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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Název záměru: Společný turistický prostor Svazek Obcí Bystřice – Johanngeorgenstadt,
stavební část SO 111 Turistické parkoviště Háje
Zařazení dle přílohy č. 1: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle 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. Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení
je Krajský úřad Karlovarského kraje.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je stavební objekt SO 111 - Turistické parkoviště Háje. Jedná se
o veřejně přístupnou odstavnou plochu pro 10 vozidel o celkové výměře 306 m2. Plocha
je umístěna na křižovatce silnice III/2196 a účelové komunikace. Na obou těchto
komunikacích jsou vedeny značené cyklotrasy. Parkoviště bude sloužit turistům
a cykloturistům jako výchozí bod jejich cest. Odstavná plocha doplní již existující vybavení,
sestávající z přístřešku pro turisty. Zájmová lokalita se nachází v nezastavěné části obce.
Přesná lokalizace dílčí části záměru je znázorněna na obrázku č. 1. Výběr lokality je dán
požadavkem na dobré napojení na stávající silniční síť v území.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

CZ 041 Karlovarský

Obec:

555 479 Potůčky

Katastrální území:

726 516 Potůčky
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Obr. 1: Lokalizace SO 111 (objekt označen červeně)

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr řeší vybudování odstavné plochy pro osobní automobily, a to celkem pro 10 vozidel.
Parkoviště bude sloužit především turistům a cykloturistům jako výchozí bod jejich cest.
Nepředpokládá se možnost kumulace s jinými záměry.

B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Stavební objekt SO 111 - Turistické parkoviště Háje je součástí záměru Společný turistický
prostor Svazek Obcí Bystřice - Johanngeorgenstadt. V okolí obce Potůčky se nacházejí
turisticky atraktivní lokality pro pěší turistiku a cykloturistiku. Je zde vedena cyklotrasa
č. 2198 Pernink - Horní Blatná - Ryžovna - Potůčky a č. 2008 Ryžovna - Potůčky, Milov - Český
Mlýn - Staré Hamry - Boží Dar. V dochozí vzdálenosti také prochází červená turistická značka
a naučné stezky Potůčky a Blatenský příkop. Navrhované parkoviště bude tedy vhodným
výchozím bodem pro využití těchto tras. Dojde k zlepšení dopravní dostupnosti území a tím
i k jeho zatraktivnění pro turisty. Turistický ruch má pro region nesporný význam, zejména
zajištěním pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo (např. v oblasti služeb pro turisty).
Odstavná plocha je umístěna na křižovatce silnice III/2196 a účelové komunikace a doplní
již existující vybavení, sestávající z přístřešku pro turisty. Výběr lokality je dán požadavkem
na dobré napojení na silniční síť v území.
Záměr je zvažován pouze v jedné variantě.
Novák & Partner s. r. o., 2011

7

SO 111 Turistické parkoviště Háje

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
V rámci stavby bude zřízena odstavná plocha pro osobní automobily s celkovým počtem
10 míst, která nebudou na ploše vyznačena. Rozměry plochy budou odpovídat požadavkům
ČSN 73 6056 (03/2011). Rozměry parkovacích stání jsou 2,50 x 5,00 m, krajní stání jsou
rozšířena na 2,75 m. Šířka příjezdové komunikace je 6,00 m.
Konstrukce parkoviště je navržena jako nezpevněná z hutněné štěrkodrti. Použita bude
žulová drť z blízkého lomu. Tloušťka konstrukce vozovky je 300 mm, aktivní zóna nebude
zřízena. Požadovaná únosnost pláně je Edef.2 = 30 MPa. Parkoviště bude napojeno
na účelovou komunikaci a následně na silnici III/2196. Poloměr křižovatkového rozjezdu
je 3,0 m v obou směrech.
Odvodnění parkoviště bude řešeno příčným a podélným spádem do okolního terénu.
Konstrukce vozovky je částečně propustná. Opatření proti zachycení ropných látek nejsou
vzhledem k účelu plochy a jejímu způsobu využití navržena.
Odstavná plocha nebude osvětlena. Bude využívána nárazově během turistické sezóny,
se zimní údržbou se nepočítá. Stavba není rozdělena na stavební objekty.
V době provozu se bude jednat o veřejně přístupnou odstavnou plochu pro 10 osobních
vozidel, bez poplatku za parkování a bez obsluhy.
Základní rozměry navrhované stavby jsou patrné z obrázku č. 2.

Obr. 2: Koordinační situace SO 111

Novák & Partner s. r. o., 2011
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B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaná lhůta realizace:

rok 2012

Předpokládaná doba výstavby:

12 týdnů

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávních celků
Kraj:

CZ 041 Karlovarský

Obec:

555 479 Potůčky

Katastrální území:

726 516 Potůčky

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou rozhodnutí vydávat
Městský úřad Ostrov - Odbor výstavby:
Územní rozhodnutí
Stavební rozhodnutí
Kolaudační rozhodnutí
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí
Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Další případná rozhodnutí potřebná k realizaci stavby

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Zábor půdy
Výstavba stavebního objektu SO 111 je spojena s trvalým záborem plochy určené
pro výstavbu parkoviště. Výstavbou záměru dojde ke změně trvalých travních porostů
na ostatní plochy. Stavbou bude zasažena část parcely č. 786 v k. ú. Potůčky vedená jako ZPF.
Konkrétní údaje o dotčeném pozemku jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2.
Tab. 1: Charakteristika pozemku dle listu vlastnictví
Parcelní
číslo

LV

Druh pozemku

786

10002

trvalý travní porost

Vlastnické právo
Pozemkový fond ČR, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

Výměra
2
(m )

Ochrana

3503

ZPF

Tab. 2: Zábor půdy
Parcelní číslo

Celková
2
výměra (m )

Dočasný
2
zábor (m )

Trvalý zábor
2
(m )

Druh
pozemku

Ochrana

BPEJ

786

3503

0

306

TTP

ZPF

950111

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Novák & Partner s. r. o., 2011
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B. II. 2. Odběr a spotřeba vody
Výstavba
V době výstavby vzniknou tyto potřeby na dodávky vody:
•

Voda pro přímo spotřebu (pitná voda), voda pro mytí a sprchování pracovníků
Dle směrnice č. 9 MVLH ČSR z roku 1973 je stanovena spotřeba vody následovně:
- Pitná voda:
5 l/osoba/směna
-

•

Mytí a sprchování:

120 l/osoba/směna (specifická směnová spotřeba pro
prašné a špinavé provozy)

Voda technologická
Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto
činnosti:
- Kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací,
příp. skládek zeminy při recyklaci jako ochrana před nadměrnou prašností
-

Očista vozidel a pracovních strojů

V současnosti není znám počet pracovníků a nelze proto stanovit celkovou spotřebu vody
pro sociální zázemí stavby. Stejně tak nelze přesně stanovit potřebné množství technologické
a provozní vody. Odběrové množství bude přesněji specifikováno na základě požadavků
zhotovitele stavby.
Zásobování vodou v průběhu stavby bude řešeno z místních zdrojů, případně dovozem
cisternami.
Provoz
Pro provoz stavby nejsou předpokládány žádné odběry povrchové či podzemní vody.

B. II. 3. Surovinové a energetické zdroje
B. II. 3. 1. Elektrická energie
Výstavba
V průběhu výstavby bude potřeba odběru elektrické energie zajištěna napojením
na nezávislé zdroje elektrické energie, např. na dieselagregáty, v rámci zařízení areálu
staveniště. V současné době není možné vyčíslit potřebné množství elektrické energie
pro výstavbu. Zařízení staveniště a jeho vybavení bude určeno zhotovitelem stavby.
Provoz
Odstavná plocha nebude osvětlena, proto se nepředpokládá spotřeba elektrické energie
spojená s provozem parkoviště.

Novák & Partner s. r. o., 2011
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B. II. 3. 2. Spotřeba surovin a materiálů
Výstavba
Konstrukce parkoviště je navržena jako nezpevněná z hutněné štěrkodrti. Použita bude
žulová drť z blízkého lomu. Rozsah zemních prací je vzhledem k charakteru stavby minimální,
deponie zeminy a zemník bude věcí nabídky zhotovitele stavby.
Provoz
Odstavná plocha nebude v zimním období udržována, proto se nepředpokládá potřeba
posypového materiálu. Potřeba jiných surovin a materiálů v období provozu parkoviště také
není předpokládána.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1. Dopravní infrastruktura
Výstavba
Pro realizaci stavby bude využita stávající silniční síť. Během výstavby dojde k určitému
zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno zemními pracemi, odvozem
výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů. Přesun hmot se bude provádět
po stávající komunikaci. Na úrovni předkládaného oznámení a bez znalosti zhotovitele stavby
a jeho POV nelze objektivně bilancovat nároky na dopravu.
V období výstavby nedojde k omezení provozu na přilehlé silnici III/2196. Nepočítá se
s žádnými uzavírkami ani objízdnými trasami.
Provoz
V současné době není dotčená plocha využívána jako parkoviště. Území je však turisticky
využíváno a automobilová doprava zde již existuje. Po uvedení odstavné plochy do provozu
může dojít k mírnému zvýšení provozu příjezdy vozidel na toto parkoviště. Vzhledem
k rozsahu záměru však bude zvýšení zanedbatelné, bude se spíše jednat o kumulaci vozidel
na jednom místě.
Připojení odstavné plochy je navrženo ze stávající komunikace.
B. II. 4. 2. Ostatní infrastruktura
Pro umístění záměru nebude nutné provést demolice státních, obecních nebo soukromých
budov, nebude nutné přistoupit ke kácení vzrostlých dřevin. Charakter záměru nevyžaduje
napojení na inženýrské sítě. Odvodnění parkoviště bude řešeno příčným a podélným spádem
do okolního terénu, konstrukce povrchu parkoviště je částečně propustná.
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Vlivy na ovzduší jsou obecně spojeny s emisemi znečišťujících látek během výstavby
a provozu a s ovlivněním klimatických poměrů.
Výstavba
Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí
během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno.
Tyto emise je zapotřebí minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu organizace
výstavby (např. používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu,
kropení prašných povrchů během výstavby či realizace stavebních prací v nejkratším
možném termínu).
Ovlivnění klimatických poměrů nebude výstavbou záměru vyvoláno.
Provoz
Po uvedení odstavné plochy do provozu dojde k nepatrnému nárůstu dopravy,
způsobenému příjezdy a odjezdy vozidel a jejich pojezdy po parkovišti. S tím bude spojen
i mírný nárůst emisí výfukových plynů a mírné zvýšení prašnosti. Vzhledem k charakteru
záměru a kapacitě parkoviště se nebude jednat o zvýšení významné.
Klimatické poměry nebudou provozem parkoviště ovlivněny.

