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Specifikace navrhovaného Z - plocha zeleně - ostatní zeleň v krajině
využití plochy
Plocha – 3,89 ha
k.ú. Křešice u Děčína
Stávající využití plochy
(dle katastru)

ostatní plocha - neplodná půda, ostatní plocha - ostatní komunikace, trvalý travní
porost

Vybrané identifikované hodnoty a limity území v navrhované ploše/koridoru
Přírodní: CHKO České středohoří, LBK 32, I. třída ochrany ZPF, aktivní zóna ZÚ, bezejmenný vodní tok,
území zvláštní povodně pod vodním dílem, EVL Porta Bohemica, záplavové území Q 100 Labe, IV. zóna
CHKO
Kulturní a civilizační: BP plynovodu VTL, OP vvn

Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti
Téma

Identifikace trvalých a dlouhodobých vlivů včetně
vyhodnocení jejich významnosti

Vliv

Obyvatelstvo a hygiena
prostředí (hluková zátěž)

Záměrem je plocha lučních a lužních porostů jako součást
vegetačních úprav souvisejících s plavebním stupněm Děčín.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na obyvatelstvo.

0

Biologická rozmanitost,
flóra, fauna, ekosystémy

Plocha zasahuje do EVL Porta Bohemica. Pozitivní vliv na tok
Labe.

+1

Krajina

Bez významného vlivu.

0

ZPF

Plocha částečně na ZPF v I. třídě ochrany. Pro potřeby obnovy
ekologické stability krajiny je možno plochu ze ZPF výjimečně
vyjmout.

-1

PUPFL

Bez vlivu na PUPFL.

0

Horninové prostředí

Bez vlivu na horninové prostředí.

0

Povrchové a
podpovrchové vody

Plocha leží v záplavovém území Q100 Labe, aktivní zóně a
zvláštní povodně pod vodním dílem. Leží v ploše vysokého
povodňového ohrožení (rizika). Kříží vodní toky.

Ovzduší

Záměr se nachází v území s překročením imisních limitů.
Záměrem je plocha lučních a lužních porostů jako součást
vegetačních úprav souvisejících s plavebním stupněm Děčín.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší.

0

Kulturní, architektonické a
archeologické dědictví,
hmotné statky

Bez vlivu na památkovou ochranu.

0

Vlivy střednědobé,
přechodné, krátkodobé

Vlivy nebyly identifikovány.

Vlivy synergické a
kumulativní

Významné vlivy nebyly identifikovány.

Závěr

Vymezení plochy je možné. Nebyly identifikovány významně negativní vlivy na
sledované složky ŽP.

Opatření SEA

-

1

0/-1
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Specifikace navrhovaného Z - plocha zeleně - ostatní zeleň v krajině
využití plochy
Plocha – 10,69 ha
k.ú. Prostřední Žleb
Stávající využití plochy
(dle katastru)

orná půda, ostatní plocha - dráha, ostatní plocha - jiná plocha, ostatní plocha manipulační plocha, ostatní plocha - neplodná půda, ostatní plocha - ostatní
komunikace, trvalý travní porost, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, zahrada

Vybrané identifikované hodnoty a limity území v navrhované ploše/koridoru
Přírodní: CHKO Labské pískovce, V. třída ochrany ZPF, aktivní zóna ZÚ, bezejmenný vodní tok, OP vodního
zdroje, území zvláštní povodně pod vodním dílem, EVL Labské údolí, EVL Porta Bohemica, migračně
významná území, PO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída, záplavové území Q 100 Labe, RBC
1370, IV. zóna CHKO
Kulturní a civilizační: nemovitá kulturní památka, OP elektrické stanice, OP vn

Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti
Téma

Identifikace trvalých a dlouhodobých vlivů včetně
vyhodnocení jejich významnosti

Vliv

Obyvatelstvo a hygiena
prostředí (hluková zátěž)

Záměrem je plocha lučních a lužních porostů jako součást
vegetačních úprav souvisejících s plavebním stupněm Děčín.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na obyvatelstvo.

0

Biologická rozmanitost,
flóra, fauna, ekosystémy

Plocha zasahuje do EVL Labské údolí i Porta Bohemica. Pozitivní
vliv na tok Labe.

+1

Krajina

Bez významného vlivu.

0

ZPF

Plocha částečně leží na ZPF v V. třídě ochrany. Pro potřeby
obnovy ekologické stability krajiny je možno plochu ze ZPF
vyjmout.

0

PUPFL

Bez vlivu na PUPFL.

0

Horninové prostředí

Bez vlivu na horninové prostředí.

0

Povrchové a
podpovrchové vody

Plocha leží v CHOPAV Severočeská křída. Zásahuje do
záplavového území Q100 Labe, aktivní zóny a zvláštní povodně
pod vodním dílem. Leží v ploše vysokého povodňového ohrožení
(rizika). Kříží vodní toky.

0/-1

Ovzduší

Záměr se nenachází v území s překročením imisních limitů.
Záměrem je plocha lučních a lužních porostů jako součást
vegetačních úprav souvisejících s plavebním stupněm Děčín.
Realizace záměru nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší.

