

votní prostředí ve městě. 

Z hlediska kvality životního prostředí se potýkáme se stejnými problémy jako řada dalších velkých měst v České re-

publice - zvyšováním imisních limitů souvisejících s dopravní zátěží, zvyšováním limitů u tuhých znečišťujících látek 

v důsledku spalování komunálních odpadů či jiných materiálů v  lokálních topeništích, zvyšováním množství neo-

právněně odložených odpadů vznikem tzv. černých skládek, vandalismem atd.

Snažíme se však v maximální míře snižovat ekologickou zátěž, podporujeme třídění odpadů a rozšiřujeme možnosti 

využívání odpadů, k čemuž slouží i svoz objemných odpadů 2x ročně přímo od sběrných nádob občanů. Mrzí nás, 

že se snižuje množství druhotných surovin získaných nádobovým systémem a doufáme, že občané na třídění odpa-

dů nerezignovali, ale zvolili jen jiný způsob předání, a to prostřednictvím soukromých výkupen druhotných surovin.

Uvědomujeme si, že v oblasti ochrany ovzduší je třeba neustále rozšiřovat povědomí občanů o zdrojích znečišťování 

ovzduší a možnostech, jak mohou osobně přispět k řešení této problematiky.

Z vodohospodářského hlediska byl rok 2014 běžným rokem bez dramatických jevů. Vyhnuly se nám extrémní po-

vodně, se kterými jsme se museli vloni vypořádat, a škody, které způsobily, již nejsou pro většinu z nás téměř patrné. 

S ohledem na již nezpochybnitelné klimatické změny na naší planetě, projevující se mimo jiné extrémními výkyvy 

počasí, se tento rok projevil spíše nedostatkem srážek. Tato skutečnost má za následek zmenšení zásob podzemní 

vody a snížení průtoků v některých vodních tocích. V případě kumulace více takových srážkově deficitních roků se 

budeme muset naučit s vodou lépe hospodařit a přijmout technická opatření, aby nám z území, které je z vodohos-

podářského hlediska střechou Evropy, v takovém množství a tak rychle neodtékala.  V minulých dvou desetiletích 

jsme se zaměřovali především na budování staveb na ochranu před velkou vodou a je již zřejmé, že nás čeká opačný 

extrém, nedostatek vody, se kterým se budeme muset vypořádat.

Protože se Ústecko může chlubit zajímavým přírodním a krajinným prostředím, zařadili jsme do ročenky taktéž kapi-

tolu, která obsahuje ucelený přehled zvláště chráněných území, území soustavy Natura  2000 a jiných významných 

částí krajiny na území ORP Ústí nad Labem.     

Naším cílem je naplnit přání a  potřeby obyvatel města, a  to nejen prostřednictvím výchovy, osvěty a  vzdělávání, 

v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a s vědomím odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí 

a jeho jednotlivých složek. Veřejné diskuze občanů v rámci akcí „Fórum Zdravého města“ se staly pravidelnou sou-

částí života ve městě. Z těchto diskuzí je zřejmé, že kvalitní životní prostředí patří stále mezi nejdůležitější priority 

občanů, proto věříme, že nám tuto nedílnou část našeho života pomůžete naplnit i Vy!

Za kolektiv pracovníků odboru životního prostředí

Ing. Simona Heymerová
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AOX  absorbovatelné organické Halogeny

B(a)P  Benzo(a)pyren

BSK5 biologická spotřeba kyslíku

CO oxid uhelnatý

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČOV čistírna odpadních vod

EU Evropská unie

CHSKCr  chemická spotřeba kyslíku

GP geometrický plán 

KO  komunální odpad

KÚ-ÚK Krajský úřad Ústeckého kraje

m n.m. metry nad mořem

MO  městský obvod

MŠ mateřská škola

MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR

N celk. celkový obsah dusíku

NL nerozpustné látky

N-NH4 amoniakální dusík

N-NO3 dusičnanový dusík

NO nebezpečný odpad

NO2 oxid dusičitý

NOx oxidy dusíku

ORP obec s rozšířenou působností

OZE obnovitelné zdroje energie

P celk-  celkový obsah fosforu

PHO  pásmo hygienické ochrany

PK Povodňová komise

PKÚ, s.p.  Palivový kombinát Ústí, s.p.

plm plnometr

PM10  frakce prašného aerosolu s částicemi menšími  

 než 10μm

PPO protiplevelné opatření

SčVK Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

SKO směsný komunální odpad

SO2 oxid siřičitý

SŠ střední škola

Q5 průtok 5ti leté vody

Q100 průtok 100 leté vody
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1. Ovzduší
1.1. Emise

Často se u obyvatel setkáváme s názorem, že nejvíce znečišťují ovzduší velké společnosti. Opak je však pravdou. 

Velké společnosti jsou velmi přísně kontrolovány inspekcí životního prostředí, hygienickými stanicemi, krajskými 

úřady a obecními úřady, magistráty, či dalšími institucemi. Největšími znečišťovateli ovzduší v obcích jsou právě lo-

kální topeniště, spolu s dopravou. 

Překvapivá je skutečnost, že občané, kteří pálí domovní odpad, vyjetý olej, či dřevotřísku si neuvědomu-

jí, že nejvíce ohroženi jsou oni sami, neboť jsou v bezprostřední blízkosti zdroje jedovatých plynů. 

V roce 2014 odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, řešil celkem 34 přestupků týkajících se 

pálení jiného materiálu než suchých rostlinných materiálů, neznečištěných chemickými látkami (§ 16 z. č. 202/2012 

Sb.).

Také emise z  dopravy se zatím nesnižují, neboť na  jedné straně vyšší využití moderního vozového parku, je 

na straně druhé negativně ovlivněno stále se zvyšující intenzitou dopravy. Na území krajského města jsou nejvíce 

zatížené úseky komunikací vedoucích do centra města (např. ulice Pražská, Opletalova, Všebořická, atd.).  Na celko-

vých emisích na území města Ústí nad Labem jsou emise z dopravy pro všechny druhy mobilních zdrojů zastoupeny 

podílem cca 40 %.