B. III. 2. Voda
Vlivy na vodní prostředí zahrnují vznik odpadních vod, a to splaškových, dešťových
a technologických, dále pak případnou změnu odtokových poměrů v území.
Výstavba
V průběhu výstavby parkoviště budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení
staveniště. Nakládání s nimi musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 82/1999 Sb.
Sociální zařízení bude buď napojeno na kanalizační síť, nebo budou použita chemická WC.
Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit,
pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů vznikat nebudou.
Dešťové a technologické odpadní vody v průběhu výstavby vznikat nebudou.
Nelze vyloučit drobné úkapy ze strojů používaných při výstavbě.
Provoz
Během provozu parkoviště nebudou vznikat splaškové ani dešťové odpadní vody.
Nelze vyloučit riziko znečištění povrchových vod úkapy z parkujících vozidel.
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B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb.
o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech). Původce
odpadu podle § 5 odst. 1 zákona o odpadech je povinen odpady zařazovat podle Katalogu
odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich
zneškodnění.
Výstavba
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je v období výstavby původcem odpadu
stavební dodavatel záměru. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých
odpadů nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny. Během výstavby nebudou
vznikat takové druhy odpadů, které by nebylo možné bez problémů zneškodnit.
Zneškodňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude možné zajistit
na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se touto činností. Volba konkrétních
firem je záležitostí provozovatele objektu a bude pravděpodobně provedena na základě
nabídkových řízení.
Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Tab. 3: Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě a jejich zařazení dle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Způsob nakládání s
odpadem

Činnost, při níž
odpad vzniká

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 05

Uniklé (rozlité) ropné látky

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy jinak neurčené

15 02 02

Sorbenty a upotřebené čisticí
a filtrační materiály

16 10

Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 02

Odpadní vody neuvedené
pod číslem 16 10 01

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 04

Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

N

N

O

biodegradace
spalování,
skládkování

úprava v ČOV

úkapy, havárie
prostředky pro
likvidaci havárií
sociální zařízení
stavby

O

recyklace,
skládkování

zemní práce

O

recyklace,
skládkování

údržbové a
rekonstrukční práce

O

skládkování,
spalování

zázemí stavby

Za odpad při výstavbě parkoviště je považován i přebytečný výkopový materiál, který bude
tvořit z hlediska množství největší podíl odpadu při výstavbě. Přebytek výkopového
materiálu bude třeba přednostně využít jako druhotnou surovinu. Přebytečná zemina, která
nebude použita do náspů, bude předávána jiným subjektům v souladu s platnou legislativou
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týkající se nakládání s odpady, především vyhláškou č. 294/2005 Sb., v platném znění.
Nakládání se sejmutou ornicí spadá pod kompetenci orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu.
Provoz
V období provozu stavby mohou vznikat obvyklé druhy obvyklé druhy odpadů, podobně jako
na ostatních stavbách tohoto druhu, a sice odpadní motorové, převodové a mazací oleje.
Je zde možný i vznik směsného komunálního odpadu.
Výstavba a provoz navrženého záměru nevyvolá neobvyklé nebo neřešitelné nároky
z hlediska nakládání s odpady. Nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy
bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se touto
činností. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele objektu a bude pravděpodobně
provedena na základě nabídkových řízení.

B. III. 4. Hluk a vibrace
B. III. 4. 1. Hluk
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území. Hluk šířící
se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prováděných prací, organizaci práce
i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní,
ale mohou se zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje. Jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní hlukovou
situaci v blízkém okolí a není předpokládáno, že zvuková kulisa překročí přijatelnou hlukovou
hranici. Dále se nepředpokládá užívání všech stavebních mechanismů současně. Umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze
dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze v období výstavby, která je časově omezena
(přibližně 12 týdnů).
Plán organizace výstavby bude zpracován v další fázi projektové dokumentace tak, aby byly
minimalizovány negativní dopady z hlediska hluku na okolí.
Provoz
Uvedením parkoviště do provozu dojde ke zvýšení intenzity dopravy na parkovišti a okolních
komunikacích. Tím dojde i ke zvýšení hladiny hluku v zájmovém území. Vzhledem ke kapacitě
záměru a vzdálenosti od obytné zástavby však nebude zvýšení hladiny hluku významné.
B. III. 4. 2. Vibrace
Výstavba
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů,
případně průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště). Staveniště
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se nachází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vzniklé vibrace tedy nebudou mít
vliv na statiku objektů.
Provoz
Posuzovaný záměr nebude v období provozu působit jako zdroj vibrací s přímým vlivem
na obytnou zástavbu.

B. III. 5. Riziko havárií
Výstavba
Během výstavby může být horninové prostředí a povrchová i podzemní voda kontaminována
únikem pohonných hmot, olejů a mazadel ze stavební techniky, zejména v případě nekázně
provozovatelů strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola
stavu strojů, nesprávná manipulace). Při případné havárii bude nezbytné okamžitě zahájit
sanační čerpání vody a v případě zeminy tuto zeminu odtěžit a naložit s ní vhodným
způsobem (dekontaminace, odvezení na bezpečnou skládku).
Provoz
Během provozu odstavné plochy je reálné riziko vzniku havárií střetem vozidel, případně
vyjetím vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Opět je zde riziko úniku pohonných
hmot a olejů z automobilů.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Velkoplošná a maloplošná chráněná území, památné stromy
Plánovaná realizace záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněná území se ani v nejbližším
okolí nevyskytují. Nejblíže k lokalitě se nachází NPR Božídarské rašeliniště (3 km), PR Ryžovna
(2,5 km) a PP Vlčí jámy (2,5 km). Památné stromy se v lokalitě také nevyskytují. Nejblíže
se nachází Maxův javor u Kozího potoka (4 km).
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle biogeografického významu rozlišujeme
lokální, regionální a nadregionální úroveň územního systému ekologické stability.
Zájmovým územím prochází nadregionální biokoridor K1 Božídarské rašeliniště - Studenec.
Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (VKP) je vymezen zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability.
V blízkosti lokality plánované stavby se nacházejí významné krajinné prvky dle zákona: vodní
tok, les, údolní niva. Významné krajinné prvky registrované se v lokalitě nevyskytují. Nejbližší
VKP registrovaný (Jindřišské skály/Na Strašidlech) leží cca 3,5 km daleko.
Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné či endemické. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládá směrnice
2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS
O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice
o stanovištích). Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a podle
směrnice o stanovištích evropsky významné lokality (EVL). Ty dohromady tvoří soustavu
chráněných území Natura 2000.
Záměrem je dotčena EVL Krušnohorské plató (CZ 0414110), ve které se plocha plánovaného
parkoviště nachází. Přibližně 2 km severně se na saském území nachází EVL Wiesen
um Halbmeil und Breitenbrunn (DE 5542301). Záměr na tuto lokalitu nebude mít vliv.
Cca 5 km severovýchodním směrem je na saském území vymezena PO Fichtelberggebiet
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(DE 5543451). Vzhledem k lokálně omezeným dosahům vlivů posuzovaného záměru bylo
i zde ovlivnění vyloučeno.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmovém území se nevyskytují významné archeologické lokality a nemovité památky.
Zároveň se nejedná o součást světového dědictví, nejedná se o národní kulturní památku
a chráněné území.
Investor je však povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska archeologických
průzkumů a nálezů daných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona
242/1992 Sb. zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby v území
s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného výzkumu.
Území hustě zalidněná
Záměr se nenachází v území hustě zalidněném. Nejbližší souvislá zástavba se nachází v obci
Horní Blatná, která je vzdálená cca 3 km od místa záměru. Obec Potůčky se nachází přibližně
4,5 km daleko.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, extrémní poměry v dotčeném území, staré
ekologické zátěže
Lokalita nebyla v minulosti průmyslově využívána, nejsou zde známy žádné havárie většího
rozsahu ani případ nezabezpečeného skladování látek ohrožujících životní prostředí či zdraví
obyvatelstva. Můžeme vyloučit i přítomnost starých ekologických zátěží.
Zájmové území není zatěžováno nad míru únosného zatížení, není vystaveno extrémním
poměrům.

C. II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území
C. II. 1. Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Podle charakteristik klimatických regionů ČR dle Quitta (1971) spadá zájmové území
do chladné oblasti, do podoblasti CH6. Léto v této podoblasti je velmi krátké až krátké, mírně
chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným
podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Rámcové charakteristiky této podoblasti jsou uvedeny v tabulce č. 4.
Tab. 4: Klimatické charakteristiky zájmového území
Oblast

Chladná

Podoblast

CH 6

Počet letních dnů

10-30

Počet dnů s teplotou alespoň 10 °C

120-140

Počet mrazových dnů

140-160
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Počet ledových dnů

60-70

Průměrná teplota v lednu (°C)

-4 - -5

Průměrná teplota v dubnu (°C)

2-4

Průměrná teplota v červenci (°C)

14-15

Průměrná teplota v říjnu (°C)

5-6

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm

140-160

Srážkový úhrn ve vegetačním období

600-700

Srážkový úhrn v zimním období

400-500

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

120-140

Počet dnů jasných

150-160

Počet dnů zatažených

40-50

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 5 °C, průměrný úhrn srážek dosahuje
1030 mm. Pro danou oblast je charakteristická značná proměnlivost počasí. Převládající
směry větrů jsou západní a východní.
Ovzduší
Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivněna centry, soustředěnými především do okresu
Sokolov, Chomutov a Most, zvyšující se automobilovou dopravou a lokálně i místními malými
zdroji znečištění ovzduší. Z hlediska imisní situace lze však v průběhu posledních deseti let
sledovat klesající trend ve znečištění ovzduší SO2 a prašným aerosolem. Příčiny poklesu
koncentrací obou škodlivin v posledních letech vyplývají především ze souběhu velmi
příznivých meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimních měsících, poklesu
celkových emisí SO2 a tuhých látek a účinnosti přímých opatření k ochraně životního
prostředí, zejména pokračující plynofikace.
Znečištění ovzduší NOx vykazuje mírný vzestup zejména v blízkosti komunikací, kde dochází
k ovlivnění dopravou. V posledních letech došlo k přerušení dosavadního trendu
a koncentrace NOx mírně poklesly, částečně vlivem zmíněných příznivých meteorologických
a rozptylových podmínek, částečně snížením emisí ze stacionárních zdrojů.
Relativně nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice Přebuz, vzdálená
14 km východně od posuzované lokality. Stanice je umístěna na samotě u rekreačního
střediska, ve vrcholové partii na mírném svahu v nadmořské výšce 827 m n. m. V okolí
stanice jsou pole a nízká zeleň. Reprezentativnost stanice je desítky až stovky kilometrů.
Mezi škodliviny emitované z automobilové dopravy budou patřit především oxidy dusíku.
Významnou škodlivinou z hlediska ochrany zdraví jsou oxidy dusíku, konkrétně oxid dusičitý,
dále pak oxid siřičitý a prašný aerosol (PM 10). Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících
látek za období od roku 2009 do I. čtvrtletí roku 2011 jsou uvedeny v tabulkách č. 5, 6 a 7.
Tab. 5: Naměřené imisní koncentrace NO2 na stanici Přebuz
Označení
stanice
KPRBA Přebuz

Období

Maximální hodinová
3
imise NO2 (µg/m )

Nejvyšší denní imise
3
NO2 (µg/m )

Průměrná roční
3
imise NO2 (µg/m )

2009

50,7

25,7

6,9

2010

65,6

22,9

7,4

I. čtvrtletí 2011

50,7

27,3

10,6
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Tab. 6: Naměřené imisní koncentrace SO2 na stanici Přebuz
Označení
stanice
KPRBA Přebuz

Období

Maximální hodinová
3
imise SO2 (µg/m )

Nejvyšší denní imise
3
SO2 (µg/m )

Průměrná roční
3
imise SO2 (µg/m )

2009

101,7

19,1

2,9

2010

71,1

24,8

3,3

I. čtvrtletí 2011

57,3

22,6

3,9

Tab. 7: Naměřené koncentrace PM10 na stanici Přebuz
Označení
stanice
KPRBA Přebuz

Období

Maximální hodinová
3
imise PM10 (µg/m )

Nejvyšší denní imise
3
PM10 (µg/m )

Průměrná roční imise
3
PM10 (µg/m )

2009

114

58,1

13,5

2010

143

87,5

14,1

I. čtvrtletí 2011

79

55

17,1

Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší. Imisní limity vybraných látek jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9.
Tab. 8: Imisní limity vybraných látek pro ochranu zdraví
Znečišťující látka
NO2

Doba průměrování

3

Imisní limit (µg/m )

1 hodina

200
max. 18x za rok

kalendářní rok
1 hodina
SO2
24 hodin

PM10

24 hodin

40
350
max. 24x za rok
125
max. 3x za rok
50
max. 35x za rok

kalendářní rok

40

Tab. 9: Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

3

Doba průměrování

Imisní limit (µg/m )

SO2

rok a zimní období (1. 10. - 31. 3.)

