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B.1 Základní údaje                                                                                        

1. Název záměru                                                                                                                     

 Rekonstrukce zimního stadionu (dále jen ZS) 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Plocha dotčená záměrem : 41.097 m2(mapa 3,4)                                                                            

Kapacita parkoviště: cca 250 aut (mapa 4)                                                                    

Plocha parkoviště: cca 6.000 m2(mapa 3,4) 

Rozsah rekonstrukčních prací (v mil Kč): cca 120                                                         

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Ústecký kraj (mapa 1) 

Obec:  Litvínov (mapa 2, foto 1 ) 

Katastrální území: Horní Litvínov (mapa 3,5) 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými) 

Jedná se o rekonstrukci zimního stadionu(mapa 3+foto 1-13), zejména o rekonstrukci 

jeho budov a samozřejmě i chladicích technologií. Účelem rekonstrukce je zlepšit estetický 

vzhled dotčených budov, zlevnit provoz chladících technologií, zabezpečit kvalitní zázemí 

pro hráče a návštěvníky sportovních akcí. Současně s rekonstrukcí budov sportovního 

komplexu proběhne výstavba přilehlého parkoviště(mapa 4). Jeho absence v současné době 

komplikuje dopravní situaci zejména v době konání ligových zápasů (foto 6). Návštěvníci 

těchto sportovních utkání parkují své automobily v přilehlých ulicích. Parkoviště by mělo toto 

„divoké parkování omezit“ a snížit i zátěž zejména hlukovou a emisní a to zejména 

v nejbližším okolí. Vzhledem k velikosti parkovací plochy je tento záměr posuzován 

z hlediska možného vlivu na ŽP.  

V současné době nejsou známy podobné projekty, které by souvisely s předkládaným 

záměrem. Kumulace negativních vlivů by mohla nastat v případě dalších  stavebních činností 

v těsném okolí předkládaného záměru. 
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Záměr města Litvínov rekonstruovat haly zimních stadionů(foto 2-13)  a  výstavby 

přilehlého parkoviště(mapa 3,4) vychází z nezbytné nutnosti zabývat se dopravní situací při 

návštěvě sportovních utkáních a technickým stavem stávajících hal – hlavní zápasové 

a tréninkové, a to z několika závažných důvodů: 

• dopravní zatížení(foto 6) je v době pořádání ligových zápasů mnohonásobně zvýšeno, 

obyvatelstvo je tímto stavem obtěžováno a to zejména zvýšenou hlučností, nárůstem 

emisí z motorových vozidel, záborem parkovacích míst  a vznikem nepřehledných 

dopravních situací; 

• technický stav hlavních částí chladícího systému(foto 4,10), jenž slouží pro obě dvě 

ledové plochy, je nevyhovující, částečně pak ve stavu havarijním. Představuje tak 

závažné ekologické riziko (jako primární chladící medium je zde použit čistý bezvodý 

čpavek  v celkovém množství 6 tun); 

• stávající ledová plocha obou hal zimních stadionů(foto 1,7) nevyhovuje jak 

z kvalitativních, tak energetických důvodů požadavkům na ni kladeným; 

• je nezbytné udržet kvalitu zázemí pro mládežnický a vrcholový hokej v Litvínově 

i v celém regionu a tím udržet a rozvinout cestovní ruch, malé a střední podnikání, 

tradičně napojené na tuto regionální transakci; 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Cílem předkládaného projektu je rekonstrukce  dvou stávajících hal – horní ligové 

ledové plochy(foto 7) a spodní tréninkové ledové plochy(foto 2,3) a výstavby nového 

kapacitně dostačujícího parkoviště(mapa 3,4). Funkční užití nemovitostí  ani jejich velikost a 

vnější vzhled nebude měněn  (kromě úpravy fasády , zateplení apod.)  

Důvody k jeho realizaci se dají charakterizovat takto: zachování dlouholeté tradice 

ledního hokeje v regionu, s ohledem na význam tohoto sportu pro image města a další rozvoj 

cestovního ruchu, s výrazným dopadem na zachování možností realizace volnočasových 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 10/64 
Název záměru Rekonstrukce Zimního stadionu Litvínov 
Zadavatel: Zimní stadion, S.K.Neumanna 1598, Litvínov 6, 436 01 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
aktivit pro obyvatele města a zejména mládež. Realizace předkládaného projektu umožní 

zachování pracovních míst a vytvoření nových, podpoří také rozvoj malého a středního 

podnikání na území města Litvínov. 