Od září 2012 platí nový zákon o ochraně ovzduší, který zásadně změnil rozdělení stacionárních zdrojů znečištění 

ovzduší z malých, středních a velkých na vyjmenované a nevyjmenované. Město Ústí nad Labem, jako obecní úřad 

s rozšířenou působností, má nově v kompetenci pouze nevyjmenované zdroje znečištění ovzduší, které částečně od-

povídají malým zdrojům znečištění ovzduší podle starého zákona. 

V Ústí nad Labem jsou největšími producenty emisí ČEZ, a.s. a ENERGY Ústí nad Labem, a.s., kde je spalováno 

hnědé uhlí. Vývoj emisí je zřetelný z grafu č. 1.1 a 1.2. Na celkových emisích se podílejí přibližně ze 75%. U ČEZ, a.s., 

dříve Teplárna Trmice, došlo oproti roku 2013 ke snížení emisí tuhých látek a oxidu uhelnatého. Data ohledně emisí 

uhlovodíků nebyla společností dodána. U oxidu siřičitého a oxidů dusíku, došlo k navýšení emitujícího množství.

Emise oxidu siřičitého vzrostla také u společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
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ENERGY Ús� nad Labem, a.s., vývoj emisí 2003-2014 
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K dalším významným zdrojům emisí v Ústí nad Labem a okolí patří společnosti působící v areálu SETUZA: Ústí Oils 

s.r.o., STZ Development, a.s.; Oleochem, a.s.; ZEPPOIL, a.s.; Infraspol, s.r.o., SETUZA, a.s a Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, a.s. a společnosti, nacházející se v areálu Spolchemie: Spolpharma s.r.o., CHS Epi, a.s., Epispol, a.s., Radsworth, 

a.s. (viz graf č. 3). 
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Uvedené grafy dokumentují, že se do budoucna už nedá předpokládat významné snižování emisí, protože vět-

šina zásadních opatření na těchto zdrojích byla již realizována, např. odsíření, denitrifikace zvláště velkých a velkých 

zdrojů, splnění emisních limitů pro technologické procesy, aj. 

Zdroj dat: Teplárna Trmice, a.s., ENERGY Ústí nad Labem, a.s., SETUZA a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 

a.s., CHS Epi, a.s., Epispol, a.s., Radsworth, a.s., Oleochem, a.s., ZEPPOIL, a.s., Infraspol, s.r.o., ČHMÚ – pracoviště Ústí 

nad Labem
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1.2 Imise

Imisní situace na území města se v uplynulých letech, tj. od roku 2003 do roku 2014 měnila jen nepatrně. 

SO2  - limit 50 µg/m3, skut. 4 až 17 µg/m3

NO2  - limit 40 µg/m3, skut. 7 až 46 µg/m3  

PM10  - limit 40 µg/m3, skut. 13 až 45 µg/m3

Roční imisní limit PM10 (polétavý prach) v  roce 2014 nebyl překročen, rizikové faktory emitující polétavý prach 

jsou především stavební činnost a sílící automobilová doprava přes město.  

Z  následujících grafů č. 1.4 a  1.5 jsou zřejmé změny koncentrací znečišťujících látek ve  srovnání s  rokem 2013 

i  roky předchozími. V  roce 2014 bylo zaznamenáno proti roku 2013 mírné snížení koncentrace oxidu dusičitého, 

drobný nárůst imisí polétavého prachu PM10, oxidu siřičitého a znatelnější nárůst koncentrace troposférického ozonu. 
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Komentář k některým znečišťujícím látkám:
Polétavý prach (PM10) – z grafu č. 1.4 je zřejmý mírný nárůst koncentrací této znečišťující látky, který byl ovlivněn 

počtem dní s nepříznivou inverzní situací, menšími průměrnými ročními srážkami, a nárůstem dopravy.



7

Ročenka ži-
votního

prostředí
2007

Graf č. 1.5

40

45

50

55

60

ko
nc

en
tr

ac
e O

3
(µ

g/
m

3 )

Průměrné roční koncentrace troposférického ozonu O3 v Ústí nad Labem v letech 
2003-2014

(průměry z kontinuálně měřících stanic)

ozon
Troposférický ozon,  nebo-li přízemní ozon, nemá v atmosféře vlastní výrazný zdroj. Jedná se o látku, která vzni-

ká jako druhotný produkt při spalovacích procesech, a při fotochemických reakcích. Největším zdrojem je tradičně 

doprava, spalování plynu, manipulace s ropou a jejími deriváty, používání barev a rozpouštědel, a přirozená přírodní 

cesta, tj. biogenní emise z vegetace. 
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Benzo(a)pyren vzniká téměř výhradně spalovacími procesy při nedokonalém spalování, při teplotách 300 až  

600 °C. Mezi nejvýznamnější zdroje tohoto polutantu patří starší kotle na tuhá paliva v domácnostech a doprava. 

Zdroj dat:
Český hydrometeorologický ústav, pracoviště Ústí nad Labem; 

Ovzduší
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1.3 Kotlíková dotace 2013 – 2014

V průběhu let 2013 až 2014 v Ústeckém kraji proběhly celkem dvě výzvy v rámci národního dotačního programu 

s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“, tzv. kotlíkové dotace. První ústecká výzva měla pořadové 

č. 2 (číslování v rámci všech výzev v ČR) a probíhala ve dnech 01. 08. 2013 až 03. 09. 2013, kdy došlo k předčasnému 

vyčerpání celkové alokované částky ve výši 20 mil. korun (rovným dílem přispěl kraj a MŽP). Podatelna krajského úřa-

du za tuto dobu přijala celkem 483 žádostí. 

Výše dotace pro žadatele se pohybovala v rozmezí 15 000 – 60 000 Kč v závislosti na typu nově instalovaného kot-

le. V rámci této výzvy bylo proplaceno 324 úspěšných realizací za celkových 14 485 000 Kč.

Druhá výzva k příjmu žádostí s pořadovým číslem 5 probíhala ve dnech 12. 05. až 22. 05. 2014, kdy došlo opět 

k předčasnému vyčerpání celkové alokované částky ve výši 30 mil. Kč. Ústecky kraj přispěl částkou 15 mil. Kč, z čehož  

10 mil. Kč získal formou příspěvku od Nadace ČEZ. Bylo přijato celkem 614 žádostí. Doposud bylo proplaceno 513 

úspěšných realizací za celkových 26 235 000 Kč. Výše dotace průměrně pokrývala 40 - 60% celkových uznatelných 

nákladů projektu.

