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

                                                                                            
dle rozdělovníku 

 
 
Datum: 1. června 2021 
Spisová značka: KUUK/011389/2021/ZPZ/SEA-ULK026K 
Jednací číslo: KUUK/072988/2021/ZPZ/Sik 
UID: kuukescd1f39e 
Vyřizuje/linka: Ing. Petra Tóth Sikorová / 652 
Počet listů/příloh: 7/0 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

  
podle § 10d 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 

  
Identifikační údaje: 

Název:  Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

Charakter koncepce: 

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je strategický dokument, jehož cílem 
je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a 
přispět ke zlepšení kvality života. Dokument bude sloužit k naplnění vize Statutárního města 
Ústí nad Labem jako dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným 
dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou. Hlavním cílem je vytvářet podmínky 
pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických 
vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných 
škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci 
dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí. Dokument bude sloužit jako odborný podklad pro 
střednědobé řešení dopravních systémů na území města Ústí nad Labem a jako podklad pro 
zpracování dopravních a regulačních plánů. 

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je rozdělen do strategických cílů: 

 Město s udržitelným dopravním chováním 

 Kvalitní dopravní infrastruktura 

 Chytrá a inteligentní doprava 

 Snadná mobilita a dostupnost bez bariér 

 Bezpečné město 

 Kvalitní a atraktivní veřejné prostory 

 Zlepšení životního prostředí ve městě 

 Podpora managementu mobility 

Strategické cíle jsou dále rozděleny na specifické cíle, kterým je přiřazen rozsáhlý soubor 
konkrétních opatření, z nichž lze vyvodit i míru vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Východiskem podoby cílového stavu ve městě se prezentuje vize mobility, která navazuje na 
vizi rozvoje města. Vize a navazující strategické cíle jsou navrženy v souladu s těmito 
principy: 
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 udržitelnost 

 bezpečnost 

 ekologičnost 

 funkčnost 

 kvalita a komfort 

Základem mobility je posilující význam efektu městské hromadné dopravy a v opatřeních 
vytváří příslušné krátkodobé i dlouhodobé podmínky. Koncepce upravuje a zlepšuje 
obslužnost zdrojů a cílů krátkodobé rekreace. Pozornost je věnována také obměně vozového 
parku. Koncepce prosazuje zamezení automobilové tranzitní dopravy městem. Omezení a 
potlačení individuální automobilové dopravy je doprovázeno opatřeními rozšiřujícími četnost a 
kapacity parkovacích domů a záchytných parkovacích ploch. Koncepce sleduje posílení pěší 
a cyklistické dopravy rozšířením tras a jejich zatraktivnění. Nový dopravní uzel, jenž je 
připravován ve vazbě na vysokorychlostní železniční trať, bude představovat rozsáhlý terminál 
nadměstského významu. 

Vymezení dotčeného území: 

Kraj:  Ústecký  
Obec: Řešené území je vymezeno dosahem sítě městské hromadné dopravy, kterou 

provozuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., a zasahuje na území 
obcí Ústí nad Labem, Trmice, Chlumec, Přestanov, Ryjice a částečně Dolní 
Zálezly.  

Návrhové období: 

Koncepce je zpracována pro krátkodobý horizont (do roku 2025), střednědobý horizont (vize 
do roku 2030) a výhledový horizont (vize do roku 2040). 

Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad 
Labem  

IČ: 00081531  

 

Průběh zjišťovacího řízení:  

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 4. 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce 
Ústeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce ULK026K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o 
oznámení koncepce byla v elektronické podobě zaslána také dotčeným orgánům. Lhůta 20 
dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 19. 5. 2021. 
  

Souhrnné vypořádání připomínek:  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel ve lhůtě 
vyjádření od 4 subjektů, přičemž vyjádření byla bez zásadních připomínek. Vyjádření jednoho 
subjektu bylo doručeno po uplynutí lhůty. Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen 
v žádném z doručených vyjádření. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly 
použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.  

V uvedené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů: 

- Ústecký kraj – usnesení Rady Ústeckého kraje č. 010/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021 
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- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem – vyjádření 
ze dne 18. 5. 2021, č. j. ČIŽP/44/2021/3756 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří – vyjádření ze dne 18. 5. 2021, č. j. 
SR/2203/UL/2020-6 

- České přístavy, a. s. – vyjádření ze dne 19. 5. 2021, č. j. 62/414/21 

Vyjádření obdržená po lhůtě 

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – vyjádření ze 
dne 28. 5. 2021, č. j. KHSUL 54531/2021 
 

Ústecký kraj 
Rada Ústeckého kraje nemá připomínky k oznámení koncepce. 