 

Etapizace stavby: 

. Hlavní hala 

 Chlazení, ledová plocha 

 rekonstrukce ledové  plochy 
 rolba 
 rekonstrukce strojních zařízení strojovny 

 

 Šatny 

 šatna hostů 
 šatna dorostu 
 prostory s gumovým povrchem 
 vzduchotechnika pro šatny 

 

 Zázemí pro veřejnost 

 sedadla 
 

 Elektro část 

 elektroinstalace uvnitř stavby – osvětlení 
 elektroinstalace uvnitř stavby - rozvody  
 ozvučení 
 světelný informační systém 

 

 Střecha 

 Demontáž světlíků, izolace střechy 
 Okapový systém 
 Hromosvody 
 Střecha severní a jižní přístavby 

 

 Obvodový plášť 

 obvodový plášť – hala 
 obvodový plášť – severní a jižní přístavby 
 prosklení severní a jižní přístavby 
 okna severní a jižní přístavby 
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. Tréninková hala 

 Chlazení, ledová plocha 

 rekonstrukce ledové plochy 
 hrazení ledové plochy 

 

 Šatny 

 šatna žáci 
 šatna veřejnost 
 prostory s gumovým povrchem 

 

 Střecha 

 oprava povrchové úpravy vnitřního povrchu 
 

 Obvodový plášť 

 náhrada prosklení severní a jižní stěny 
 instalace stěnových panelů západní stěny 
 oprava vnějšího pláště 
 výměna vnitřního pláště 

 

 Elektroinstalace 

 elektroinstalace uvnitř stavby 
 vzduchotechnika 
 světelný informační systém 

 

 Zázemí pro veřejnost 

 sociální zařízení 
 

. Venkovní úpravy 

 Opěrné zdi a oplocení 
 Parkoviště a související komunikace 
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 Zásobení vodou 

Zásobení vodou je zajištěno ze stávajícího vodovodního řádu, nepředpokládá se 

navýšení spotřeby vody.  Spotřeba vody pro provoz areálu je kvalifikovaně odhadnuta na 

20.000 m3  .  

 Kanalizace 

Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řád a nepředpokládá se navýšení 

odpadních vod oproti současnému stavu, na základě současných poměrů je množství  přímo 

závislé na spotřebě tj.cca 20.000 m3   

 Zásobení plynem 

Bude napojeno na stávající středotlaký rozvod. Plyn bude využit pouze pro účely 

restauračních zařízení (plynová kamna). Plyn nebude využíván jako topné medium. 

 Elektrická energie 

Napojení bude provedeno přes stávající trafostanici umístěnou v areálu, slaboproudé rozvody 

budou stávající či v rámci rekonstrukce budov proběhne jejich posílení bude-li  potřeba. 

 

B.1.2  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 

dokončení  

Projekt bude realizován v letech 2004 – 2006. Začátek prací je plánován na duben 2004 

a jejich ukončení se očekává v prosinci roku 2006. Předpokládaná doba realizace projektu je 

tedy 33 měsíců. Harmonogram projektu je však zcela závislý na získání finančních 

prostředků. 
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B.1.3 Výčet dotčených územně samosprávných celků   

. VÚSC Ústecký kraj (mapa 1) 

. ÚSC Město Litvínov (mapa 2+foto 1) 

B.1.4 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 

Zák. č. 100/2001 Sb. 

 Kategorie: 

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 

 Příslušný správní úřad :  

Krajský úřad Ústeckého kraje 

 

 Číslo a popis záměru: 

10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře n

ad  3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000

m2. 

B.2 Údaje o vstupech 

Vstupy představují zejména potřebu medií (voda, plyn, el. energie, chladící médium apod.) 

Dále se jedná o požadavky prostorové, zejména změnu prostorového užívání daného území. 

Požadavky ve smyslu záboru půdy nejsou známy, všechny pozemky se nacházejí 

v zastavěném území a jsou definovány jako stavební parcely nebo prostranství a nejsou 

využívány jako městská zeleň. 