V přiložené tabulce jsou uvedeny výsledky obou dvou proběhlých kotlíkových výzev v rámci programu „Společ-

ný program na podporu výměny kotlů“. 

Tabulka č. 1.1

Nově pořízené kotle podle typu za obě ústecké výzvy

Typ kotle Počet Zastoupení (%)

A - kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva 424 50,7

B - kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva 392 46,8

C - zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší 9 1,1

D  - plynový atmosférický kotel 2 0,2

E - plynový kondenzační kotel 10 1,2

Suma 837 100,0

Celkem 21 392 23 186

Tabulka č. 1.2

Nově pořízené kotle dle druhu paliva - souhrn za obě ústecké výzvy

Doporučené palivo Počet Zastoupení (%)

uhlí 549 65,6

OZE 43 5,1

uhlí/OZE 233 27,8

zemní plyn 12 1,4

Suma 837 100,0
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Zdroj dat:
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Obr. 1 - Inverzní situace na Ústecku
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2. Komunální odpad
V roce 2014 bylo vyprodukováno celkem 27 281 tun komunálního odpadu fyzickými osobami na území města 

Ústí nad Labem. Z tohoto množství bylo vytříděno nádobovým systémem 1 976 tun využitelných surovin a mobilním 

svozem bylo sebráno 1 323 tun objemného odpadu.  Vyhlášeným svozem odpadu ze zeleně bylo svezeno 340 tun 

a mobilním svozem nebezpečných odpadů jen 3,5 tuny. Do sběrných dvorů bylo předáno 7 412 tun odpadu. Tradič-

ním svozem (odpadové nádoby) bylo svezeno 16 226 tun směsného komunálního odpadu. Vývoj v  produkci jednot-

livých druhů komunálního odpadu od roku 2004 je patrný z tabulky č.2.1 a grafu č.2.1.

Tabulka č. 2.1

Množství jednotlivých druhů komunálních odpadů (v tunách) vyprodukovaných fyzickými osobami na území města Ústí nad Labem

Druh odpadu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vytříděné suroviny 1 164 1 170 1 814 2 215 2 894 3 017 2 970 2 126 2 040 2 168 1 976

Nebezpečné odpady 140 124 81 57 34 53 0 2 1 2 4

Objemný odpad 1 504 1 500 1 443 1 740 1 714 994 1 204 1 626 1 034 1 199 1 323

Sběrné dvory 2 094 2 424 3 593 4 048 3 712 4 763 6 338 6 830 6 583 6 128 7 412

Odpad ze zeleně 493 387 249 227 354 454 313 340 346 339 340

SKO 17 791 17 500 17 878 17 757 17 943 18 606 18 338 17 168 16 999 16 402 16 226

Celkem 23 186 23 105 25 058 26 044 26 651 27 887 29 163 28 092 27 003 26 238 27 281

Graf č. 2.1
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2.1 Množství vytříděných druhotných surovin 

Papíru bylo z kontejnerového sběru získáno 693 tun a sběrem prostřednictvím základních a mateřských škol a vý-

kupem od občanů dalších 2 080 tun. Plastů bylo z kontejnerového sběru získáno 625 tun a sběrem ze škol a výkupem 

bylo získáno 123 tun. Do provozoven sběru a výkupu na území města bylo občany města Ústí nad Labem odevzdáno 

celkem 7 167 tun železa a barevných kovů, které je dle pokynu zprostředkovatele kolektivního systému, společnosti 

EKO-KOM, Statutární město oprávněno zahrnout do své produkce vytříděných druhotných surovin. Z kontejnerové-

ho sběru se získalo celkem 639 tun skla, z toho bylo 256 tun bílého a 383 tun barevného skla. 

Vývoj v produkci druhotných surovin významných z hlediska plnění cílů plánu odpadového hospodářství města 

od roku 2003 je patrný z tabulky č. 2.2 a grafu č. 2.2.

Tabulka č. 2.2

Vývoj produkce druhotných surovin získaných nádobovým systémem v tunách

Druh 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Papír 724 657 1 279 1 355 1 847 1 863 1 605 788 705 758 693

Sklo 279 322 299 410 509 697 825 724 695 739 639

Plast 161 191 236 450 538 439 529 602 628 649 625

Náp. karton 0 0 0 0 0 18 11 12 12 22   19

Celkem 1 164 1 170 1 814 2 215 2 894 3 017 2 970 2 126 2 040 2 168 1 976

Sběr vytříděných druhotných surovin je doplněn ještě o komoditu starého textilu, který je na území města pro-

vozován společností Koutecký s.r.o. Do sběrných dvorů bylo odloženo celkem 40 tun nepotřebného textilu a do ze-

lenočervených kontejnerů umístěných na území města se nashromáždilo celkem 92 tun textilu, který byl po vytřídění 

z části předán k charitativním účelům a zbývající byl po úpravě využit k výrobě technických textilií. 
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2.2 Hmotnostní složení nebezpečného odpadu od občanů

Město již několik let pořádá prostřednictvím svozové společnosti 2x ročně svoz nebezpečných odpadů, který 

probíhá dle harmonogramu, uveřejněném v Kalendáři svozu odpadů, z předem daných stanovišť. Zároveň jsou tyto 

odpady přijímány bezplatně ve dvou sběrných dvorech. Mobilním svozem bylo sebráno 3,5 tun, do sběrných dvorů 

bylo přijato 48 tun nebezpečných odpadů a 114 tun stavebních a izolačních materiálů s obsahem azbestu.

Vývoj v produkci skupin nebezpečných odpadů od roku 2004 je patrný z tabulky č. 2.3 a grafu č. 2.3.