20

NOX

kalendářní rok

30

Z výše uvedených údajů vyplývá, že koncentrace všech měřených látek nepřesahují přípustné
imisní limity. Pouze denní limit pro koncentrace PM10 je překročen, a to ve všech třech
obdobích. Roční koncentrace PM10 však překročeny nejsou.
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C. II. 2. Voda
C. II. 2. 1. Povrchové vody
Největším vodním tokem a odvodňovací páteří regionu je řeka Ohře, která pramení na území
SRN a vlévá se u Litoměřic do Labe. Severní část Ašského výběžku a území severně
od spojnice Klínovec - Horní Blatná jsou odvodňovány do SRN. Jižní část okresu Karlovy Vary
spadá do povodí Berounky a je odvodňována říčkou Střelou. Hodnocené území je tvořeno
trvalými travními porosty, na které navazují lesy, proto jsou zde prakticky zcela omezeny
intenzivnější projevy plošného smyvu i rýhové eroze.
Nejbližším vodním tokem je Černá. Jedná se o horskou říčku, jejíž charakter se postupně
mění z lučinatého potoka v náhorní rovině až k dravé bystřině s velkým spádem
a nebezpečnými překážkami v nepřehledném řečišti. Vzniká soutokem několika pramenných
potoků pod Božím Darem v Krušných horách ve výšce 1020 m n. m. Teče západním směrem
až ke státní hranici s SRN. Území ČR opouští v prostoru obce Potůčky. Vodní tok je dlouhý
více než 15 km a odvodňuje plochu přibližně 32 km2. Z celkové délky je přibližně 7 km
splavných. Kromě přehrady Myslivny není vodohospodářsky využívána.
V blízkosti plánovaného parkoviště protéká také Kraví potok, do Černé se vlévá přibližně
75 m od místa stavby.
Zájmová lokalita spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné hory.
Zákonem 254/2001 Sb. o vodách je zde zakázáno zmenšovat rozsah lesních pozemků,
odvodňovat lesní pozemky, odvodňovat zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty
povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé
hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, ukládat radioaktivní
odpady. Základní charakteristiky CHOPAV Krušné hory jsou uvedeny v tabulce č. 10.
Tab. 10: Charakteristika CHOPAV Krušné hory
Číslo

Název

110

Krušné hory

Zřizovací dokument
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.

Plocha
2
(km )
1484,05

Mezinárodní
oblast povodí
Labe

Poznámka
pro povrchové vody

C. II. 2. 2. Podzemní vody
Zájmové území leží v hydrogeologickém rajónu 611 - krystalinikum západní části Krušných
hor a Slavkovského lesa. Z geologického hlediska se v oblasti vyskytují dva hlavní druhy
hornin - pevná žula a nestmelené sedimenty různě zrnité, které vznikly ze žulového
materiálu. Tomu odpovídá i hydrogeologická situace se svými dvěma druhy podzemní vody,
a sice vodou puklinovou a průlinovou.
Regionálně významná je puklinová žulová zvodeň, především pro svůj mohutný rozsah.
Hornina je prostoupena hustou sítí puklin, které jsou ve svrchní části vyplněny produkty
zvětrávání a tak snižují propustnost. S postupem do hloubky se uplatňuje systém
otevřenějších puklin, které umožňují komunikaci podzemních vod v hlubších zónách.
Stupeň zvodnění je přímo závislý na míře rozpukání a rozsahu zjílovění. Zlomové linie
omezují oběh vody velmi nepatrně. Případná nepropustnost některých jejích úseků nebrání
vyrovnání tlaků ve zvodni, protože hydraulická spojitost umožňuje obejít překážku. Tlaková
spojitost se projevuje i ve zcela kaolinizovaných žulách. Největší intenzita oběhu
je ve svrchních partiích masivu, kde se k normální soustavě puklin připojují i široce rozevřené
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praskliny vzniklé během větrání. Silně zvodnělá bývají poruchová pásma, která často drenují
větší území, obvykle se projevuje stálými pramenními přelivy.
Voda průlinová je v mezerních prostorách nezpevněných sedimentů (sutí, eluvií a náplavů).
Její množství je závislé na mocnosti nezpevněné vrstvy a na velikosti průlin (na aktivní
porozitě). Vzhledem k malé mocnosti sutí i eluvií je zde tedy i využitelné množství podzemní
vody malé, bez ohledu na to, že se do nich často drenují puklinové vody. Hladina podzemních
vod této zvodně v okolí zájmového území často kopíruje terén a bývá 0-5 m pod terénem,
na mnoha místech není zvodeň vůbec vyvinuta.
Chemismus podzemních vod oblasti je celkem jednotný. Jedná se o vody málo
mineralizované, měkké, kyselé (průměrné pH 5,5), s nízkým obsahem síranů, chloridů, železa
i manganu, s vysokým obsahem volného CO2 (nekompenzovaného vázaným plynem, proto
agresivního na beton i železo).
Hydrogeologické poměry na lokalitě jsou nejvýznamnější měrou ovlivněny velikostí
atmosférických srážek, resp. intenzitou a celkovým množstvím odtávajícího sněhu na konci
zimního období. Dále jsou zde poměry ovlivněny podzemní vodou stékající svrchní vrstvou
svahovin z vyšších poloh, resp. vodou vyvěrající na terén pravděpodobně z puklin
předkvartérního podloží. V období vyšších vodních stavů jsou zde hydrogeologické poměry
částečně ovlivněny vodotečí Černá. Vzhledem k morfologii území je zde předpokládáno
sezónní kolísání hladiny podzemní vody od báze pokryvných vrstev až po úroveň terénu,
a to v závislosti na atmosférických srážkách a odtávajícím sněhu.
Území Karlovarského kraje je v Evropském měřítku jedinečné počtem vývěrů minerálních
vod a plynů a pestrostí jejich složení. Počet vývěrů dosahuje několika set.

C. II. 3. Geomorfologické a geologické poměry
C. II. 3. 1. Geomorfologie
Zájmové území dle regionálního geomorfologického členění ČSR reliéfu (Balatka, Czudek,
Demek et al., 1987) náleží do následujících geomorfologických jednotek:
Provincie:
Česká Vysočina
Subprovincie: Krušnohorská soustava
Oblast:
Krušnohorská hornatina
Celek:
Krušné hory
Podcelek:
Klínovecká hornatina
Okrsek:
Jáchymovská hornatina
Širší zájmové území se nachází v Krušných horách, lokalita je v oblasti morfologicky členité
náhorní plošiny s nadmořskou výškou 880-885 m n. m.
Území je možné zařadit do karlovarského masivu. Jedná se o plošně rozsáhlé nehomogenní
plutonické těleso, složené z řady granitoidních intruzí. Jsou zde rozlišovány dva hlavní
intruzivní komplexy hornin: starší, s granitoidy tzv. horského typu, a mladší,
s autometamorfovanými, tzv. krušnohorskými žulami. Spolu s nimi existuje řada hornin
přechodných typů a hornin žilných doprovodů. Obě horniny do sebe plynule přecházejí
a jsou doplňovány intruzemi gabbrodioritů, dioritů, křemenných dioritů, aplitů a pegmatitů.
Žula větrá většinou v blocích, eluvium je pak hrubý písek s různě velkou jílovou příměsí.
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Lokalita určená pro výstavbu parkoviště se nachází z části na plošině vzniklé urovnáním
terénu pod přilehlým svahem a z části ve zmíněném svahu. Povrch terénu je kryt
travními porosty.
C. II. 3. 2. Geologie
Předkvartérní podklad na hodnocené lokalitě je budován zdravými až mírně zvětralými
horninami paleozoika. Jedná se především o fylity. Hloubka zvětrání hornin je proměnlivá
a dosahuje mocnosti maximálně jednotek metrů, většinou méně než 1 m. Pro všechny
horniny předkvartérního podkladu je typické nepravidelné zvětrávání od klimatických účinků
a gravitace (odlamování úlomků, kamenů a bloků a jejich následný transport). Vzhledem
k morfologii lokality je svrchní zvětralá vrstva podkladu z většiny odtransportována a původní
podklad je překryt vrstvou úlomkovitých svahovin (sutě) s proměnlivou mocností.
Kvartérní pokryv v zájmovém území tvoří zejména deluviální a deluviofluviální sedimenty
(svahoviny), které lze s ohledem na jejich charakter rozdělit na svahoviny při povrchu
a svahoviny při bázi. Svahoviny při bázi dosedají na horniny předkvartérního podkladu a mají
charakter štěrkovitých, hlinito a jílovitoštěrkovitých, kamenitých a balvanitých zemin. Zeminy
jsou ulehlé, resp. pevné konzistence. Mezerní výplň činí z těchto zemin nejčastěji soudržné
zeminy. Mocnost těchto svahovin je maximálně v řádu jednotek metrů. Svahoviny při
povrchu mají nejčastěji charakter hlinitopísčitých, štěrkovitých a hlinitoštěrkovitých zemin,
s proměnlivou příměsí kamenité frakce. Zeminy jsou často ulehlé, místy středně ulehlé,
resp. pevné, místy tuhé. Mocnost svrchních svahovin je nejčastěji do 1 m, místy pak do 2 m.
C. II. 3. 3. Geodynamické procesy a seismicita
V zájmové lokalitě se nenacházejí tektonické linie, které by mohli mít vliv na charakter
navrhované stavby.
Hodnocená lokalita se nachází na okraji poddolovaného území Potůčky 17. Celé spadá
do katastrálního území Potůčky, byly zde těženy radioaktivní suroviny. Místo výstavby
se nachází na okraji poddolované plochy, nejbližší hlavní důlní dílo se nachází přibližně 170 m
od dané lokality. U hlavního důlního díla se dále nacházejí dvě deponie. Na obrázku č. 3
je znázorněna lokalita výstavby ve vztahu k poddolovaným územím. Hlavní charakteristiky
objektů poddolování jsou uvedeny v tabulce č. 11.
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Obr. 3: Poddolovaná území v okolí záměru
Tab. 11: Charakteristika poddolovaných území
Název

Typ

Katastrální území

Hlavní surovina

Štola 91/1 = 24

Hlavní důlní dílo

Potůčky

Radioaktivní suroviny

Odval štoly Bezejmenné

Deponie

Potůčky

Radioaktivní suroviny

Ry 7

Deponie

Potůčky

Radioaktivní suroviny

V posuzované oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, území taktéž není náchylné
k sesuvným jevům.
Ze seizmického hlediska lze považovat území za stabilní, rovněž zde nedochází a nebude
docházet k vodní či větrné erozi.
Celkově lze říci, že vzhledem k charakteru stavby (parkoviště na úrovni terénu) není třeba
navrhovat žádná mimořádná opatření.

C. II. 4. Půda
Pedogeneze je ovlivněna především horninovým substrátem a klimatem a modifikována
reliéfem terénu a expozicí. Kvalita půd vychází téměř výhradně ze složení matečných hornin
a umístění plochy v terénu. Vrcholové konvexní lokality jsou ochuzovány, úpatí svahů,
spočinky a naplavené půdy pak adekvátně obohacovány. Ve středních částech svahů jsou
oba tyto procesy vyrovnané.
Zemědělský půdní fond v ČR je možno z hlediska kvality půd a z hlediska agronomickoekologického charakterizovat bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ).
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BPEJ byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu,
morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich skupin,
svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti a hloubky půdního
profilu.
Plošně převládajícím půdním typem v širší zájmové oblasti jsou typické hnědé půdy vyšších
poloh, vrchovin až horských poloh. Převažují půdy středně hluboké a mělčí.
Půda na dotčeném pozemku je charakterizována BPEJ 95011. První číslice BPEJ
charakterizuje klimatický region. Zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Záměr je umístěn v chladném vlhkém
regionu. Podrobné charakteristiky tohoto regionu jsou uvedeny v tabulce č. 12.
Tab. 12: Charakteristika klimatického regionu dle BPEJ
Kód regionu

9

Symbol regionu

CH

Charakteristika regionu

chladný, vlhký

Suma teplot nad 10 °C

pod 2000

Průměrná roční teplota (°C)

<5

Průměrný roční úhrn srážek (mm)