B.2.1 Zábor půdy 

K novému záboru půdy nedojde. Pozemky na nichž se předpokládá realizace záměru 

jsou jednak stavební parcely pod  stavebními objekty – zastavěná plocha a jednak to jsou 

pozemky  charakterizované jako  ostatní plocha. Využití těchto pozemků je charakterizováno 

jako : jiná plocha, manipulační plocha, zeleň v zástavbě a ostatní komunikace. Celkový 
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přehled o záboru pozemků pro připravovaný záměr stavby je patrný z přiložené katastrální 

mapy se schématickým zákresem. 

 

Přehled dotčených parcel: 

====================================================================== 
Parcela: 1530  / 1     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 4587       m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Zastavěná plocha         
Využití: Občanská vybavenost (jiná stavba)           
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1530  / 2     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 1534       m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 143400     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Manipulační plocha                          
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1534  / 1     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 1346       m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Jiná plocha                                 
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
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====================================================================== 
Parcela: 1534  / 2     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 357        m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Zeleň v zástavbě                            
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 1     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 4345       m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 152900     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Ostatní komunikace                          
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 2     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 7541       m2 
Část obce: Horní Litvínov                      Číslo budovy: 1598      
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 152900     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Zastavěná plocha         
Využití: Občanská vybavenost                         
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 7     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 495        m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3240      Pol. výkazu: 130400     
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Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Ostatní komunikace                          
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: SPORTaS, s.r.o. Studentská č.p.758, 436¬01 Litvínov          
IČO/RČ: 2500543000   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 33498        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 11    / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 368        m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Zeleň v zástavbě                            
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 12    / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 805        m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Zastavěná plocha         
Využití: Ostatní stavební objekty (garáž)            
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 13    / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 1403       m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Zeleň v zástavbě                            
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
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    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1561  / 15    / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 341        m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3150      Pol. výkazu: 128800     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Jiná plocha                                 
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: HC CHEMOPETROL A.S. LITVÍNOV S.K.NEUMANNA 1598               
IČO/RČ: 6404809800   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 55396        
    Popis: Ostatní právnické osoby                           
 
 
====================================================================== 
Parcela: 1563  / 0     / 0    k.ú.: Horní Litvínov                     
Výměra: 17980      m2 
Část obce:                                     Číslo budovy:           
Mapový list:         Čís. listu vl.: 3240      Pol. výkazu: 152900     
Typ parcely: pozemková (KN)     Druh pozemku: Ostatní plocha           
Využití: Hřiště, stadiony                            
Ochrana: Neuvedeno                                                     
-----------------------------Vlastníci:------------------------------- 
Vlastník: SPORTaS, s.r.o. Studentská č.p.758, 436¬01 Litvínov          
IČO/RČ: 2500543000   
    Podíl: 100001           Položka výkazu: 33498        
    Popis: Ostatní právnické osoby  
                          

B.2.2 Odběr a spotřeba vody 

Odběr a spotřeba vody v průběhu stavby bude závislá na množství použitého betonu, 

zdroj vody pro přípravu betonové směsi však nebude v místě stavby.  Spotřeba vody, která by 

mohla představovat větší zátěž pro vodovodní řád se nepředpokládá.  V průběhu stavby bude 

voda využita zejména jako iniciátor některých stavebních směsí a v případě stavby v letním 

(či extrémně suchém) období i ke skrápění ploch (snížení prašnosti). 

Podle dostupných údajů nedojde ke zvýšení odběru vody (současný stav. 

20.000m3/rok). 
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B.2.3 Energetické zdroje 

 Elektrická energie 

a) V době výstavby 
V době výstavby bude odběr elektrické energie  zajišťován ze staveništního rozvaděče. 

Elektrická energie bude využita pro osvětlení staveniště a pro  pracovní nářadí.  

 
b) V době provozu 

V době provozu bude sloužit el. energie k  zajištění provozu, vnitřních funkčních 

technologických celků (chlazení, ventilace, el. vytápění, provoz restauračních zařízen, 

osvětlení apod.) Odběr vyšší  než je současný se nepředpokládá. Současný odběr je na základě 

dlouhodobých měření ustálen okolo 2 mil kWh/rok. V souvislosti s rekonstrukcí chladících 

technologických celků lze spíše předpokládat jeho mírný pokles. 