Tabulka č. 2.3

Vytříděné nebezpečné odpady v tunách

Skupiny NO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kapalné odpady 4,18 4,51 3,59 6,55 4,48 7,71 4,86 4,12 4,7 2,1 3,12

Znečištěné obaly, filtry 21,53 17,17 16,28 20,42 17,05 27,27 28,89 21,84 17,9 21,64 33,5

Baterie, akumulátory 18,49 12,42 19,22 13,63 4,73 2,21 1,19 0,02 5,2 3,84 3,59

Zářivky, odpady se rtutí 0,25 0,37 0,21 0 0,13 0,05 0,06 0,06 0 0 0

Léky, ostré předměty 0,1 0,13 0,06 0,01 0 0 0 0 0 0 0

Lednice, elektroodpad 94,45 89,74 41,82 16,03 7,63 15,56 15,9 11,39 11,95 11,66 7,77

Celkem 139 124,34 81,18 56,64 34,02 52,8 50,9 37,43 39,75 39,24 47,98

Ve skupině léčiv, jejichž sběr je zajištěn od roku 2003 prostřednictvím lékáren, bylo celkem odevzdáno 3,89 tun 

nepotřebných léčiv.  
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2.3 Zpětný odběr elektrozařízení

Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem a společnostmi ELEKTROWIN, ASEKOL a EKO-

LAMP, uzavřené v roce 2006, jsou nadále v platnosti. Prostřednictvím společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. město 

zajistilo ve sběrných dvorech místa zpětného odběru těchto výrobků. Do sběrných dvorů bylo celkem odevzdáno  

3 236 kusů TV a monitorů, cca 96,3 tun chladniček a mrazniček a 52,1 tun ostatních elektrozařízení. Mimo to bylo 

do 16 stacionárních červených kontejnerů odloženo celkem 4 239 kg drobného elektrozařízení a 201 kg baterií. Stále 

ale velké množství různých elektrospotřebičů končí na jiných místech než těch výše uvedených a navíc ve stavu, kdy 

je již nelze předat k recyklaci. 

2.4 Finanční náklady vynaložené na nakládání s komunálním  
 odpadem

Finanční náklady vynaložené na  nakládání s  komunálním odpadem v  roce 2014 dosáhly celkové výše  

75 112 tis. Kč.

Tabulka č. 2.4

Finanční prostředky města vynaložené na nakládání s komunálním odpadem 2014

Druh odpadu tis. Kč vč. DPH %

Směsný komunální odpad 43 854 58,39 %

Separace využitelných složek 17 929 23,87 %

Svoz objemného odpadu   3 121  4,16 %

Sběr a svoz nebezpečných odpadů        76 0,10 %

Provoz sběrných dvorů   8 018 10,67 %

Svoz odpadu ze zeleně      641 0,84 %

Úklid skládek   1 371 1,83 %

Vedení evidence      102 0,14 %

Celkem   75 112 100,00 %

Komunální odpad
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Graf č. 2.4
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Tabulka č. 2.5

Poplatky za komunální odpad v tis.Kč*

rok rozpočet skutečnost %

2006 43 200 42 246 97,79

2007 43 200 41 588 96,27

2008 43 200 40 809 94,47

2009 0 0 0,00

2010 0 0 0,00

2011 43 200 42 186 97,65

2012 40 300 39 465 97,93

2013 38 000 39 752 104,60**

2014 38 000 43 348 114,07**

 *Podkladem jsou údaje ze „Závěrečných účtů hospodaření statutárního města ÚL“

**Vyšší výběr poplatku je způsoben vymáháním dluhů z minulých let a penále za pozdní platbu

Tabulka č. 2.6 

Finanční náklady vynaložené na systém nakládání s komunálním odpadem v roce 2014 v tis. Kč (vč. DPH)

Z vybraných poplatků za odpad od občanů 43 348 57,71%

Z rozpočtu města Ústí nad Labem 31 764 42,29%

Celkem 75 112 100,0%
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Tabulka č. 2.7

Vývoj nákladů v Kč (bez DPH) na nakládání s komunálním odpadem

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Směsný komunální odpad 37 045 759 37 259 516 39 743 723 38 476 226 38 542 264 40 023 195 38 939 415 39 220 793

Tříděný odpad 11  728 935 15  668 260 18  453 097 18  501 801 14 919 352 15 003 547 17 693 580 15 590 095

Provoz sběrných dvorů 6 558 824 6 558 824 6 868 728 6 902 312 6 972 031 9 647 467 8 885 072 6 972 029

Objemný odpad 4 724 222 5 093 337 3 126 065 2 909 737 2 837 751 2 907 228 2 336 499 2 774 277

Odpad ze zeleně 468 674 478 583 775 414 528 365 561 745 575 647 579 575 557 066

Nebezpečný odpad 70 987 55 162 55 724 38 855 47 957 30 493 33 740 69 025

Evidence odpadů 84 034 84 034 88 001 88 430 89 327 89 326 89 326 89 326

Zajištění operativního úklidu 12 605 1 010 024 1 634 000 911 798 864 613 1 903 748 1 116 020 1 218 260

Celkem za odpady 60 694 040 66 207 740 70 744 752 68 357 524 64 835 040 70 180 651 69 673 227 66 490 871

Tabulka č. 2.8

Výpočet měrných nákladů (bez DPH) na občana a na tunu komunálních odpadů 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Náklady celkem bez DPH 59 358 176 64 225 780 70 744 752 68 357 524 64 835 040 70 180 651 69 673 227 66 490 871

Měrné náklady v Kč/občan 625 Kč/ob. 665 Kč/ob. 733 Kč/ob. 714 Kč/ob. 678 Kč/ob. 741 Kč/ob. 724 Kč/ob. 692 Kč/ob.

Měrné náklady v Kč/t 2 279 Kč/t 2 410 Kč/t 2 381 Kč/t 2 345 Kč/t 2 308 Kč/t 2 303 Kč/t 2 655 Kč/t 2 437 Kč/t

*Od 1. 4. 2009 je do nákladů započítána inflace 6,3%.

Komunální odpad
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3. Voda

3.1 Pitná voda

Tabulka č. 3.1

Kvalita dodávané pitné vody v sítích a vodojemech města Ústí nad Labem 

Ukazatel/rok
Průměrná kvalita vody v mg/l Vyhláška č. 