> 800

Pravděpodobnost suchých vegetačních období

0

Vláhová jistota

> 10

Další dvě číslice udávají hlavní půdní jednotku (HPJ). HPJ je účelovým seskupením půdních
forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě
výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. Podle HPJ se zde
vyskytují hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách
a rulách); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité; dočasně
zamokřené.
Čtvrtá číslice udává kombinaci sklonitosti a expozice. Sklonitost dotčeného pozemku je 3-7 °,
jedná se o mírný svah s expozicí všesměrnou.
Na pátém místě číselného kódu je uvedena kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm)
a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm). Půda na dotčeném pozemku je bezskeletovitá
až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 %. Hloubka půdy vyjadřuje hloubku
části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.
Na dotčeném pozemku se vyskytuje půda hloubky 30-60 cm, jedná se o půdu středně
hlubokou.
Navrhovaný záměr je situován na pozemek ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Plocha
je tvořena trvalým travním porostem, jedná se tedy o ZPF. K zásahu do PUPFL nedojde.
Celková rozloha dotčeného pozemku je 3503 m2, z toho do trvalého záboru záměru spadá
306 m2. Výstavba parkoviště si nevyžádá zábor dočasný.
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C. II. 5. Ložiska nerostných surovin
Nejvýznamnější zásoby přírodních materiálů v rámci Karlovarského kraje jsou následující:
hnědé uhlí na Sokolovsku, keramické jíly, zásoby minerálních a léčivých vod, rašelina.
V minulosti se zde těžil cín, dále bylo území významné těžbou stříbra, kobaltové a bizmutové
rudy. Těžba kobaltu byla zastavena v roce 1845, o pět let později došlo k definitivnímu zániku
dolování.
Právě s rýžováním a těžbou cínových rud bylo s největší pravděpodobností spojeno
osidlování obce Háje. K tomu došlo nejpozději na přelomu 15. a 16. století. Doly na cínovec
se nacházely SZ od Hájů směrem na Pískovec a Podlesí, dále pak na jih od obce směrem
na Bludnou, kde jsou dodnes patrné hluboké propadliny po dolování na pásmu Zuzana.
K nejvýznamnějším dolům na stříbrnou rudu patřily doly Boží požehnání na SZ okraji Hájů
na svahu vrchu Čupřina a přímo v Hájích ležel důl Svatá Trojice. Oba jsou známé již z konce
16. století. Těžily se zde také rudy kobaltu, používané k výrobě modré barvy. Ve druhé
polovině 19. století těžbu stříbrných a kobaltových rud nahradila těžba rud bismutu. Od roku
1946 se v Hájích, stejně jako na řadě dalších míst na Jáchymovsku, začal angažovat
n. p. Jáchymovské doly, který ve snaze nalézt uranové rudy obnovil většinu historických
důlních děl a vyrazil zde i řadu nových štol a šachet. Důlní práce, které dosáhly do hloubky
téměř 200 m, probíhaly až do poloviny 50. let. Po roce 1964 byly obě hlavní jámy dolu
zasypány. Pozůstatky hornické činnosti (haldy, propadliny) jsou v okolí dodnes dobře patrné.

C. II. 6. Radonová zátěž
Podle mapy radonového indexu geologického podloží (list 01-43) je převažující kategorie
radonového indexu v okolí posuzované lokality vysoká až střední.

C. II. 7. Flora, fauna, ekosystémy
C. II. 7. 1. Biogeografické zařazení
Zájmové území se nachází z hlediska regionálního fytogeografického členění ČR v Českém
termofytiku, ve fytogeografickém okrese 85. Krušné hory. Dle geobiocenologického členění
patří do Krušnohorského bioregionu (1.59), který se nachází na hranici severozápadních
Čech, převážnou částí leží v sousedním Sasku. V ČR zabírá geomorfologický celek Krušné hory
(kromě západního okraje) a na našem území zaujímá plochu 1321 km2. Bioregion je tvořen
plošinami zdviženými do horské polohy a vysokými okrajovými svahy. Bioregion má
neobvyklé rozpětí vegetačních stupňů, od 2. bukovo-dubového až po 7. smrkový vegetační
stupeň. Přítomna je typická hercynská biota se zastoupením subatlantských prvků.
Potenciální vegetace je řazena na svazích do květnatých bučin, na nižších plošinách
do bikových, na vyšších plošinách pak do horských acidofilních bučin a smrčin. Hojná
a typická jsou zde vrchoviště. Netypická část je tvořena nižšími, relativně teplými částmi
svahů s dubohabrovými háji a acidofilními doubravami. K nereprezentativním částem patří
i přechodné území do Ašského bioregionu 1.58) západně od Nejdku a nižší plošiny, ležící
mimo oreofytikum. Původně typické byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou borovicí
blatkou a bučiny na svazích. Dnes jsou lesy velkoplošně zničeny imisemi, vznikly
zde ohromné imisní holiny s výsadbami bříz, jeřábů a nepůvodních smrků. Přesto se zde
zachovaly cenné zbytky bučin a rašeliništní bioty. Hojné travní porosty nejsou často užívány
a degradují, orná půda téměř chybí.
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C. II. 7. 2. Flora
Vegetační stupně (Skalický, 1998): (suprakolinní-)submontánní až supramontánní.
Potenciální přirozená vegetace
V nižších částech svahů jsou potenciálně vyvinuty acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion), které v okolí Krupky, Oseku a Chomutova vystupovaly až do výšky 600 m.
Dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) byly pravděpodobně pouze ojedinělé. Vyšší
části svahů pokrývají lesy s dominantním zastoupením buku. Jsou to jednak květnaté bučiny,
především asociace Violo reichenbachiana-Fagetum, jednak bučiny acidofilní, a to v nižších
polohách bikové (Luzulo-Fagetum), ve vyšších i horské (Calamagrostio villosae-Fagetum).
V menší míře se zde vyskytovaly i bukojedliny (Galio-Abietenion). Strmé skeletovité svahy
pokrývají suťové lesy ze svazu Tilio-Acerion. V nejvyšších polohách jsou potenciální vegetací
smrčiny svazu Piceion. Na svazích je to především Calamagrostio villosae-Piceetum,
na plošinách a v podmáčených sníženinách Mastigobryo-Piceetum a Sphango-Piceetum.
Podél potoků jsou vyvinuty olšiny, u širších Stellario-Alnetum glutinosa, u užších Carici
remotae-Fraxinetum, ve vyšších polohách i Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae a Alnetum
incanae. Na humolitech jsou přítomny rašelinné blatkové bory Pino rotundataeSphagneteum. Primární bezlesí je řídké, představované pouze velmi vzácně nexerotermní
travinobylinnou vegetací na sutích (blízkou vegetaci svazu Calamagrostion arundinaceae)
a některými typy rašeliništního bezlesí ze svazu Sphagnion medii a Leuco-Scheuchzerion
palustris.
Přirozená náhradní vegetace
Přirozenou náhradní vegetací je zejména vegetace horských luk svazu Polygono-Trisetion,
která na zrašeliněných místech přechází do vegetace rašelinných luk svazu Caricion fuscae
a rašelinišť, v nichž byly doloženy typy, náležející svazům Sphango warnstorfianiTomenthypnion, Eriophorion gracilis, Caricion demissae a Sphango recurvi-Caricion
canescentis. V nižších polohách se objevuje i vegetace mokrých luk chladnomilnějšího křídla
svazu Calthion.
Květena bioregionu je spíše uniformní, s několika mezními prvky. Exklávních výskytů je málo,
zejména ve floře rašelinišť. Převažuje středoevropská lesní flóra středních a vyšších poloh.
Charakteristické druhy jsou např. zimolez černý (Lonicera nigra), věsenka nachová
(Prenanthes purpurea) a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). K význačným druhům
patří subatlantské druhy, např. žebrovice různolistá (Blachnum spicant), koprník štětinolistý
(Meum athamanticum), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), hrachor lnolistý (Lathyrus
linifolius), krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) a vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia)
i středoevropské oreofyty, např. kyseláč horský (Acetosa alpestris) a bika lesní (Luzula
sylvatica). Na rašeliništích rostou druhy boreomontánní, např. kropenáč vytrvalý (Swertia
perennis), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), o. mokřadní (C. limosa), o. chudá
(C. paupercula), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) a bříza zakrslá (Betula nana).
V dotčeném území byl proveden specializovaný botanický průzkum (viz příloha k tomuto
oznámení Biologické hodnocení vlivů záměru podle zákona č. 114/1992 Sb.). Terénní
průzkum probíhal během června až srpna roku 2011. Zvláštní důraz byl kladen na zjištění
výskytu chráněných a vzácných druhů.
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Zájmové území představuje extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané
louky v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy
kostřava červená (Festuca rubra), lipnice širolistá (Poa chaixii) a trojštět žlutavý (Trisetum
flavescens), z bylin pak především kakost lesní (Geranium sylvaticum) a koprník štětinolistý
(Meum athamanticum). Na ploše ovlivněné výstavbou byla zjištěna přítomnost jednoho
zvláště chráněného druhu. Jedná se o koprník štětinolistý (Meum athamanticum), patřící do
kategorie ohrožený.

Obr. 4: Koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

Kompletní soupis zjištěných druhů je součástí biologického hodnocení, které je přílohou
tohoto oznámení.
C. II. 7. 3. Fauna
Původně se v bioregionu vyskytovala charakteristická hercynská horská fauna, která byla
silně devastována a pozměněna antropogenními, v poslední době především imisními vlivy.
Tento vývoj je spojen s mizením lesních a šířením, resp. návratem druhů odlesněných ploch
(hraboš mokřadní, tetřívek obecný). Na silně degradovaných vrchovištích přežívají zbytky
rašeliništní fauny (šídlo rašelinné, střevlík Menetriesův aj.). Tekoucí vody rázu bystřin
a horských potoků patří do pstruhového pásma.
Zoologický průzkum byl zaměřen na zjištění druhového spektra obratlovců. Kompletní soupis
zaznamenaných druhů je uveden v biologickém hodnocení. Plocha pro parkoviště není
plošně rozsáhlá, takže nemůže být trvale osídlena větším množstvím druhů obratlovců.
V úvahu je třeba brát i navazující okolí záměru, které se stanovištně podobá dotčené ploše.
Na lokalitě se nevyskytují vodní plochy, které by mohly být biotopem pro rozmnožování
obojživelníků. Přesto zde byla zjištěna ropucha obecná a skokan hnědý – vyskytují se zde
mimo období rozmnožování, loví zde a mají zde úkryt.
Byl zjištěn výskyt dvou druhů plazů – ještěrky živorodé a zmije obecné. V otevřených
prostorách horských luk jsou oba druhy dosud relativně hojné.
Vzhledem k celkově malé rozloze lokality se zde nevyskytuje větší podíl druhů ptáků a savců
úzce vázaných na specifické stanovištní podmínky. Plochu jako součást svého biotopu
využívají lesní druhy ptáků, které zde často přeletují a sbírají zde potravu. Na loukách loví
dravci a sovy, např. ostříž lesní, káně lesní nebo sýc rousný. Na přítomnost horského toku je
vázán konipas horský, podmáčené plochy v nivě využívá bekasina otavní.
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Vzhledem k charakteru záměru nebyl na ploše prováděn specializovaný průzkum zaměřený
na letouny. Na ploše nejsou objekty, které by mohly sloužit jako zimní nebo letní úkryty
netopýrů.
V tabulce č. 13 je uveden soupis zvláště chráněných druhů evidovaných na dotčené lokalitě.
Tab. 13: Zvláště chráněné druhy obratlovců zaznamenané na lokalitě
Vědecký název

Český název

Stupeň ochrany

Poznámka

Obojživelníci
ropucha obecná

O

Na ploše se vyskytuje příležitostně,
nerozmnožuje se zde

Zootoca vivipara

ještěrka živorodá

SO

Vyskytuje se na celé ploše i v okolí

Vipera berus

zmije obecná

KO

Vyskytuje se na ploše i v okolí

Falco subbuteo

ostříž lesní

SO

Byl zaznamenán výjimečný přelet

Gallinago gallinago

bekasina otavní

SO

Nad plochou přeletuje, území je
součástí biotopu druhu

Aegolius funerus

sýc rousný

SO

Pravděpodobně hnízdí v lese, lokalita
je součástí biotopu

Apus apus

rorýs obecný

O

Nad lokalitou pouze přeletuje

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

O

Nad lokalitou pouze přeletuje

Saxicola rubetra

bramborníček hnědý

O

Na loukách hnízdí několik párů

Nucifraga caryocatactes

ořešník kropenatý

O

Hnízdí v lese, nad lokalitou přeletuje

Corvus corax

krkavec velký

O

Nad lokalitou přeletuje, hnízdí
pravděpodobně v lese

Bufo bufo
Plazi

Ptáci

Vysvětlivky:
Stupeň ochrany:
O

ohrožený

SO

silně ohrožený

KO

kriticky ohrožený

C. II. 7. 4. Ekosystémy
Velkoplošná a maloplošná chráněná území a památné stromy
V zájmovém území se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území. Památné
stromy se zde také nevyskytují. Nejblíže k lokalitě se vyskytuje CHKO Slavkovský les,
je vzdálena přibližně 20 km vzdušnou čarou. Z maloplošných chráněných území se nejblíže
nachází NPR Božídarské rašeliniště, vzdálené cca 3 km, PR Ryžovna, vzdálená cca 2,5 km
a PP Vlčí jámy, vzdálené cca 2,5 km. Poloha těchto malolplošných chráněných území ve
vztahu k plánovanému parkovišti je zakreslena na obrázku č. 5.
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Obr. 5: Umístění PR a NPR ve vztahu k parkovišti (geoportal.gov.cz)