Závěr: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle 
zákona. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (zestručněno) 
- vyjádření z hlediska ochrany lesa – Česká inspekce životního prostředí není dotčeným 

orgánem státní správy z hlediska ochrany lesa v rámci tohoto řízení 
- vyjádření z hlediska nakládání s odpady – neočekává se negativní vliv na ŽP v oblasti 

odpadového hospodářství 
- vyjádření z hlediska ochrany ovzduší – není předpokládán negativní vliv koncepce na 

kvalitu ovzduší 
- vyjádření z hlediska ochrany vod – Česká inspekce životního prostředí nemá 

k oznámení koncepce připomínky 
- vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny – Česká inspekce životního prostředí 

nemá k oznámení koncepce připomínky 

Závěr: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, nepožaduje 
provést posouzení koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří (zestručněno) 
Při uplatňování koncepce je třeba důsledně zohledňovat limity území dané existencí 
chráněných území včetně lokalit soustavy Natura 2000, významných krajinných prvků a prvků 
ÚSES a dále minimalizovat zábory ve volné krajině a omezit nebo vyloučit fragmentaci území. 
Agentura dále upozornila, že specifický cíl 4.1.4 Podpora realizace vysokorychlostní trati 
(jmenovitě opatření H19) není v souladu se stávajícím koridorem VRT-ZR1 vymezeným 
v platných ZÚR Ústeckého kraje, který neprochází přes město Ústí nad Labem. Podpora 
změny vedení VRT a podpora alternativních tras zasahuje do CHKO České středohoří i do 
evropsky významné lokality Porta Bohemica. Agentura doporučuje znění cíle 4.1.4 a H19 
vhodně přeformulovat. Konkrétní záměry s očekáváným vlivem na životní prostředí vztažené 
k předkládané koncepci je nezbytné před vlastní realizací samostatně posuzovat. 

Závěr: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří, nepožaduje provést posouzení koncepce podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

České přístavy, a.s. (zestručněno) 
České přístavy, a.s., považují za důležité, aby v souvislosti s plánovaným rozvojem veřejného 
přístavu Ústí nad Labem byla koncepce doplněna o podporu rozvíjení podmínek pro 
kombinovanou dopravu, která je speciální dopravou s využitím celosvětově typizovaných 
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kontejnerů. Dále České přístavy, a.s., upozorňují na nezahrnutí pozemku p. č. 107 k. ú. Krásné 
Březno do plochy brownfieldu v Matiční ulici, tzv. pavlačové domy, který je ve vlastnictví 
společnosti České přístavy, a.s. 

Vypořádání: Po projednání s předkladatelem koncepce bude zváženo doplnění návrhu 
koncepce o podporu rozvíjení podmínek pro kombinovanou dopravu. Z tohoto požadavku 
nevyplývá nutnost posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní záměry týkající se případného 
rozšiřování veřejného přístavu Ústí nad Labem je nutné řešit v projektové fázi v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
S oznámením koncepce souhlasí a nepožaduje posoudit koncepci dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru 
podle zákona. Vyjádření bylo obdrženo po uplynutí zákonem stanovené 20denní lhůty, 
stanovené ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce příslušného kraje, která 
byla do 19. 5. 2021. V souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona k vyjádřením zaslaným po uvedené 
lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.  

 
Závěr:  

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle kritérií uvedených 
v příloze č. 8 k zákonu zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s 
následujícím závěrem:  

„Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ nebude mít významný vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
 
Odůvodnění: 
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (dále jen PUMM Ústí nad Labem) je 
koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Proto 
bylo dle ustanovení § 10d odst. 1 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda předložená koncepce může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzována 
podle tohoto zákona. 

K závěru, že koncepci není nutné posuzovat dle zákona, dospěl příslušný úřad po zohlednění 
kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 zákona: 
 
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: 

a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů  

Koncepce je zpracována v jedné variantě. Z hlediska cílů koncepce je toto řešení dostačující. 

b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich 
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje 

Koncepce je koncepční dokument stanovující rámec pro celou řadu investičních i 
neinvestičních záměrů z jednotlivých oblastí činností realizovaných statutárním městem, 
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případně dalšími subjekty. Většina opatření je administrativního, organizačního či 
marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Pouze některá opatření 
mají konkrétnější územní průmět (např. bezbariérové úpravy, modernizace a rozvoj pěší, 
cyklistické infrastruktury a infrastruktury pro VHD, zvyšování atraktivity veřejného prostoru, 
rozšiřování zelených ploch a podpora výsadby zeleně). Umístění těchto záměrů bude vycházet 
ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a územně plánovacích dokumentací, a to buď v 
souladu s platnou ÚPD nebo jejích změn. 

c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

Předkládaná koncepce zohledňuje strategické dokumenty na regionální i národní úrovni a má 
vazby i na další koncepce, analýzy či akční plány. Dle charakteru koncepce není předpoklad 
negativního ovlivnění jiných koncepcí. 