 

 Plyn 

Využití plynu se po rekonstrukci nepřepokládá. Plyn nebude sloužit jako topné médium. 

 Teplo 

Teplo pro vytápění a výrobu teplé  užitkové vody je získáváno z výměníku tepla, který je 

napojen na dálkový teplovod. Měření spotřeby tepla je prováděno na patě objektu a na 

základě předchozích dlouhodobých  měření je odhadnuta budoucí spotřeba na cca 6100 

GJ/rok. 

 Chlazení 

Předpokládá se změna chladící technologie  a to přechod z nepřímého chlazení na přímé 

chlazení.  Efekt se projeví jednak ve snížení energetické náročnosti, ale i v minimalizaci 

možných rizik  vzniklých při úniku čpavku.  

B.2.4 Surovinové zdroje 

Surovinové zdroje pro oznamovaný záměr nebudou potřebné. Nepočítáme - li nutnost 

materiálů k výstavbě samotného objektu. Jedná se zejména o dostatečné množství  živičných 
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směsí pro výstavbu parkoviště a materiálů nutných pro rekonstrukci. V současné fázi 

projektové dokumentace nejsou známy přesnější údaje o materiálech. Ze zkušeností 

z podobných investičních záměrů však nelze předpokládat, zásadní problém se zajištěním 

příslušných materiálů. Množství stavebních materiálů je únosné z hlediska nároků na jejich 

dopravu a nepředstavuje pro posuzovaný záměr problém. 

B.2.5 Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost bude navazovat na nově vzniklé parkoviště pro 250 parkovacích 

míst(mapa 3,4)  a to vybudováním  příjezdové komunikace ze severní a východní strany 

B.3 Údaje o výstupech 

B.3.1 Ovzduší 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 
 
Při výstavbě 

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. 

Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších  stacionárních mechanismů 

spalujících motorovou naftu. Možné znečištění ovzduší je hlavně z hlediska prašnosti, jedná 

se však o negativní vlivy dočasného charakteru. Kompenzační opatření jsou uvedena 

v následujících kapitolách.  

 

 Při provozu 
Pokud se zaměříme na předmět posuzování tj. zejména parkoviště pro 250 osobních 

aut(mapa 3,4), je možné konstatovat, že v místě vzniku dojde k mírnému nárůstu znečištění 

ovzduší a to zejména znečištěním, které je charakteristické pro automobilovou dopravu. To je 

však kompenzováno „úlevou“ v okolí na přilehlých komunikacích, které v současnosti slouží  

k parkování  návštěvníků v době prvoligových zápasů.  

Je zde možné s určitostí tvrdit, že předmětná stavba bude mít z hlediska vlivu na 

ovzduší nulový dopad (frekvence dopravy se nezvýší). Z hlediska vlivu na okolní 

obyvatelstvo bude dopad tohoto záměru jednoznačně pozitivní. 
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B.3.2 Odpadní vody 

Odpadní vody budou klasického splaškového a městského  charakteru (splaškové vody) 

a dále vody srážkové, jejichž kvalita bude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami 

ropného charakteru  z komunikací a parkoviště. Splaškové odpadní vody budou svedeny do 

kanalizace. Dešťové vody z parkoviště a zpevněných ploch budou přes lapoly ( kde budou 

zachyceny případné ropné látky svedeny do kanalizace). 

K dešťovým odpadním vodám ze střech objektů mohou být přiřazeny také srážkové 

vody odtékající ze souvisejících ploch a zatravněných ploch. Během vegetačního období ze 

správně provedených rekultivačních prací bude docházet k povrchovému odtoku srážkových 

vod pouze výjimečně při přívalových deštích. V souvislosti s vývojem počasí a častějším 

výskytem přívalových dešťů je třeba rekultivaci provést s ohledem na erozní riziko  a zamezit 

tak splachování zemních částic. Dešťové odpadní vody ze střech objektů a z ozeleněných 

ploch budou svedeny do terénu kde proběhne jejich vsáknutí.  

B.3.3 Odpady 

Kategorie N (nebezpečný)  bude zneškodňován oprávněnými firmami, které s ním 

budou nakládat dle příslušných zákonných předpisů.  