NPR Božídarské rašeliniště tvoří esteticky působivý krajinný celek a je biotopem mnoha
chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Nejvyšší přírodovědnou hodnotu mají
klečové porosty na rašeliništích, rašeliníkové smrčiny, význačné druhy mechorostů, mozaika
mokřadních a mezofilních společenstev nelesní vegetace a podhorské květnaté koprníkové
louky. Ochranné pásmo NPR není vyhlášeno a tvoří ho území do vzdálenosti 50 m od hranic
rezervace.
PR Ryžovna se rozkládá na návrší mezi Ryžovnou a Hřebečnou. Tento výrazný horský hřeben
je z větší části tvořen horninami vulkanického původu, složením blízkými čediči, které zde
byly těženy několika menšími a jedním větším stěnovým lomem. V hlavním lomu je skvěle
odkryta charakteristická sloupcová odlučnost vyvřelé horniny, která vznikla při tuhnutí
lávového proudu, mocného 10 až 25 m.
PP Vlčí jámy je nejvýznamnější skupinou středověkých dobývek cínových rud v Krušných
horách. Součástí vyhlášené přírodní památky jsou Vlčí jámy a Ledová jáma. Ledová jáma
je hluboká a velmi úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud hluboká
až 15 m. Jedná se o pozůstatek dolu Jiří, který (podle historických pramenů) dosahoval
hloubky až 50 m. V profilu této průrvy se vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem
vzduchu, takže i v letním období se zde vytváří tzv. jeskynní led. Druhou, rovněž chráněnou
památkou, je lokalita zvaná Vlčí jáma, a to podle původního jména dolu Wolfgang.
Tato propadlina ukazuje zbytky starých zřícených chodeb a komor. Je přes 120 m dlouhá,
široká asi 14 m a hluboká až 25 m. Důl Wolfgang byl jedním z největších dolů
hornoblatenského revíru, dosahoval hloubky až 85 m.
Základní charakteristiky MZCHÚ v okolí záměru jsou uvedeny v tabulce č. 14.
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Tab. 14: Charakteristiky blízkých MZCHÚ
Kategorie

NPR

Název

Božídarské rašeliniště

Rozloha
(ha)

Katastrální území

Důvod ochrany

Boží Dar, Jáchymov,
Ryžovna

Komplex horských rašelinišť, luk,
lesních společenstev s význačnými
druhy rostlin i živočichů

929,57

19,65

1,4325

PR

Ryžovna

Hřebečná, Ryžovna

Velmi pestrá mozaika horských
biotopů s bohatým výskytem
vzácných druhů rostlin, čedičový
lom se sloupcovou odlučností

PP

Vlčí jámy

Potůčky

Propadliny po těžbě cínu
s jeskynním ledem

V zájmovém území se nenachází žádný památný strom. Nejblíže je Maxův javor u Kozího
potoka, vzdálený přibližně 4 km od plánovaného parkoviště v obci Potůčky.
Jedná se o 26,5 m vysoký Acer pseudoplatanus s obvodem kmene 488 cm.
Přírodní park
Dotčená lokalita se nachází v blízkosti přírodního parku Zlatý kopec, ale nezasahuje do něj.
Přírodní park je zřízen k ochraně krajinného rázu údolí Zlatého potoka a jeho přítoků.
Chrání zachovalou krajinu holoroviny Krušných hor v Klínovecké hornatině. Na svazích údolí
rostou rozsáhlé jehličnaté lesy s fragmenty horských bučin. Významným prvkem přírodního
parku jsou Holubí skalky – izolovaný skalní fylitový výchoz a zbytky důlních děl po těžbě kovů.
Posuzovaný záměr nemá přímé ani nepřímé vlivy, které by negativně zasáhly předmět
ochrany přírodního parku.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle biogeografického významu rozlišujeme
lokální, regionální a nadregionální úroveň územního systému ekologické stability.
Zájmovým územím prochází nadregionální biokoridor K1 Božídarské rašeliniště - Studenec.
Lokalizace záměru ve vztahu k ÚSES je znázorněna na obrázku č. 6.
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Obr. 6: ÚSES v zájmovém území

Základní informace o tomto biokoridoru jsou uvedeny v tabulce č. 15.
Tab. 15: Charakteristika ÚSES v zájmovém území
Číslo

Název

Funkční
typ

Vegetační typ
současný

Vegetační
typ cílový

Délka
(km)

Podmínky
využívání

K1

Božídarské rašeliniště - Studenec

NR BK
funkční

L, P, D, M, T

L, P, D, M, T

37

L: ŘV-D; P: ŘV-T;
D, M, T: SV-O

Vysvětlivky:
Vegetační typy:

Podmínky využívání:

L

lesní

ŘV-D

řízený vývoj dočasně

P

luční (trvalé travní porosty)

ŘV-T

řízený vývoj trvale

D

lada s dřevinami

SV-O

spontánní vývoj s občasnými zásahy

M

mokřady

T

rašeliniště

ŘV-D se navrhuje v případech, kdy je potřebné dosáhnout změny, k níž by při spontánním vývoji nedošlo nebo
by trvala nepřiměřeně dlouho (např. změna druhové skladby, změna vodního režimu). Poté se předpokládá
spontánní vývoj.
ŘV-T se navrhuje u společenstev vzniklých dlouhodobým působením člověka, jejichž další existence je závislá
na trvalé péči (např. louky a pastviny, rybníky, břehové porosty).
SV-O se navrhuje v případech, kdy je žádoucí blokovat určitá sukcesní stadia z hlediska druhové ochrany rostlin
a živočichů (např. mokřady, vřesoviště) a není nutná trvalá péče.

Jako hlavní opatření pro tento biokoridor je navržena ochrana porostů původních dřevin
a podpora jejich obnovy, postupné omezování smrku ve prospěch listnáčů, borovice a jedle.
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Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek (VKP) je vymezen zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její
stability.
V blízkosti záměru se vyskytují následující VKP dle zákona:
Údolní niva: Niva Černé -záměr se nachází v nivě potoka Černá
Vodní tok:
Černá
-přímo navazuje na pozemek dotčený výstavbou,
protéká přibližně 30 m od místa stavby.
Kraví potok -přímo navazuje na pozemek dotčený výstavbou,
protéká přibližně 70 m od místa stavby, vlévá se zde
do Černé.
Les:
Nejbližší lesní pozemek se nachází přibližně 120 m od místa stavby.
V širším zájmovém území se dále nacházejí rašeliniště. Rozkládají se západně od zájmového
území, nejvýznamnější je Božídarské rašeliniště, které je zároveň národní přírodní rezervací.
Je vzdálené přibližně 3 km.
V místě záměru se nevyskytují významné krajinné prvky registrované. Nejbližším VKP
registrovaným jsou Jindřišské skály/Na Strašidlech. VKP se nachází v k. ú. Potůčky na části
pozemku 207/1, rozloha VKP je 4,57 ha. Jedná se o krušnohorské rozsáhlé skalní výstupy
s balvanitými sutěmi. VKP je esteticky významný.
Natura 2000
Záměrem je dotčena EVL Krušnohorské plató, ve které se plocha plánovaného parkoviště
nachází. Přibližně 2 km severně se na saském území nachází EVL Wiesen um Halbmeil und
Breitenbrunn (DE 5542301). Záměr na tuto lokalitu nebude mít vliv. Cca 5 km
severovýchodním směrem je na saském území vymezena PO Fichtelberggebiet
(DE 5543451). Vzhledem k lokálně omezeným dosahům vlivů posuzovaného záměru bylo
i zde ovlivnění vyloučeno. Základní charakteristiky dotčené EVL jsou uvedeny v tabulce č. 16.
Tab. 16: Charakteristika dotčené EVL
Název:

EVL Krušnohorské plató

Kód lokality:

CZ 0414110

Kraj:

Karlovarský kraj

Rozloha:

11 760,7218 ha

Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a lučních komplexů a rašelinišť ve vrcholové části
pohoří Krušné hory. EVL má dvě části, obě jsou protáhlé v rovnoběžkovém směru. Z hlediska
výskytu vrchovištních společenstev všech typů, přechodových rašelinišť a rašelinných lesů
má území mezinárodní význam. Jedná se spolu s Šumavou a Krkonošemi o nejzachovalejší,
dobře vyvinutý a plošně rozsáhlý komplex v rámci střední Evropy. Význam v rámci ČR mají
zejména kvalitní společenstva slatinišť, pramenišť a horských luk s řadou kriticky a silně
ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předměty ochrany v EVL Krušnohorské plató jsou
uvedeny v tabulce č. 17.
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Tab. 17: Předměty ochrany v EVL Krušnohorské plató
kód

Předmět ochrany

Rozloha EVL
(ha)

4030

Evropská suchá vřesoviště

200,3987

6230

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech

272,8214

6520

Horské sečené louky

799,9189

7110

Aktivní vrchoviště a třasoviště

7140

Přechodová rašeliniště

7220

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

0,0060

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8,8845

9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem Acer a šťovíkem horksým Rumex arifolius)

3,2284

91D0

Rašelinný les

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

1914

střevlík Ménetrisův

97,8862
548,6742

781,4631
5158,5476

V rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí bylo provedeno Hodnocení vlivů
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Mgr. Ondřejem Volfem.
Na ploše určené k výstavbě turistického parkoviště byla zjištěna přítomnost typu přírodního
stanoviště 6520 Horské sečené louky. Tento typ přírodního stanoviště byl identifikován jako
dotčený předmět ochrany. Ostatní předměty ochrany se na lokalitě nevyskytují. Na obrázku
č. 7 je zakresleno umístění stavby v rámci EVL.

Obr. 7: Mapa EVL Krušnohorské plató (dle nařízení vlády 132/2005 Sb.)
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Typ přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky představují extenzivně hnojené, jedno
až dvoujsečné hospodářsky využívané louky v horských oblastech. Ve středně vysokých
zapojených porostech dominuje kostřava červená (Festuca rubra), lipnice širolistá
(Poa chaixii), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), kakost lesní (Geranium sylvaticum)
a koprník štětinolistý (Meum athamanticum).
Podrobný popis a vyhodnocení možných vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu
Krušnohorské plató jsou uvedeny v Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které je přílohou tohoto oznámení.
C. II. 7. 5. Souhrn
Tabulka č. 18 uvádí souhrn nejdůležitějších environmentálních charakteristik v okolí lokality
určené pro výstavbu parkoviště.
Tab. 18: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik v dotčeném území
Kategorie

Zvláště chráněná
území

Podkategorie

-

Chráněná krajinná oblast

-

Slavkovský les (20 km)

Národní přírodní rezervace

-

Božídarské rašeliniště (3 km)

Přírodní rezervace

-

Ryžovna (2,5 km)

Národní přírodní památka

-

Přírodní památka

-

Vlčí jámy (2,5 km)

+/-

nejbližší cca 120 m

Ze zákona
(114/1992 Sb.)

rašeliniště

-

vodní toky

+

rybníky

-

jezera

-

údolní nivy

+

Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální
Územní systém
ekologické
stability

Regionální
Lokální

Natura 2000

Poznámka

Národní park

lesy

Významné
krajinné prvky

Výskyt

Černá, Kraví potok

Niva Černé

-

biocentrum

-

biokoridor

+

biocentrum

-

biokoridor

-

biocentrum

-

biokoridor

-

K1 Božídarské rašeliniště - Studenec

Ptačí oblasti

-

Evropsky významné lokality

+

EVL Krušnohorské plató

-

Maxův javor (4 km)

Památné stromy
Vysvětlivky:
Výskyt:
+

v zájmovém území se vyskytuje

-

nevyskytuje se

+/-

vyskytuje se v širším zájmovém území
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C. II. 8. Krajinný ráz
Ochrana krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
je významnou možností orgánů ochrany přírody regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití
území nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i v ostatní krajině.
Podle zákona č. 114/1992 Sb. je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Pro účely hodnocení a ochrany krajinného rázu byl Karlovarský kraj rozdělen na tři zóny.
Pro jejich vymezení byla použita Metodika hodnocení (viz Evropská úmluva o krajině) s cílem
stanovení preventivní ochrany krajinného rázu. Rozdělení zón je patrné z obrázku č. 8.