252/2004 
Sb.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dusičnany 14,4 8,13 10,6 9,92 9,16 9,3 10,5 13 11,7 12,6 14,1 50

Hliník 0,06 0,08 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,03 0,2

Chloridy 22,4 23,2 23,6 21,5 24,5 19,7 19,5 17,9 18,2 21,1 21,4 100

Mangan 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

Sírany 72,2 82,5 76,78 67,8 76 69,1 77,1 65,2 69 77 77 250

Železo 0,13 0,08 0,06 0,1 0,1 0,08 0,06 0,06 0,04 0,06 0,05 0,2

Dusitany 0,02 0,015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,5

Oxidovatelnost 0,57 0,87 0,75 0,69 0,65 0,63 0,74 0,73 / 0,72 0,48 3

Chlor 0,1 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,3

Ústí nad Labem je zásobeno pitnou vodu ze dvou oblastí, a to z Litoměřic a přivaděčem z úpravny vody v Mezi-

boří. Oba zdroje se velmi liší tvrdostí vody, zatímco voda z Meziboří je měkká voda, pocházející především z přehra-

dy Fláje, voda z Litoměřic, která je odebírána z podzemních zdrojů, je velmi tvrdá. Ke spotřebitelům je pak dodávána 

voda ve střední tvrdosti, díky kombinaci obou zdrojů, odpovídající cca 2,35 mmol/l dle stupnice tvrdosti. Doporu-

čená hodnota tvrdosti vody vyjádřená jako koncentrace vápníku a hořčíku se pohybuje v rozmezí 0,9 – 5,0 mmol/l. 

Tabulka č. 3.2

Zásobování obyvatelstva města Ústí nad Labem pitnou vodu v roce 2004 až 2014

Ukazatel Měrná 
jednotka

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet obyvatel zásobených 
z veřejných vod. řadů

osoby 
v tis. 93,85 93,86 94,09 94,42 94,60 95 95,48 95,46 93,80 93,62 93,41

Délka vodovodní sítě tis. m 419 423 428 418 416 418 420 419 417 417 428

Počet vodovodních přípojek ks 8 093 9 227 9 436 9 413 9 408 9 877 9 946 10 002 9 126 9 163 9 181

Celkové množství dodané pitné 
vody z toho:

tis. m3/rok 9 610 8 978 9 134 8 405 8 261 7 769 7 802 7 702 6 808 6 379 6 374

Vlastní zdroje tis. m3/rok 2 274 1 291 1 393 1 067 1 032 1 102 970 936 931 794 736

Voda dodaná přivaděčem z Teplic tis. m3/rok 2 486 1 405 2 556 5 357 2 229 2 054 2 007 2 100 1 944 1 926 1 389

Voda dodaná přivaděčem 
z Litoměřic

tis. m3/rok 4 850 6 282 5 184 1 981 4 854 4 228 4 365 4 284 3 711 3 420 3 740
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3.2 Povrchová voda

Řeka Labe je dle obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů znečištění ve vztahu k ČSN 75 7221 – Klasifikace 

povrchových vod za rok 2014 hodnocena ve III. třídě jakosti vody jako znečištěná voda, shodně s předešlými roky. 

V dílčích ukazatelích Pcelk. dosahuje Labe II. třídy jakosti (voda mírně znečištěná) a N – NH4 již dokonce I. třídy (voda 

neznečištěná). Následující grafy č. 3.2 – 3.5 ukazují vývoj kvality vody za roky 1993 – 2014, ze kterých je patrný nega-

tivní dopad povodní v roce 2002 a 2006 na kvalitu vody v řece.
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Řeka Bílina se řadí k nejvíce znečištěným řekám v České republice. Dle obecných, fyzikálních a chemických uka-

zatelů spadá kvalitou vody do III. třídy jakosti jako znečištěná voda. Díky opatřením spočívajícím v čištění vypouště-

ných odpadních vod do řeky svými producenty, se podařilo za posledních 20 let snížit zejména biologické znečištění 

z úrovně třídy V. a hodnoty 18 mg/l znečištění na dnešní III. třídu a hodnotu 3,9 mg/l znečištění. Dle mikrobiologic-

kých ukazatelů a parametru AOX se ale Bílina řadí do V. třídy jakosti vody, jako velmi silně znečištěná povrchová voda. 

Z následujících grafů č. 3.6 – 3.9 je patrný vývoj kvality vody za roky 1993 – 2014 i dopad povodní v roce 2002 a 2006.
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Jezero Milada se nachází na rozmezí měst Ústí nad Labem, Trmice a Chabařovice. Vzniklo hydrickou rekultivací 

hnědouhelného lomu Chabařovice, na kterém byla ukončena těžba v roce 1996. Jezero má sloužit k rekreaci, sporto-

vání, sportovnímu rybaření a jako krajinotvorný prvek. Jeho napouštění započalo v roce 2001 a ukončeno bylo v roce 

2010. Předcházela mu rekultivace a technická příprava širšího území dotčeného těžbou. Po napuštění má jezero plo-

chu cca 252 ha, největší hloubka je 24,7 m, objem akumulované vody cca 35 milionů m3.  Kvalitativními parametry 

odpovídá voda v jezeře dle ČSN 75 7221 – Klasifikace povrchových vod do jakostní třídy I., pouze v ukazateli CHSKcr 

do třídy II. Z hlediska posuzování celkového kyslíkového režimu, v rámci kterého byly sledovány ukazatele rozpuš-

těný kyslík, CHSKcr a BSK5, vykazuje voda v jezeře trvale I. třídu jakosti při průměrné hodnotě 10 mg/l kyslíku. Obsah 

živin v jezeře, které mohou vést k eutrofizaci vody a rozvoji sinic, je rovněž v úrovni I. třídy jakosti vody. Z tabulky 

č. 3.3 je patrný vývoj ukazatelů kvality vody v jezeře Milada od roku 2002 do roku 2014. V roce 2014 byly provedeny 

i rozšířené chemické analýzy o širší řadu těžkých kovů (Cu, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg, As) a širokou škálu organických polu-

tantů (fenolů a chlorfenolů, polychlorovaných bifenylů, organochlorových pesticidů atd.). Naměřené hodnoty těchto 

polutantů se pohybovaly až pod mezí stanovitelnosti. 

Tabulka č. 3.3

Ukazatele znečištění jezera Milada v mg/l

Rok BSK5 CHSKCr N-NH4+ Pcelk.