0

Kulturní, architektonické a
archeologické dědictví,
hmotné statky

V ploše nemovitá kulturní památka (boží muka).

-1

Vlivy střednědobé,
přechodné, krátkodobé

Vlivy nebyly identifikovány.

Vlivy synergické a
kumulativní

Významné vlivy nebyly identifikovány.

Závěr

Vymezení plochy je možné. Nebyly identifikovány významně negativní vlivy na
sledované složky ŽP.

Opatření SEA

-

1
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Specifikace navrhovaného W - plocha vodní a vodohospodářská
využití plochy
Plocha – 1,83 ha
k.ú. Prostřední Žleb
Stávající využití plochy
(dle katastru)

orná půda, ostatní plocha - jiná plocha, ostatní plocha - neplodná půda, ostatní
plocha - ostatní komunikace, trvalý travní porost

Vybrané identifikované hodnoty a limity území v navrhované ploše/koridoru
Přírodní: CHKO Labské pískovce, V. třída ochrany ZPF, aktivní zóna ZÚ, bezejmenný vodní tok, území
zvláštní povodně pod vodním dílem, EVL Porta Bohemica, PO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída,
záplavové území Q 100 Labe, RBC 1370, IV. zóna CHKO
Kulturní a civilizační: území ekologických rizik, OP vn

Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti
Téma

Identifikace trvalých a dlouhodobých vlivů včetně
vyhodnocení jejich významnosti

Vliv

Obyvatelstvo a hygiena
prostředí (hluková zátěž)

Záměrem je plocha podléhající zvýšení hladiny Labe v souvislosti s
plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude bez
významných vlivů na obyvatelstvo.

0

Biologická rozmanitost,
flóra, fauna, ekosystémy

Plocha zasahuje do EVL Porta Bohemica. Možný negativní vlivy na
druhy, které mají v této oblasti jediné lokality výskytu v ČR. Plocha
je navržena v rozsahu předpokládaného zvýšení hladiny
způsobené výstavbou plavebního stupně.

-1/-2

Krajina

Ovlivnění kvality krajinného rázu.

-1

ZPF

Plocha leží na ZPF v V. třídě ochrany.

-1

PUPFL

Bez vlivu na PUPFL.

0

Horninové prostředí

Bez vlivu na horninové prostředí.

0

Povrchové a
podpovrchové vody

Plocha leží v CHOPAV Severočeská křída, záplavovém území
Q100 Labe, aktivní zóně a zvláštní povodni pod vodním dílem.
Leží v ploše vysokého povodňového ohrožení (rizika). Důsledek
vzdutí hladiny Labe při realizaci plavebního stupně.

-1

Ovzduší

Záměrem je plocha podléhající zvýšení hladiny Labe v souvislosti s
plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude bez
významných vlivů na ovzduší.

0

Kulturní, architektonické a
archeologické dědictví,
hmotné statky

Bez vlivu na památkovou ochranu.

0

Vlivy střednědobé,
přechodné, krátkodobé

Vlivy nebyly identifikovány.

Vlivy synergické a
kumulativní

Významné vlivy nebyly identifikovány.

Závěr

Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení níže uvedených opatření.

Opatření SEA

Při dalším prověřování využití plochy, projektové EIA nebo projektové přípravě
záměrů se zaměřit na:
- minimalizovat vlivy na odtokové poměry v záplavovém území včetně aktivní
zóny.
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- využití lokality je podmíněno zpracováním biologického průzkumu a na
základě jeho výsledků rozhodnout o možnosti využití plochy.
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K4
Specifikace navrhovaného W - plocha vodní a vodohospodářská
využití plochy
Plocha – 1,99 ha
k.ú. Loubí u Děčína, Prostřední Žleb
Stávající využití plochy
(dle katastru)

ostatní plocha - manipulační plocha, ostatní plocha - neplodná půda, ostatní
plocha - ostatní komunikace

Vybrané identifikované hodnoty a limity území v navrhované ploše/koridoru
Přírodní: CHKO Labské pískovce, pásmo lesa 50m, aktivní zóna ZÚ, bezejmenný vodní tok, území zvláštní
povodně pod vodním dílem, EVL Labské údolí, EVL Porta Bohemica, migračně významná území, PO Labské
pískovce, CHOPAV Severočeská křída, záplavové území Q 100 Labe, RBC 1370, IV. zóna CHKO
Kulturní a civilizační: OP silnice I. třídy

Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti
Téma

Identifikace trvalých a dlouhodobých vlivů včetně
vyhodnocení jejich významnosti

Vliv

Obyvatelstvo a hygiena
prostředí (hluková zátěž)

Záměrem je plocha rybího a suchozemského přechodu v
souvislosti s plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude
bez významných vlivů na obyvatelstvo.

Biologická rozmanitost,
flóra, fauna, ekosystémy

Plocha zasahuje do EVL Labské údolí a Porta Bohemica. Možný
negativní vlivy na druhy, které mají v této oblasti jediné lokality
výskytu v ČR. Plocha je určena pro rybí a a suchozemský přechod.