Obr. 8: Rozdělení zón z hlediska krajinného rázu

Zájmové území z hlediska této zonace spadá do 2. zóny. Ta obsahuje převážně krajiny,
které byly do určité míry zasaženy živelným a plošně rozptýleným vývojem zástavby
nebo terénních úprav. Kritériem pro jejich zařazení do této zóny byla neutrálnost vnímání
krajiny poznamenané jednotlivostmi pozitivního a negativního estetického působení.
Byly sem zařazeny ty části přírodních parků a další přírodně hodnotné krajiny, které nejsou
součástí krajinných prostorů definovaných výrazně vymezenými rozhledovými poměry
(např. kompaktní lesní celky). Patří sem také městská a venkovská zástavba s kvalitním nebo
obecně pozitivně vnímaným urbanistickým výrazem.
Zájmové území je zalesněnou horskou, již dlouhodobě využívanou krajinou. Charakteristický
ráz hřbetům a svahům dávají jednotvárné porosty smrkových monokultur. Údolí jsou již
od středověku využívána k osídlení a jako dopravní spojnice. Vodní síla potoků byla
využívána k pohonu mlýnů, hamrů a podobných zařízení. Krajinné dominanty v okolí záměru
tvoří zejména pět nejbližších vrcholů. Na východě a jihovýchodě se jedná o vrcholy Čupřina
(947 m n. m.) a Sněžná hůrka (948 m n. m.), na severu se nachází bezejmenný vrch
(956 m n. m.) a Kraví hora (958 m n. m.) a na západě Tokaniště (971 m n. m.). Významnou
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přírodní dominantou je vodní tok Černá. Území je nezastavěné, nachází se na křižovatce
silnice III. třídy a účelové zpevněné komunikace.

C. II. 9. Obyvatelstvo
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nevyskytuje obytná zástavba. Nejbližší osídlení
se nachází v osadě Bludná, je vzdálené přibližně 1,5 km od plánovaného parkoviště. Větší
koncentrace obyvatelstva je v obci Horní Blatná, vzdálené přibližně 3 km od místa výstavby,
další obec v okolí jsou Potůčky, jejichž krajní osídlení je cca 3,5 km od plánovaného
parkoviště.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti
a významnosti
Tab. 19: Zhodnocení významnosti jednotlivých vlivů
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.

II.

D. I. 1.

Vliv na obyvatelstvo

D. I. 2.

Vliv na ovzduší a klima

D. I. 3.

Vliv na hlukovou situaci

D. I. 4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

X

D. I. 5.

Vliv na půdu

X

D. I. 6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

D. I. 7.

Vliv na floru, faunu a ekosystémy

D. I. 8.

Vliv na krajinu

D. I. 9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

III.
X

X
X

X
X
X
X

Vysvětlivky:
Kategorie významnosti:
I.

složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II.

složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.

složka méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do třech kategorií podle charakteru záměru, lokality,
v níž bude záměr umístěn a stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Rozdělení bylo
provedeno na základě prostudování textových a mapových podkladů a terénního průzkumu
dotčeného území.
Provoz turistického parkoviště Háje bude mít na své okolí pouze negativní lokální vliv.
Dojde k mírnému nárůstu hlukového a emisního znečištění vlivem kumulace automobilů,
v případě havárie může dojít i ke kontaminaci prostředí ropnými látkami.
Za jednoznačně pozitivní vliv lze označit fakt, že návštěvníci nebudou parkovat vozidla v okolí
podél místních cest, na okrajích lesa a na loukách.
Pro charakterizování jednotlivých vlivů je kromě slovního hodnocení vhodné využít i systém
relativních jednotek (systém rating). Tyto jednotky v sobě agregují intenzitu působení
a časově územní riziko. Stupnice pro posouzení vlivů je uvedena v tabulce č. 20:
Tab. 20: Stupnice pro posouzení vlivů záměru
Rating

Slovní hodnocení

+6

vysoce prospěšný, s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem

+5

vysoce prospěšný, časově nebo územně omezený

+4

významně prospěšný, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem

+3

významně prospěšný, časově nebo územně omezený
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+2

mírně prospěšný, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem

+1

mírně prospěšný, časově nebo územně omezený

0

bez vlivu

-1

mírně nepříznivý, časově nebo územně omezený

-2

mírně nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým vlivem

-3

významně nepříznivý, časově nebo územně omezený

-4

významně nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým účinkem

-5

vysoce nepříznivý, časově nebo územně omezený

-6

vysoce nepříznivý, s dlouhodobým a rozsáhlým účinkem

D. I. 1. Vliv na obyvatelstvo
Výstavba
Stavební a zemní práce v období výstavby záměru nejsou takového rozsahu, aby při
moderním způsobu vedení prací a použití techniky vyspělých stavebních mechanismů
představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel v blízkém okolí.
Nejvýznamnější negativní vlivy na obyvatelstvo z provozu parkovišť a silnic jsou emise látek
znečišťujících ovzduší a hluk z dopravy. Velikost těchto vlivů vzhledem k obyvatelstvu je dána
především intenzitou provozu a vzdáleností od obytné zástavby. V případě posuzovaného
záměru je předností, že plánované parkoviště leží mimo zástavbu a rozsah prací bude
relativně malý.
Pro minimalizaci negativních vlivů jsou doporučena následující opatření:
•

Dodavatel stavební techniky zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek,
a to především v průběhu zemních prací. Zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních zdrojů potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. V případě
nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch.

•

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a dnech
pracovního klidu. Stavební práce musejí být prováděny v pracovních dnech v denní
době od 7 do 21 hodin, aby byly splněny limity stanovené pro hluk z výstavby
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Na stavbě musí být používána stavební technika
a další zařízení splňující platné limity.

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení obyvatelstva
mohou projevit zejména v oblasti hluku a znečištění ovzduší.
Vzhledem k charakteru a kapacitě záměru se jedná o velmi malý vliv.
D. I. 1. 1. Zdravotní rizika
Mezi nejvýznamnější zdravotní rizika způsobená vlivem dopravy patří nebezpečné látky
znečišťující ovzduší. Z nich jsou nejškodlivější oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prašný aerosol
a velký počet organických látek jako je benzen, polyaromatické uhlovodíky, aldehydy apod.
Při hodnocení potenciálního vlivu parkovišť a komunikací jsou používány jako indikátory
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znečištění oxidy dusíku, resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým
působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenním látek. Při rozšířeném
hodnocení bývá používán také prašný aerosol frakce PM10. Prašný aerosol, který je
emitován převážně z dieselových motorů, představuje frakci jemných částic, která je
vzhledem ke svému složení významná z hlediska působení na zdraví.
Realizace předkládaného záměru nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. Z hlediska
vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám
z hlediska zdravotních rizik. Je taktéž možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat
žádný nárůst rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace záměru.
D. I. 1. 2. Faktory psychické pohody
Výstavbou nového turistického parkoviště dojde ke zvýšení atraktivity území z hlediska
turistického ruchu. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch tvoří v této oblasti významný zdroj
pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo, bude mít zvýšení atraktivity území
jednoznačně pozitivní vliv.
S demolicemi domů či jiných objektů se v dotčeném území nepočítá.
Shrnutí
Vliv záměru na obyvatelstvo lze hodnotit jako dlouhodobě mírně prospěšný.
Hodnocení vlivu:
+2

D. I. 2. Vliv na ovzduší a klima
D. I. 2. 1. Ovzduší
V období výstavby dojde k mírnému nárůstu emisí škodlivin. Bude se jednat o látky
produkované stavebními mechanismy a o zvýšení prašnosti ze staveniště. V období provozu
lze předpokládat mírné zvýšení automobilové dopravy. Bude se jednat převážně o osobní
automobilovou dopravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení provozu pouze
o jednotlivá vozidla, vliv je těžko odlišitelný od pozaďové nitrifikace a je možné považovat
ho pouze za okrajový.
D. I. 2. 2. Klima
Vzhledem ke kapacitě odstavné plochy a lokálnímu charakteru záměru nedojde k ovlivnění
klimatických podmínek vlivem výstavby a následného provozu parkoviště.
Shrnutí
V období výstavbu dojde k dočasnému zvýšení emisí škodlivin z pracovních mechanismů.
Po uvedení parkoviště do provozu je možné předpokládat mírný nárůst dopravy a s tím
spojený i nárůst emisí škodlivých látek. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zvýšení
dopravy pouze o jednotlivá vodidla, je možné ho považovat pouze za okrajový. Klimatická
situace výstavbou záměru ovlivněna nebude.
Vliv záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako mírně negativní, kdy negativní dopady
budou patrné zejména v období výstavby.
Hodnocení vlivu:
-1
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D. I. 3. Vliv na hlukovou situaci
Vlivem výstavby parkoviště je zapotřebí předpokládat zvýšení hladiny hluku. V období
výstavby se bude jednat o hluk způsobený provozem pracovních mechanismů a prácemi
na staveništi. V období provozu bude hluk působen převážně osobní automobilovou
dopravou. Je však třeba vzít v úvahu, že v místě záměru již automobilová doprava existuje
a dojde k jejímu navýšení pouze o jednotlivá vozidla. Vzhledem ke kapacitě a celkovému
charakteru záměru, nebude zvýšení hlukové zátěže příliš významné.
Shrnutí
V době výstavby dojde ke zvýšení hlukové zátěže, jedná se však o přechodný a krátkodobý
stav. Uvedením parkoviště do provozu dojde k pouze k minimálnímu navýšení hlukové
zátěže.
Celkově lze vliv na hlukovou situaci hodnotit jako mírně negativní, kdy negativní dopady
budou patrné zejména v období výstavby.
Hodnocení vlivu:
-1