2002 3,4 16,7 0,09 0,02

2003 1,5 20,5 0,16 0,02

2004 1,6 19,2 0,09 0,01

2005 0,8 20,7 0,07 0,01

2006 1,1 18,7 0,13 0,01

2007 0,6 14,5 0,2 0

2008 1 18,8 0,07 0

2009 1 19 0,07 0

2010 1,6 19,4 0,17 0

2011 1,16 16,82 0,18 0,01

2012 1,1 18 0,07 0,02

2013 1 17,4 0,08 0,01

2014 1,16 18,5 0,08 0,01

třída jakosti I. II. I. I.
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3.3 Odpadní vody

Tabulka č. 3.4

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizační síť a ČOV

Ukazatel jednotka 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet obyvatel napoj. na veřej. 
kanalizaci osob 88 352 88 613 88 663 89 099 89 315 89 099 81 043 87 432 87 215

Počet obyvatel napojených 
na kanalizaci s ČOV osob 83 376 83 443 83 453 83 444 83 659 83 563 80 105 86 410 86 187

Délka kanalizační sítě km 271 273 275 274 280 282 283 284 286

Počet kanalizačních přípojek ks 7 476 7 564 7 604 7 767 7 841 7 878 6 981 6 971 6 982

Množ. odp. vod vyčištěných 
na ČOV (SčVK)

tis.m3/
rok

9 964 10 627 10 404 9 204 10 572 10 096 9 806 9 957 8 578

Celk. množ. odp. vod-komunální 
a průmyslové

tis.m3/
rok

10 480 11 062 10 859 9 312 11 010 10 512 10 346 10 441 9 000

Centrální čistírna odpadních vod Ústí nad Labem – Neštěmice

Tabulka č. 3.5

Hodnoty znečištění na přítoku a odtoku centrální ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice v roce 2014

Specifické znečištění (mg/l)

       CHSKCr         BSK5                  NL       Ncelk.       Pcelk.

přítok 520,94 214,69 459,52 42,44 6,62

odtok 27,67 1,08 9,43 6,64 0,48

povolený limit 75 15 20 10 1

Voda
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4. Ostatní složky ŽP

4.1 Příroda a krajina
   

Rozlohou nevelký okres Ústí nad Labem je již na první pohled, pokud jde o jeho krajinné utváření, mimořádně 

různorodý. Setkává se zde horský a  převážně zalesněný masiv Krušných hor s  pískovcovým fenoménem Tiských 

stěn, zarovnaným povrchem Chabařovické pánve s četnými umělými vodními plochami a unikátním reliéfem Čes-

kého středohoří s průlomovým údolím Labe.

Pestrost povrchových tvarů, vertikální členitost území (hladina Labe u Roztok 125 m n.m., Krušné hory u Větrova 

768 m n.m.) a s tím související klimatické rozdíly (Krušné hory patří do chladné oblasti, České středohoří a Chaba-

řovická pánev do mírně teplé až teplé oblasti) přispívají též k pestrosti území z hlediska vegetačního pokryvu a vý-

skytu druhů organismů. Přírodní jevy jsou místy v ostrém protikladu s intenzitou využívání některých částí krajiny 

(velká sídla, průmyslové areály, výrobní a skladové areály v návaznosti na tranzitní dopravu, pozůstatky po těžbě 

uhlí na lomu Chabařovice apod.). Zvláště pro údolí Labe je typické úzké sepětí přírodně a krajinářsky cenných partií 

se zástavbou města Ústí nad Labem.

Různorodost území se projevuje i v počtu, rozsahu a kvalitě území a jevů, které jsou chráněny podle právních 

předpisů v oblasti ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Součástí území jsou chráněné 

krajinné oblasti (Chráněná krajinná oblast České středohoří, Chráněná krajinná oblast Labské pískovce), lokality za-

řazené do soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti Východní Krušné hory a Labské pískovce, evropsky významné lokality 

Babinské louky, Holý vrch u Hlinné, Libouchecké bučiny, Strádovský rybník, Olšový potok a Východní Krušnohoří) 

a 11 maloplošných chráněných území - přírodních rezervací a památek včetně jedné národní přírodní památky. Do-

plňuje je Přírodní park Východní Krušné hory a významné krajinné prvky registrované dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

Dendrologicky, krajinářsky či historicky cenné dřeviny jsou chráněny jako památné stromy a jejich skupiny (celkem 

71 památných stromů a jejich skupin).

Tabulka č. 4.1

Přehled CHKO a MZCHÚ , okres  Ústí nad Labem, stav k 31.12. 2014

Název Rok 
vyhlášení 

Předmět ochrany 
Výměra;  

u MZCHÚ k.ú.  

CHKO České středohoří 1976
středoevropsky jedinečný krajinný reliéf třetihorního 

 pohoří, pestrost geologické stavby, druhové bohatství flóry a fauny   
1063 km2

CHKO Labské pískovce 1972
pískovcová oblast s četnými  makro- a mikroformami reliéfu, doplněná čedi-

čovými kupami, druhové bohatství flóry a fauny 
250 km2

PP Babinské louky* 1993
fragment vlhkých podhorských luk s typickou květenou květenou, např. prst-

natcem májovým, vstavačem mužským, kosatcem sibiřským a zvonovcem 
liliolistým   

40,90 ha;
k.ú. Babiny I

PP Divoká rokle* 2001
unikátní skalní výchoz - odlučná plocha starého sesuvu s odkrytým sledem 

vulkanogenních hornin úlomkovitého charakteru o mocnosti až 200 m, ulože-
ných v mísovité depresi předvulkanického reliéfu

2,4 ha;
k.ú.  Mojžíř

PR Kozí vrch* 1993 
společenstva skal a sutí s typickou květenou (tařice skalní, koniklec luční čes-
ký, plamének přímý, třemdava bílá apod.), společenstva teplomilných křovin 

a lesů

36,86 ha; k.ú. Mojžíř, 
Ústí nad Labem, 

Neštědice, 

PR Libouchecké rybníčky** 1996
drobné vodní plošky, místo soustředěného výskytu obojživelníků, vážek 

a dalších organismů 
2,17 ha;  

k.ú.  Libouchec

PP Loupežnická jeskyně* 2001
puklinová jeskyně v severním svahu Zámeckého vrchu (největší jeskyni v neo-

vulkanitech v ČR), zimoviště několika druhů netopýrů a vrápence malého
13 ha; k.ú.  Olešnice 

u Svádova
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PP Magnetovec* 1992 geologický útvar - 8 m vysoký skalní hřib 
6,31 ha;  

k.ú. Velké Březno

PR Niva Olšového  potoka ** 2002

meandrující tok Olšového potoka s přilehlou potoční nivou ovlivněnou lokál-
ními prameništi, tůněmi a druhotně zvodnělými plochami, které přecházejí 

v podmáčené mokřadní louky;  výskyt ohrožených a v území vzácných rostlin-
ných a živočišných druhů