Při výstavbě parkoviště se předpokládá minimální množství odpadu. Objemově větší 

množství odpadů bude tvořit především zemina při realizaci terénních úprav a některé 

demoliční materiály . Tato zemina bude využita k rekultivaci  nebo bude odvážena na  

příslušnou skládku. Zvýšené pozornosti je nutné věnovat odpadu z technologie chlazení. 

Jednoznačně je nutné aby tuto technologii odstraňovala odborná firma a to s ohledem na cca 

6t čpavku a 700 l solanky. Ostatní odpady je nutné z hlediska stáří  stavby kontrolovat na 

možnou přítomnost azbestu, PCB v nátěrových hmotách a popřípadě hlídat přítomnost PCB 

v olejích některých starších technologických celků. 

 Druh odpadu 

V následující tabulce jsou uvedeny možné a předpokládané odpady, které budou vznikat 

při výstavbě a provozu posuzovaného záměru. S odpady se musí nakládat v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. 
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. a) V době výstavby  

Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu 

výstavby a na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti 

z obdobných staveb.   

 
Tabulka předkládá kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě: 

Poř. 
č. 

název odpadu kód kategorie zdroj odpadu 

1 směsné obaly 15 01 06 O obaly od použitých materiálů 
2 směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 
06 

17 01 07 O nadbytečný nebo náhodně 
znehodnocený základový beton 

3 dřevo 17 02 01 O odpadní stavební dřevo (bednění 
základových desek) 

4 plasty 17 02 03 O odpadní plasty z montáže 
technologických celků  

5 kabely neuvedené pod 17 04 
10 

17 04 11 O instalace kabelů 

6 železo a ocel 17 04 05 O armování základových desek 
 

. b) V době provozu  

Největší produkce odpadů bude pravděpodobně směsný komunální odpad při likvidaci 

obsahů odpadkových košů nebo kontejnerů. Dále to bude odpad z obalového materiálu a 

z údržby zeleně.  Dále se může jednat i o odpad z restauračních zařízení, a přidružených 

provozoven, jeho kvalita se v současné době špatně odhaduje. Je však zřejmé, že množství ani 

kvalita odpadu nebudou představovat pro životní prostřední podstatnou změnu z hlediska jeho 

ovlivnění či metod likvidace. 

Při provozu bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby 

zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:  

Poř. 
č. 

název odpadu kód kategorie

1 nechlorované hydraulické minerální oleje 13 01 10 N 
2 nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje 
13 02 05 N 

3 kovové obaly 15 01 04 O 
4 směsné obaly 15 01 06 O 
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Poř. 
č. 

název odpadu kód kategorie

5 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 

6 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 

7 železo a ocel 17 04 05 O 
8 směsné kovy 17 04 07 O 
9 kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
10 papír a lepenka 20 01 01 O 
11 zářivky a jiný odpad obsahující Hg 20 01 21 N 

 

 Množství odpadu 

V současné době je produkováno cca 26t/rok odpadu, který má vlastnosti komunálního 

odpadu. Odpad je shromažďován do sběrných nádob jejichž obsah je likvidován odbornou 

firmou. Provoz strojního zařízení – chlazení(kompresory) spotřebuje ročně cca 200 kg 

minerálního oleje. Na základě laboratorních měření se rozhoduje o jeho výměně. Výměna 

probíhá zhruba 1x ročně. Použitý olej je předán odborné firmě. Ta ho využívá jako palivo. 

Množství odpadu z parkoviště je minimální v převážné většině se bude jednat o uliční smetky. 

Provoz celého areálu po rekonstrukci bude produkovat  stejné množství odpadů jako před 

rekonstrukcí. Množství komunálních odpadů bude přímo úměrné návštěvnosti areálu.  

   Způsob nakládání s odpadem 

Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů.  Druhotné suroviny budou dále vhodně využity. Odpady 

budou ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu 

prostřednictvím oprávněných firem.  