D. I. 4. Vliv na povrchové a podzemní vody
D. I. 4. 1. Povrchové vody
Parkovací plocha bude umístěna poměrně blízko k vodnímu toku Černá, který se nachází
na svahu pod plánovaným místem výstavby. V případě havárie spojené s únikem ropných
látek bude ohrožena jakost vody v tomto toku. Vzhledem k charakteru a kapacitě záměru
je velmi nepravděpodobné, že by k havárii takového rozsahu, který by ohrozil jakost vody
ve vodoteči, došlo v období provozu. K havárii většího rozsahu by mohlo dojít v období
výstavby, proto je nezbytné zpracovat plán bezpečnosti výstavby a na základě toho haváriím
přecházet, případně eliminovat jejich negativní účinky.
Během výstavby je nezbytné dbát na to, aby nedošlo pohybem pracovní techniky k narušení
koryta vodního toku a ke snížení kvality vody ve vodoteči.
D. I. 4. 2. Podzemní vody
Podzemní vody výstavbou parkoviště ovlivněny nebudou. K negativnímu ovlivnění může dojít
pouze v případě závažnějších havárií. V případě úniku nebezpečných látek, které by ohrozily
kvalitu podzemních vod, bude nezbytné okamžitě zahájit sanační čerpání vody.
D. I. 4. 3. Odtokové poměry
Parkovací plocha bude nezpevněná, dešťové vody budou odvedeny do stávajícího terénu.
Proto lze vliv na odtokové poměry území vyloučit.
Shrnutí
Vliv záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako mírně negativní, kdy negativní
dopady budou spojené především s případem havárie a to zejména v období výstavby.
Hodnocení vlivu:
-2
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D. I. 5. Vliv na půdu a horninové prostředí
D. I. 5. 1. Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
V rámci předpokládaného záměru bude nezbytný zábor pozemku ZPF, jedná se o trvalý
travní porost bez zvláštního využití. Zábor PUPFL neproběhne.
D. I. 5. 2. Znečištění půdy
K ohrožení kvality půdy by mohlo dojít v případě havárie spojené s únikem nebezpečných
látek do půdy (např. ropné látky). Vzhledem k charakteru a kapacitě záměru
je nepravděpodobné, že by k nehodě takové rozsahu, který by ohrozil kvalitu půdy, došlo
v období provozu. K havárii většího rozsahu by mohlo dojít v období výstavby, proto
je nezbytné zpracovat plán bezpečnosti výstavby a na základě toho haváriím přecházet,
případně eliminovat jejich negativní účinky. V případě úniku nebezpečných látek do půdy
tuto zeminu odtěžit a naložit s ní vhodným způsobem (dekontaminace, odvezení
na bezpečnou skládku).
D. I. 5. 3. Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Realizace záměru není spojena s významnější změnou místní topografie a nemá vliv
na stabilitu a erozi půdy.
D. I. 5. 4. Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů stavby. Za dodržování předpisů pro
nakládání s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, včetně vyhovujícího způsobu jejich
odstranění, odpovídá zhotovitel stavby.
Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že v období provozu nebude vznikat
významné množství odpadů.
Všechny odpady vzniklé v rámci výstavby i provozu parkoviště budou shromažďovány,
tj. dočasně uloženy, na místech k tomu určených a dostatečně zabezpečených, a to po dobu
nezbytně nutnou.
D. I. 5. 5. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Nepředpokládá se ovlivnění horninového prostředí.
Shrnutí
Vliv záměru na půdu a horninové prostředí lze hodnotit nulový, negativní vliv by nastal pouze
v případě havarijního stavu.
Hodnocení vlivu:
0
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D. I. 6. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
D. I. 6. 1. Flora a fauna
Plošný zábor biotopu
Realizací záměru dojde k plošnému záboru biotopu živočichů a rostlin. Jedná se o plošně
omezený vliv.
Přímé ohrožení
Při výstavbě i následném provozu jsou zejména drobní živočichové ohroženi přímou likvidací
při pohybu mechanizace.
Zvýšení míry rušení
Na ploše i v jejím okolí dojde k mírnému nárůstu hladiny rušení, dojde zde k většímu pohybu
návštěvníků, k hluku v důsledku pohybu osob i vozidel. Rušení se zvýší při stavbě i v období
provozu záměru. Vzhledem k tomu, že již dnes je okolí plochy využíváno k parkování vozidel
lze očekávat, že změna oproti stávajícímu stavu nebude výrazná. Je možné předpokládat jisté
zlepšení stávajícího stavu vybudováním plochy vhodné pro parkování.
Riziko znečištění vodního prostředí
Při výstavbě a následně při parkování vozidel nelze vyloučit riziko havárie, která by mohla
nepříznivě ovlivnit okolní prostředí, zejména pak jeho vodní složku.
Nepřímé vlivy
Z nepřímých vlivů je zvažována zejména možnost šíření invazních druhů na plochy sousedící
s parkovišti.
V tabulce č. 21 jsou uvedeny předpokládané vlivy na jednotlivé zvláště chráněné druhy
v dotčeném území.
Tab. 21: Předpokládané vlivy na jednotlivé zvláště chráněné druhy
Druh
koprník štětinolistý

Vliv záměru
Zábor biotopu, šíření invazních
rostlin

ropucha obecná
ještěrka živorodá

Významnost vlivu
Mírně negativní
Mírně negativní

Mortalita v období stavby
i provozu, zábor biotopu

zmije obecná

Mírně negativní
Mírně negativní

Komentář
Vzhledem k celkovému rozšíření
druhu a malé ploše záboru
nebude vliv významný
Všechny tři druhy jsou ohroženy
přímým zabíjením, jeho intenzita
však vzhledem k provozu nebude
vysoká, zábor biotopu je plošně
omezený

ostříž lesní

Rušení

Nulový

Narůst rušení nebude z hlediska
vlivu významný

bekasina otavní

Zábor biotopu, rušení

Nulový

Zábor biotopu bude plošně
nevýznamný

sýc rousný

Rušení

Nulový

Nárůst rušení nebude z hlediska
druhu s noční aktivitou významný

rorýs obecný

---

Nulový

Druh pouze přeletuje
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vlaštovka obecná

---

Nulový

bramborníček hnědý

Zábor biotopu

ořešník kropenatý

---

Nulový

Druh pouze přeletuje

krkavec velký

---

Nulový

Druh pouze přeletuje

Mírně negativní

Druh pouze přeletuje
Zábor biotopu bude plošně málo
významný

D. I. 6. 2. Nároky na kácení dřevin
V rámci realizace záměru nebude nutné přistoupit ke kácení dřevin.
D. I. 6. 3. Vliv na ekosystémy
V zájmové lokalitě a jejím okolí se vyskytují poměrně cenné ekosystémy. Dotčený pozemek
spadá do nadregionálního biokoridoru K1 Božídarské rašeliniště - Studenec, dále je součástí
evropsky významné lokality Krušnohorské plató.
K1 Božídarské rašeliniště - Studenec
Dotčený pozemek je situován na severovýchodě území vymezeném pro nadregionální
biokoridor K1 Božídarské rašeliniště - Studenec. Jedná se o okrajovou část biokoridoru, kde
v současné době prochází silnice III. třídy a parkoviště bude postaveno v její těsné blízkosti.
Toto území má vysoký stupeň ekologické stability, posuzovaný záměr ho negativně neovlivní.
EVL Krušnohorské plató
Vliv na EVL Krušnohorské plató byl zhodnocen v rámci Hodnocení vlivů koncepce
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které bylo
provedeno Mgr. O. Volfem v roce 2011.
Na základě tohoto hodnocení je možné konstatovat, že koncepce „Společný turistický
prostot svazek obcí Bystřice - Johanngeorgenstadt“ nemá významně negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu Krušnohorské plató ani na žádnou další EVL nebo PO.
V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv na typ přírodního stanoviště 6520
Horské sečené louky.
Z hlediska vliv záměru na ekosystémy je zapotřebí si uvědomit, že se zde v současné době již
automobilová doprava vyskytuje a osobní automobily parkují např. podél komunikací.
Výstavbou parkoviště tak dojde k vytvoření místa vhodného pro parkování, aniž by
docházelo k parkování vozidel na místech nevhodných a s tím spojeným poškozováním
okolních ekosystémů.
Shrnutí
Na základě provedených průzkumů je možné konstatovat, že dochází k plošně málo
významnému záboru biotopu několika druhů. Během stavby může dojít k zvýšení mortality
několika málo jedinců uvedených obojživelníků a plazů, vliv na celé populace druhů bude
mírně negativní.
V současnosti jsou návštěvníci této oblasti odkázáni na parkování podél okolních cest, lesů či
luk a tím k možnosti poškozování přírodních hodnot. Výstavbou záměru dojde k vytvoření
plochy vhodné pro parkování vozidel. Bude tak omezeno parkování na místech k tomu
nevhodných.
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Celkově lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít z hlediska ochrany přírody
(flory, fauny, ekosystémů) pouze mírně negativní vliv územně omezený.
Hodnocení vlivu:
-1

D. I. 7. Vliv na krajinu
Posuzovaný záměr nebude znamenat významný zásah do krajinného obrazu. Bude se jednat
pouze o nezpevněnou odstavnou plochu u silnice, nacházející se v údolí poblíž říčky Černá,
nezpůsobí tedy změnu dálkových pohledů, bude viditelné jen z blízkého okolí.
Charakter a způsob využívání okolní krajiny nebude záměrem ovlivněn.
Shrnutí
V současné době je v místě plánovaného parkoviště zatravněná plocha, lze tedy
předpokládat narušení přírodní a estetické hodnoty krajiny. Bude se však jednat o narušení
minimální, stejně jako v případě rušivého účinky na změnu dálkových pohledů.
Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen jako nulový.
Hodnocení vlivu:
0

D. I. 8. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace záměru se nedotýká žádných objektů, které by bylo zapotřebí z důvodu výstavby
demolovat. Nedotýká se ani lokalit architektonického, historického a kulturního významu.
Kulturní hodnoty nehmotné povahy se v území taktéž nevyskytují.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu s § 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Shrnutí
Stavba nemá vliv na hmotný majetek ani kulturní památky, nedojde k žádné demolici. Vliv
záměru lze proto hodnotit jako nulový.
Hodnocení vlivu:
0

D. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Uvedené vlivy jsou výčtem možných vlivů přípravy území, realizace a provozu záměru
na životní prostředí.
•

Vliv na obyvatelstvo - zlepšení současných podmínek (vliv dlouhodobě mírně
prospěšný)

•

Vliv na znečištění ovzduší - zejména v období výstavby (vliv mírně negativní)

•

Vliv na hlukovou situaci - zejména během výstavby (vliv mírně negativní)

•

Vliv na povrchové a podzemní vody - znečištění v případě havárie (vliv mírně
negativní)

•

Vliv na půdu a horninové prostředí - znečištění v případě havárie (vliv nevýznamný)

•

Vliv na floru, faunu a ekosystémy - (vliv mírně negativní, územně omezený)
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•

Vliv na krajinu a krajinný ráz (vliv nevýznamný)

•

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky (vliv nulový)

D. III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Lokalita záměru leží přibližně 2 km od hranic se SRN, nejbližší hraniční přechod Potůčky Breitenbrunn se nachází cca 3,5 km od místa výstavby. Případný příhraniční vliv by mohl být
vyvolán negativním působením záměru na soustavu Natura 2000, konkrétně na EVL
Krušnohorské plató. Vzhledem k tomu, že vliv stavby na EVL bude nevýznamný,
nepředpokládají se žádné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.
Na síť EECONET (European Ecological Network) lze zatím upozornit jen rámcově.
Předpokládá se, že na území Karlovarského kraje budou zasahovat biocentra Doupovské
hory a Slavkovský les a dvě větve západokarpatsko-sudetského biokoridoru v Krušných
horách. Realizací záměru by nedošlo k narušení sítě EECONET.

D. IV. Opatření k prevenci,
kompenzaci nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

V období výstavby i následného provozu je k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů zapotřebí provést následující opatření:
•

Stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby.

•

Zajistit dodavatelem stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek,
především v průběhu zemních prací. Zároveň provést opatření ke snížení prašnosti při
výstavbě (např. skrápěním), včetně opatření, které zamezí znečišťování okolních
vozovek automobily vyjíždějícími ze stavby.

•

K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích
do recipientů nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky.
Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto
nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum.

•

Podrobit přísné technické kontrole veškerou techniku, která bude v průběhu výstavby
používána, např. nákladní vozy, kompresory apod., a to ještě před navezením
na stavbu. Nesmí být nasazeny stavební stroje, ze kterých uniká olej nebo pohonné
hmoty.

•

Mobilní techniku parkující v prostoru stavby po dobu parkování zabezpečit
záchytnými vanami umístěnými pod motor, případně pod převodovou skříň.

•

V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště.

•

Pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební mechanismy neskladovat
v obvodu zařízení staveniště a dovezené nádoby s pohonnými hmotami zabezpečit
záchytnými vanami.
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•

V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění.

•

Pro období stavby navrhnout systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění. O vznikajících odpadech
v průběhu stavby a způsobu nakládání s nimi vést odpovídající evidenci.

•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory
pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých
vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Odstranění odpadů smluvně zajistit pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

•

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v průběhu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.

•

Pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku nebezpečných
látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

•

Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi, zejména
z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.

•

V rámci stavby vést deník o výkopové zemině, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 Sb. O způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku.

•

Aby nedošlo k zásahu do vývojových cyklů plazů a ptáků, budou stavební práce
zahájeny mimo hlavní vegetační období, tj. mimo měsíce duben až srpen.