18,89 ha;  
k.ú. Petrovice 
u Chabařovic

PR Rač 1953
teplomilná společenstva   skal a sutí, křovinaté porosty  s významnými  druhy 
rostlin (koniklec luční český, kavyl  Ivanův a další), bohatá fauna bezobratlých 

(např. 450 druhů brouků, 150 druhů denních motýlů) 

15,41 ha;  
k.ú. Lochočice

PR Sluneční stráň* 1968
teplomilná společenstva skal, sutí s výskytem druhů jako je např. tařice skal-
ní, dvojštítek hladký, kavyl Ivanův, kosatec bezlistý, hvozdík sivý, teplomilné 

křoviny a lesy 

9,94 včetně  
ochranného pásma;  
k.ú. Brná nad Labem

PR Špičák 1997

vrchol se složitou geologickou stavbou (suťová pole, sruby, jeskyně, nepravý 
skalní tunel a brána, převisy apod.) s navazujícími fragmenty původních luk 
s typickou květenou (např. kosatec sibiřský, upolín nejvyšší, tučnice obecná, 

prha arnika, koprník štětinolistý) 

73,91 ha;  
k.ú. Krásný les 

v Krušných horách

PP Tiské stěny ** 1996 unikátní skalní pískovcové město 99,56 ha; k.ú.  Tisá

NPP Vrkoč* 1967 ukázka sloupcovité odlučnosti čedičové horniny 
1,42 ha; k.ú.Vaňov, 

Ústí nad Labem

* součást CHKO České středohoří; ** součást CHKO Labské pískovce

Tabulka č. 4.2

Přehled lokalit soustavy Natura  2000, okres Ústí nad Labem, stav k 31.12.2014

Název Rok 
vyhlášení 

Předmět ochrany Výměra

PO Východní Krušné hory 2005 tetřívek obecný 16 367,7 ha

PO Labské pískovce 2004 chřástal polní, datel černý, výr velký, sokol stěhovavý 35 479,98 ha

EVL Babinské louky 
CZ0424034

2004 
soubor převážně vlhkých lučních biotopů (střídavě vlhké bezkolencové louky, 
vysokobylinná lemová společenstva) doplněných lesními porosty typu dubo-

habřin a jasanovo-olšových lužních lesů; zvonovec liliolistý
74,27 ha

EVL Libouchecké bučiny 
CZ0420500

 2009 
soubor lesních stanovišť (acidofilní bučiny a suťové lesy) včetně vegetace 

silikátových skal a drolin, doplněný mezofilními typy trávníků (podhorské až 
horské smilkové trávníky, ovsíkové louky) 

601,54 ha (z toho 
v okrese Ústí n/L.  

320,3 ha) 

EVL Strádovský rybník 
CZ0423228

2004 kuňka ohnivá   3,8 ha 

EVL Holý vrch u Hlinné 
CZ0424038

2004 
soubor teplomilných stanovišť, zejména skalních a stepních trávníků a lesních 

porostů typu doubrav a dubohabřin; koniklec otevřený

102,7 ha (z toho 
v okrese Ústí n/L.  

0,2 ha)

EVL Olšový potok 
CZ0420501

 2009
soubor vodou ovlivněných stanovišť (střídavě vlhké bezkolencové louky, ne-
vápnitá mechová slatiniště, rašelinné březiny, údolní jasanovo-olšové luhy) 

doplněné horskými  trojštětovými loukami
357,7 ha

EVL Východní Krušnohoří 
CZ0424127

2009

rozsáhlý komplex typické lesní i nelesní vegetace východní části svahů Kruš-
ných hor (např. suťové lesy, bučiny, acidofilní smrčiny, rašelinné lesy;    smil-

kové a bezkolencové louky, vlhkomilná vysokobylinná vegetace, suchá vřeso-
viště); kovařík fialový, modrásek bahenní, modrásek očkovaný 

14 635,13 ha (z toho 
v okrese Ústí n/L. 

2 6637,2 ha

Ostatní složky ŽP
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Tabulka č. 4.3

Přehled registrovaných VKP, okres Ústí nad Labem, stav k 31.12.2014

Název Rok 
registrace 

Předmět zájmu 

Vstavačová loučka v Libouchci  1996 vlhká louka s typickou květenou (prstnatec májový, úpolín nejvyšší)  

Buben   1996 horská louka s typickou květenou (např. lilie cibulkonosná, koprník štětinolistý )

Mariánská skála 1994
skalní útvar Mariánské skály se souborem cenných přírodních stanovišť 

(vegetace skal, teplomilných trávníků apod.)

Na louži 1994 malé prameniště s výskytem kriticky ohroženého druhu prustka obecná 

Obr. 2 - Přírodní památka Babinské louky 



25

Ročenka ži-
votního

prostředí
2007

4.2 Horninové prostředí – Lom Chabařovice

K  18.12.2014 byla na  lomu Chabařovice ukončena hornická činnost. Předcházelo jí dokončení sanačních prací 

k zabezpečení potenciálně nestabilních území a k řešení havarijních stavů atd. podle Plánu likvidace lomu Chabařo-

vice. Dne 19.12.2014 podal Palivový kombinát Ústí, státní podnik, návrh na zrušení dobývacího prostoru Chabařovice. 

Ukončení hornické činnosti a návrh na zrušení dobývacího prostoru jsou postupnými kroky k předání rekultivované-

ho území k dalšímu využití.   

V prostoru nicméně i nadále probíhají rekultivační práce podle schváleného Generelu rekultivací do ukončení 

komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p., který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR v dubnu 

1999 s aktualizací z července 2004. 