Krajina

Ovlivnění kvality krajinného rázu.

-1

ZPF

Bez vlivu na ZPF.

0

PUPFL

Zásah do pásma lesa 50 m.

Horninové prostředí

Bez vlivu na horninové prostředí.

0

Povrchové a
podpovrchové vody

Plocha v CHOPAV Severočeská křída, záplavovém území Q100
Labe, aktivní zóně a zvláštní povodni pod vodním dílem. Leží v
ploše vysokého povodňového ohrožení (rizika). Plocha vymezena
pro potřeby rybího přechodu. Jakožto součást stavby plavebního
stupně bude mít záměr vliv na odtokové poměry.

-1

Ovzduší

Záměrem je plocha rybího a suchozemského přechodu v
souvislosti s plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude
bez významných vlivů na ovzduší.

0

Kulturní, architektonické a
archeologické dědictví,
hmotné statky

Bez vlivu na památkovou ochranu.

0

Vlivy střednědobé,
přechodné, krátkodobé

Vlivy nebyly identifikovány.

Vlivy synergické a
kumulativní

Významné vlivy nebyly identifikovány.

Závěr

Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení níže uvedených opatření.

Opatření SEA

Při dalším prověřování využití plochy, projektové EIA nebo projektové přípravě
záměrů se zaměřit na:

0

-1/+1

- minimalizovat vlivy na krajinu (vhodným technickým a architektonickým
řešením záměru).
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0/-1
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- minimalizovat vliv na odtokové poměry v záplavovém území včetně aktivní
zóny.
- využití lokality je podmíněno zpracováním biologického průzkumu a na
základě jeho výsledků rozhodnout o možnosti využití plochy.
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Specifikace navrhovaného W - plocha vodní a vodohospodářská
využití plochy
Plocha – 1,59 ha
k.ú. Loubí u Děčína, Prostřední Žleb
Stávající využití plochy
(dle katastru)

ostatní plocha - jiná plocha, ostatní plocha - manipulační plocha, ostatní plocha neplodná půda, ostatní plocha - ostatní komunikace, zastavěná plocha a nádvoří

Vybrané identifikované hodnoty a limity území v navrhované ploše/koridoru
Přírodní: CHKO Labské pískovce, pásmo lesa 50m, aktivní zóna ZÚ, území zvláštní povodně pod vodním
dílem, EVL Porta Bohemica, PO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída, záplavové území Q 100 Labe,
RBC 1370, IV. zóna CHKO
Kulturní a civilizační: OP silnice I. třídy

Předpokládané vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti
Téma

Identifikace trvalých a dlouhodobých vlivů včetně
vyhodnocení jejich významnosti

Vliv

Obyvatelstvo a hygiena
prostředí (hluková zátěž)

Záměrem je plocha rybího a suchozemského přechodu v
souvislosti s plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude
bez významných vlivů na obyvatelstvo.

Biologická rozmanitost,
flóra, fauna, ekosystémy

Plocha zasahuje do EVL Porta Bohemica. Možný negativní vlivy na
druhy, které mají v této oblasti jediné lokality výskytu v ČR. Plocha
je určena pro rybí a suchozemský přechod.

Krajina

Ovlivnění kvality krajinného rázu.

-1

ZPF

Bez vlivu na ZPF.

0

PUPFL

Zásah do pásma lesa 50 m.

Horninové prostředí

Bez vlivu na horninové prostředí.

0

Povrchové a
podpovrchové vody

Plocha v CHOPAV Severočeská křída, záplavovém území Q100
Labe, aktivní zóně a zvláštní povodni pod vodním dílem. Leží v
ploše vysokého povodňového ohrožení (rizika). Plocha vymezena
pro potřeby rybího přechodu. Jakožto součást stavby plavebního
stupně bude mít záměr vliv na odtokové poměry.

-1

Ovzduší

Záměrem je plocha rybího a suchozemského přechodu v
souvislosti s plavebním stupněm Děčín. Realizace záměru bude
bez významných vlivů na ovzduší.

0

Kulturní, architektonické a
archeologické dědictví,
hmotné statky

Bez vlivu na památkovou ochranu.

0

Vlivy střednědobé,
přechodné, krátkodobé

Vlivy nebyly identifikovány.

Vlivy synergické a
kumulativní

Významné vlivy nebyly identifikovány.

Závěr

Vymezení plochy je možné za předpokladu dodržení níže uvedených opatření.

Opatření SEA

Při dalším prověřování využití plochy, projektové EIA nebo projektové přípravě
záměrů se zaměřit na:

0

-1/+1

- minimalizovat vlivy na krajinu (vhodným technickým a architektonickým
řešením záměru).

1

0/-1
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- minimalizovat vliv na odtokové poměry v záplavovém území včetně aktivní
zóny.
- využití lokality je podmíněno zpracováním biologického průzkumu a na
základě jeho výsledků rozhodnout o možnosti využití plochy.
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