d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, 
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

V návrhové části jsou pro jednotlivé segmenty dopravy a pro celý dopravní systém navržena 
opatření, která naplňují strategické a specifické cíle. Opatření přispějí ke zlepšení životního 
prostředí ve městě a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pro všechny druhy dopravy. 
Významná část plánu rozvoje městské mobility se věnuje podpoře udržitelných způsobů 
dopravy, u kterých je předpoklad převážně pozitivního vlivu na životní prostředí a zdraví 
obyvatel. Navržena jsou opatření pro minimalizaci negativních vlivů především individuální 
automobilové dopravy ve městě na úkor podpory nemotorové a veřejné dopravy. 

e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických 
aspektů) 

Předpokládané vlivy koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou ve 
statutárním městě Ústí nad Labem a jeho širším okolí celkově pozitivní. V obecné rovině je 
cílem koncepce aplikace environmentálně příznivých dopravních opatření spočívajících ve 
využití udržitelných způsobů dopravy, zvýšení dopravní a sociální bezpečnosti, snížení 
negativních vlivů dopravy na obyvatele a životní prostředí, zlepšení dostupnosti a atraktivity 
veřejné, cyklistické a pěší dopravy pro všechny skupiny obyvatel, zajištění ekonomické a 
energetické udržitelnosti dopravy a zavedení principů mobility managementu ve prospěch 
udržitelných způsobů dopravy. 

f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci 

Orgány ochrany přírody ve svých stanoviscích dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u koncepce vyloučili významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
Z důvodu rozsáhlých záplavových území na území města je nutné dokončení 
protipovodňových opatření kolem Labe a Bíliny s cílem ochránit majetek města, jeho obyvatele 
a dopravní infrastrukturu. Území města je zatíženo značnou intenzitou tranzitní dopravy a s tím 
spojeným nadměrným hlukem v centrální části města a v blízkosti hlavních silničních tahů 
(silnice I. třídy a dálnice D8). 

g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů 
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a 
programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod) 

Koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce tedy 
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí.  
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2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika 
dotčeného území, zejména s ohledem na: 

a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu 

Vzhledem k charakteru koncepce a jeho cílů lze konstatovat, že koncepce nebude mít 
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

b) kumulativní a synergickou povahu vlivu 

Vzhledem k charakteru koncepce nejsou kumulativní a synergické vlivy předpokládány. 

c) přeshraniční povahu vlivu 

S ohledem na účel a cíle koncepce nejsou předpokládány žádné přeshraniční vlivy. 

d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při 
přírodních katastrofách, haváriích) 

Při uplatňování koncepce nejsou předpokládána rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
v souvislosti s přírodními katastrofami či haváriemi. 

e) závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně 
zasažen) 

Významné negativní vlivy koncepce se nepředpokládají. Konkrétní dopady realizace projektů, 
tj. samotné výstavby záměrů, které mohou přímo ovlivňovat obyvatele dotčených částí, budou 
dle potřeby vyhodnoceny v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí (tzv. proces 
EIA). 

f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: 

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví 

S ohledem na obsah a charakter koncepce se nepředpokládají potenciální negativní 
vlivy na  životního prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000, u nichž příslušné 
orgány ochrany přírody svými stanovisky dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny vyloučily významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL nebo 
PO, ani na kulturní dědictví. 

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace 

V souvislosti s uplatňování koncepce nejsou očekávány potenciální negativní vlivy na 
obyvatelstvo. 

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot 

Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí 
nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu 
životního prostředí. 

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání 

Negativní vlivy na půdu lze předpokládat u záměrů investičního charakteru, kde dojde 
k záborům půdy. Vyhodnocení vlivů jednotlivých záměrů na půdu a horninové prostředí 
a návrh konkrétních kompenzačních opatření bude předmětem následných fází 
projektové přípravy. 

v. dopady změny klimatu 

Není předpokládáno negativní ovlivnění klimatu. 
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g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo 
mezinárodní úrovni 

Koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce tedy 
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí. 

 

3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti: 

Přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na 
odlišné úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. Kumulativní a synergické vlivy nad 
rámec hodnocené koncepce se nepředpokládají. 

Lze uzavřít, že na základě oznámení koncepce, doručených vyjádření v rámci zjišťovacího 
řízení s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, 
dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad významných 
vlivů na životní prostředí, jež by odůvodňovaly nutnost posouzení dle tohoto zákona. 

V případě následné realizace záměrů bude odpovídající ochrana jednotlivých složek životního 
prostředí a veřejného zdraví zajištěna v příslušných správních řízeních (územní řízení, 
stavební řízení), případně v procesech EIA. 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
pověřen vedením odboru životního prostředí a zemědělství 
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