Rekultivační činnost již byla ukončena v prostoru vnějších výsypek  Lochočice a Žichlice. V současné době je tato 

činnost soustředěna na vnitřní výsypku a svahy zbytkové jámy, kde na většině rekultivačních ploch probíhá následná 

pěstební péče s předpokladem dokončení v časovém horizontu 3 až 5 let v závislosti na stavu zajištění lesních aj. po-

rostů. Pouze výjimečně jsou prováděna základní rekultivační opatření (úpravy terénu, výsadby apod.).   

K 31.12.2014 jsou ukončeny rekultivace na ploše 2 121 ha. K stejnému datu jsou rozpracovány rekultivační akce 

na celkové výměře 871 ha, z toho 52 ha tvoří zemědělské rekultivace, 329 ha lesnické rekultivace, 281 ha hydrické re-

kultivace (ověřování parametrů vodohospodářské soustavy včetně kvalita vody ap.) a 210 ha pak ostatní rekultivace. 

Plánovány jsou  k 31.12.2014 (tedy s realizací po 1.1.2015) rekultivační akce na výměře 43 ha.

Tabulka č. 4.4

Rekapitulace stavu rekultivačních ploch  k 31.12.2014

Rekultivace Výměra (ha)

zemědělské lesnické hydrické ostatní celkem

plánované 1,92 1,1 39,77 42,80

rozpracované 51,80 328,76 280,76 210,19 871,51

ukončené 1197,19 844,33 26,39 53,18 2121,09

Celkem 1248,99 1175,01 308,26 303,14 3035,40

Ostatní složky ŽP
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Tabulka č. 4.5

Přehled rekultivací rozpracovaných  k 31.12.2014

Rekultivace rozpracované Výměra (ha)
Zahájení

Zemědělské Lesnická Hydrická Ostatní  Celkem

Lochočice – zalesnění PPO  (pěstební péče) 13,09 0,28 13,37 1997

Vnitřní výsypka I.A (pěstební péče) 9,78 70,46 4,67 29,48 114,39 2001

Vnitřní výsypka I.B (pěstební péče) 40,17 0,23 15,98 56,38 2001

Vnitřní výsypka II (pěstební péče) 42,02 62,93 10,69 24,48 140,12 2002

Svahy Roudníky (pěstební péče) 12,45 0,92 14,22 27,59 2000

Svahy Roudníky sanace (pěstební péče) 1,55 3,91 5,46 2010

Jezero Chabařovice (ověřování parametrů VH 
soustavy včetně čistoty vody)

257,16 257,16 2001

Severní svahy I (pěstební péče) 16,88 3,13 10,50 30,51 2003

Severní svahy II (pěstební péče) 37,22 0,62 36,08 73,92 2003

Plochy pro rekreační využití (úpravy komu-
nikace, odvodňovacího příkopu, pěstební péče)  

23,30 1,53 29,80 54,63 2005

Západní svahy (pěstební  péče) 5,73 0,54 1,20 7,47 2005

Východní svahy (pěstební péče) 10,11 0,61 22,53 33,25 2006

Svahy nad plavištěm (pěstební péče) 18,68 0,44 19,12 2009

Uhelné depo (pěstební péče) 3,76 4,31 8,07 2006

Depo titaničitých jílů (pěstební péče) 3,01 0,04 3,36 6,41 2008

Svahy Rabenov A (rekultivace dle projektu) 9,42 0,62 13,62 23,66 2008

celkem 51,80 328,76 280,76 210,19 871,51

Tabulka č. 4.6

Rekultivace plánované, stav k 31.12.2014

Rekultivace plánované Výměra (ha)
Zahájení

Zemědělské Lesnická Hydrická Ostatní  Celkem

Svahy Rabenov B 1,92 1,11 39,77 42,80 2015

Celkem 0,00 1,92 1,11 39,77 42,80

Zdroj údajů: Generel rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností Palivového 

kombinátu Ústí, s.p., na lokalitě Chabařovice, aktualizace k 31.12.2014 (R-PRINCIP Most, s.r.o., 2/2015)
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4.3 Lesy v majetku města

Město Ústí nad Labem hospodaří na lesních pozemcích od roku 1994. K 31.12.2014 hospodařilo město s lesními po-

zemky o výměře cca 580 ha. Majetek tvoří nesouvislé pozemky v 26 katastrálních území.  Z celkové plochy lesy hospo-

dářské zaujímají 30 %, lesy ochranné a lesy v PHO 43 %, lesy zvláštního určení (lesy příměstské a potřebné pro zacho-

vání biologické rozmanitosti) pak 27 %. Druhová skladba lesních porostů je pestrá: převládá dub s podílem 45%, dále 

následuje javor, lípa, buk, habr, jasan, akát a bříza, z jehličnatých dřevin je nejvíce zastoupen smrk (4 %), přítomny jsou 

též modřín a borovice. 

V roce 2014 bylo celkem vytěženo 68 plm dřevní hmoty v nahodilé těžbě následkem sucha a ostatních vlivů. Vý-

chovné zásahy v mladých porostech do 40ti let věku byly prováděny na cca 14ti ha plochy (vylepšování, výsadby vtrou-

šených dřevin, ožínání, výsek plevelných dřevin atd.). Nebylo nutné přijmout žádná zásadní opatření ve vztahu k vý-

skytu kůrovce.  

Celkem bylo na péči o lesní porosty, a to včetně nákladů na zalesnění, opravy oplocenek, přípravy ploch k zalesnění, 

čištění porostů ve vycházkových zónách a odstraňování divokých skládek, vynaloženo cca 568 tis. Kč. Za prodej dřevní 

hmoty získalo město v  roce 2014 celkem 224 tis. Kč.

Ostatní složky životního prostředí

Obr. 3 - Lesy v majetku města Ústí nad Labem
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5. Investiční akce ke zlepšování 
životního prostředí 

5.1  Akce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí
1. Areál Metallplast Recykling, s.r.o., oznamovatel Metallplast Recykling s.r.o. - Závěr zjišťovacího řízení - nemá 

významný vliv na ŽP a nebude posuzován dle citovaného zákona

2. Stáčiště pro odpadní ropné látky V areálu TONASO Holding a.s., Ústí nad Labem, oznamovatel MINOREC 

k.s. - Závěr zjišťovacího řízení - nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzován dle citovaného zákona

Ročenka životního prostředí 2014
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