•

Z důvodu ochrany navazujících území proti pronikání invazních druhů a omezení
rušení ZCHÚ je nutné používat na vytvoření zpevněné plochy parkovišť pouze místní
materiál, tj. materiál pocházející nejlépe z blízkého okolí nebo alespoň z oblasti
náhorní planiny Krušných hor.
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D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
Úroveň oznámení závisí vždy na hodnověrnosti a kvalitě podkladů získaných
od oznamovatele, případně na kvalitě podkladů, které může dále zpracovatel získat nebo
sám zpracovat. V současné době nebyly shledány výrazné nedostatky, které by
zpochybňovaly hodnověrnost podkladových materiálů použitých při zpracování tohoto
oznámení.
Ve vztahu k vlastní stavbě je jisté, že v dalších stupních projektové dokumentace dojde
k řadě úprav a upřesnění, ale tyto nedostatky a neurčitosti nedosáhnou tak zásadního
významu, aby mohly významnějším způsobem ovlivnit specifikaci vlivů a jejich intenzitu.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Pro řešení záměru je možné uvažovat dvě varianty: variantu nulovou, kdy nedojde k výstavbě
záměru a variantu výstavby záměru.
Vzhledem k možnosti zlepšení současných podmínek v území, kdy v této turisticky atraktivní
oblasti není možné parkovat vozidla na ploše k tomu vyhrazeném a dochází k parkování
na místech tomu nevhodných (okraje cest, lesů a luk) se jeví jako výhodnější varianta
výstavby nového parkoviště.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F. I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a textová dokumentace a fotodokumentace jsou součástí části H. Přílohy.

F. II. Další podstatné informace oznamovatele
Podklady použité pro zpracování oznámení:
•

Průvodní a souhrnná technická zpráva

•

Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb.

•

Biologické hodnocení vlivů záměru, podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

•

Inženýrskogeologický průzkum

•

ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace

•

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru
a dále závěry jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní
prostředí.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle 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. Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení
je Krajský úřad Karlovarského kraje.

G. I. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Název záměru: Společný turistický prostor Svazek Obcí Bystřice – Johanngeorgenstadt,
stavební část SO 111 Turistické parkoviště Háje
Zařazení dle přílohy č. 1: II/10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle 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. Úřadem příslušným k provedení zjišťovacího řízení
je Krajský úřad Karlovarského kraje.

G. II. Zdůvodnění realizace záměru
Stavební objekt SO 111 - Turistické parkoviště Háje je součástí záměru Společný turistický
prostor Svazek Obcí Bystřice - Johanngeorgenstadt. V okolí obce Potůčky se nacházejí
turisticky atraktivní lokality pro pěší turistiku a cykloturistiku. Je zde vedena cyklotrasa
č. 2198 Pernink - Horní Blatná - Ryžovna - Potůčky a č. 2008 Ryžovna - Potůčky, Milov - Český
Mlýn - Staré Hamry - Boží Dar. V dochozí vzdálenosti také prochází červená turistická značka
a naučné stezky Potůčky a Blatenský příkop. Navrhované parkoviště bude tedy vhodným
výchozím bodem pro využití těchto tras. Dojde k zlepšení dopravní dostupnosti území a tím
i k jeho zatraktivnění pro turisty. Turistický ruch má pro region nesporný význam, zejména
zajištěním pracovních příležitostí pro místní obyvatelstvo (např. v oblasti služeb pro turisty).
Odstavná plocha je umístěna na křižovatce silnice III/2196 a účelové komunikace a doplní již
existující vybavení, sestávající z přístřešku pro turisty. Výběr lokality je dán požadavkem
na dobré napojení na silniční síť v území.
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G. III. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Předpokládaná lhůta realizace:

rok 2012

Předpokládaná doba výstavby:

12 týdnů

G. IV. Umístění záměru
Kraj:

CZ 041 Karlovarský

Obec:

555 479 Potůčky

Katastrální území:

726 516 Potůčky

G. V. Výčet vlivů záměru na zájmové území a na obyvatelstvo
Vliv na obyvatelstvo
Záměr se nachází v nezastavěném a neobydleném území. Ze sociálně-ekonomického hlediska
může znamenat pro obyvatele žijící v okolí rozšíření pracovních příležitostí.
Vliv na obyvatelstvo lze proto hodnotit jako dlouhodobě mírně prospěšný.
Vliv na ovzduší
V období výstavby dojde k dočasnému zvýšení emisí škodlivin z pracovních mechanismů.
Po uvedení parkoviště do provozu je možné předpokládat mírný nárůst dopravy a s tím
spojený i nárůst emisí škodlivých látek. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o zvýšení
dopravy pouze o jednotlivá vodidla, je možné považovat ho pouze za okrajový. Klimatická
situace výstavbou záměru ovlivněna nebude.
Vliv záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako mírně negativní, zejména v období
výstavby.
Vliv na hlukovou situaci
Vlivem výstavby parkoviště je zapotřebí předpokládat zvýšení hladiny hluku, a to jak v období
výstavby, tak v období provozu. Vzhledem ke kapacitě a celkovému charakteru záměru,
nebude zvýšení hlukové zátěže příliš významné.
Vliv záměru na hlukovou situaci lze hodnotit jako mírně negativní, zejména v období
výstavby.
Vliv na povrchové a podzemní vody
K negativnímu ovlivnění podzemních i povrchových vod by došlo pouze v případě havárií.
K ovlivnění odtokových poměrů v území nedojde.
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako mírně negativní, zejména
v období výstavby.
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Vliv na půdu a horninové prostředí
V rámci předpokládaného záměru bude nezbytný zábor pozemků ZPF, jedná se o TTP,
pozemek je bez zvláštního využití.
K ohrožení kvality půdy by mohlo dojít v případě havárie spojené s únikem nebezpečných
látek do půdy (např. ropné látky). Realizace záměru není spojena s významnější změnou
místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Nepředpokládá se ovlivnění horninového prostředí.
Vliv záměru na půdu a horninové prostředí lze hodnotit jako nulový.
Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Výstavbou parkoviště dojde k plošně málo významnému záboru biotopu několika druhů.
Během výstavby může dojít k zvýšení mortality několika málo jedinců (zejména obojživelníků
a plazů). Vliv na celé populace druhů bude mírně negativní.
Z hlediska vlivu na ekosystémy je zapotřebí si uvědomit, že zde v současné době doprava již
existuje a výstavbou parkoviště dojde k vytvoření plochy vhodné k parkování. Dojde tak
k zamezení parkování vozidel na nevhodných místech a s tím spojeným poškozováním
okolních ekosystémů.
Celkově lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít z hlediska ochrany přírody
(flory, fauny, ekosystémů) pouze mírně negativní vliv územně omezený.
Vliv na krajinu
Posuzovaný záměr nebude znamenat významný zásah do krajinného obrazu. Parkoviště
nezpůsobí změnu dálkových pohledů, bude viditelné jen z blízkého okolí. Charakter a způsob
využívání okolní krajiny nebude záměrem ovlivněn.
Vliv záměru na krajinný ráz lze hodnotit jako nulový.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace záměru se nedotýká žádných objektů, které by bylo zapotřebí z důvodu výstavby
demolovat. Nedotýká se ani lokalit architektonického, historického a kulturního významu.
Kulturní hodnoty nehmotné povahy se v území taktéž nevyskytují.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako nulový.
Shrnutí
Veškeré negativní vlivy, které výstavba záměru způsobí, budou lokálního významu. Většina
z nich zároveň ztratí na své intenzitě po dokončení stavby. Jedná se především o vliv na
podzemní a povrchové vody a na kvalitu půdy. V období provozu se sníží riziko úniku
nebezpečných látek do povrchových a podzemních vod a půdy.
Výstavbou záměru dojde sice k mírnému nárůstu automobilové dopravy, bude se však jednat
o zvýšení pouze v měřítku jednotlivých automobilů. Vybudováním odstavné plochy bude
zároveň omezeno parkování vozidel mimo vyznačené plochy, a tím i ke snížení negativních
vlivů, které pro okolní prostředí představují automobily parkující podél cest, nebo na různých
plochách v jejich okolí (okraje lesů a luk).
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Z tohoto důvodu lze záměr, a to i přes jeho mírně negativní vlivy, doporučit k realizaci.

G. VI. Ochranná, kompenzační a zmírňující opatření
V období výstavby i následného provozu je k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů zapotřebí provést následující opatření:
•

Stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby.

•

Zajistit dodavatelem stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek,
především v průběhu zemních prací. Zároveň provést opatření ke snížení prašnosti při
výstavbě (např. skrápěním), včetně opatření, které zajistí, že okolní vozovky nebudou
znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby.

•

K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích
do recipientů nebo okolního prostředí vybudovat ochranné zemní jímky nebo hrázky.
Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto
nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum.

•

Podrobit přísné technické kontrole veškerou techniku, která bude v průběhu výstavby
používána, např. nákladní vozy, kompresory apod., a to ještě před navezením
na stavbu. Nesmí být nasazeny stavební stroje, ze kterých uniká olej nebo pohonné
hmoty.

•

Mobilní techniku parkující v prostoru stavby po dobu parkování zabezpečit
záchytnými vanami umístěnými pod motor, případně pod převodovou skříň.

•

V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště.

•

Pohonné hmoty, maziva a hydraulické oleje pro stavební mechanismy neskladovat
v obvodu zařízení staveniště a dovezené nádoby s pohonnými hmotami zabezpečit
záchytnými vanami.

•

V prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění.

•

Pro období stavby navrhnout systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění. O vznikajících odpadech
v průběhu stavby a způsobu nakládání s nimi vést odpovídající evidenci.

•

V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám
ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou
ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

•

Odstranění odpadů smluvně zajistit pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

•

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v průběhu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
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•

Pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ úniku nebezpečných
látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

•

Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi, zejména
z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.

•

V rámci stavby vést deník o výkopové zemině, jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou
č. 294/2005 Sb. O způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku.

•

Aby nedošlo k zásahu do vývojových cyklů plazů a ptáků, budou stavební práce
zahájeny mimo hlavní vegetační období, tj. mimo měsíce duben až srpen.

•

Z důvodu ochrany navazujících území proti pronikání invazních druhů a omezení
rušení ZCHÚ je nutné používat na vytvoření zpevněné plochy parkovišť pouze místní
materiál, tj. materiál pocházející nejlépe z blízkého okolí nebo alespoň z oblasti
náhorní planiny Krušných hor.
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H. PŘÍLOHY
I. Vyjádření orgánů státní správy
•

Stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992

•

Stanovisko Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Ostrov z hlediska
územně plánovací dokumentace

II. Mapové přílohy
•

Přehledná situace - širší vztahy (1:50 000)

•

Přehledná situace (1:5 000)

•

Koordinační situace (1:250)

•

Zákres do katastrální mapy (1:1 000)

III. Fotodokumentace

Samostatné přílohy
•

Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb.

•

Biologické hodnocení vlivů záměru, podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
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Datum zpracování oznámení:
17. 10. 2011

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Ing. Martina Hadravová, Ing. Jiří Bednář
Novák & Partner s. r. o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

Spolupracovali:
Ing. Karel Dusbaba
Mgr. Ondřej Volf

Ing. Jan Hrabánek

Průvodní a souhrnná technická zpráva
Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Biologické hodnocení vlivů záměru dle § 67 zákona
č. 114/192 Sb.
Inženýrskogeologický průzkum

Podpis zpracovatele oznámení:

Novák & Partner s. r. o., 2011
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PŘÍLOHY

I. Vyjádření orgánů státní správy
• Stanovisko Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského
kraje podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
• Stanovisko odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu
ostrov z hlediska územně plánovací dokumentace

II. Mapové přílohy
• Přehledná situace - širší vztahy (1:50 000)
• Přehledná situace (1:5 000)
• Koordinační situace (1:250)
• Zákres do katastrální mapy (1:1 000)

III. Fotodokumentace

Pohled na lokalitu od jihu

Říčka černá podél dotčeného pozemku

Pohled na lokalitu od říčky Černá, v pozadí přístřešek pro turisty

Pohled na lokalitu od východu, ze silnice III/2196