B.3.4 Vlivy v době výstavby  

 Je zcela samozřejmé, že provoz v době výstavby potřebných zařízení bude mít 

negativní vliv na prostor ekosystémů, a na kvalitu životního prostředí.  Vhodnými 

opatřeními je možné  je minimalizovat , nutno podotknout, že jde z hlediska stavby o 

vlivy dočasné. 
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 Kvalita životního prostředí bude též negativně ovlivňována, a to jak v prostoru 

staveniště samotného, tak i v jeho okolí. Především půjde o : 
 

• liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz dopravy v průběhu realizace 
projektu, prostor stavenišť bude v době rekonstrukce a výstavby objektů po omezenou 
dobu plošným zdrojem znečišťování ovzduší; 

 
• vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod; 

 
• odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních 

předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace 
projektu bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, 
jenž bude umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné 
činnosti  firem zajišťujících   zpracování či uložení odpadů; 

 
• charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, hladina 

hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty. 
 
Rizika, vyplývající z expozice hluku, jsou vyjádřena stanovením nejvýše přípustných hladin 
zvuku. Jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v úplném znění.  
 
Závazné stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci místně 
příslušné hygienické stanice. 
 
Dalšími souvisejícími právními předpisy jsou zejména: 
 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů v platném znění, předpisy související ; 

 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
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C  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  
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C.1 Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik 

dotčeného území  

C.1.1 Podkrušnohoří (Mostecko) 

Okres Most spadá (z hlediska biogeografického členění České republiky) do tzv. 

hercynské podprovincie. Vlastní bioregion (Mostecký) tvoří výrazná pánevní sníženina ve 

středu severozápadních Čech a převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká 

pánev.   Bioregion má plochu 1 301 km
2
 a je výrazně protažen ve směru "JZ - SV".  

 Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje zde 

2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami  

s expanzívními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a vzácně i halofilní bioty.  

Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní  a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky, 

přítomna je řada prvků mezních. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se 

zastoupením středočeských endemitů. 

 Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší  

s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové 

sníženiny s doubravovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými 

doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy. Vyskytují se zde náplavové kužely 

na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu u Kryr s acidofilními doubravami, které tvoří 

přechod do okolních bioregionů. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých 

pánví s mokřady a jezery. Dnes je charakteristická gigantická antropogenní přestavba reliéfu 

a velkoplošná devastace a rekultivační obnova bioty. K místním společenstvům patří 

xerotermní lada a slaniska, dominují však  těžbou využívaná území, která jsou postupně 

zemědělsky a lesnicky rekultivována  a původní orná půda. 

Vlastní zájmové území je rovinatý terén ležící z hlediska důlní činnosti v lokalitě 

bývalého ochranného pilíře. Jedná se převážně o zemědělské pozemky (orná půda, louky, 

pastviny)  ležící ladem a nejsou využívány k zemědělské ani lesnické činnosti. Pozemky jsou 

zapleveleny a sporadicky se zde vyskytují náletové dřeviny a křoviny.  

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a 

suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a 

podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota 
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činí cca 8° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm. Nadmořská výška území 

činní cca 340 m n. m. Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je 

tvořena měkkými a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a 

písčité sedimenty). 

C.1.2 Identifikace dotčené lokality 

Předkládaný projekt bude realizován na území Ústeckého kraje(mapa 1,2), který je 

součástí Regionu soudržnosti Severozápad (tvořeného Ústeckým a Karlovarským krajem). 

Město Litvínov se nachází na severozápadě České republiky. Rozkládá na jižním úpatí 

mostecké části Krušných hor. Jeho rozloha činí cca 4 070 ha. Severní hranice města zabíhá do 

hor a jižní hranice probíhá v podhorské rovině. Průměrná nadmořská výška je 330 m.n.m. 

Z hlediska biogeografického se dotčená lokalita nachází při severním okraji 

Mosteckého bioregionu. Hranice sousedního  -  krušnohorského regionu probíhá severněji cca 

500 m na úpatí Krušných hor. Přechod obou bioregionů je velice strmý i když je možné 

pozorovat částečné vzájemné ovlivnění zejména klimatické.  

Jedná se o vnitřní  urbanizované území města Litvínov (obce s rozšířenou působností)  

střídají se zde zastavěné plochy a plochy městské zeleně. V územním plánu je území  

definováno jako území vhodné pro rozvoj občanské vybavenosti.  

Lokalita posuzované stavby  se nachází ve východní části města Litvínov(mapa 5), ve 

vzdálenosti přibližně 1,5 km severovýchodně od centra města. Stávající zimní stadiony jsou 

umístěny na rozhraní městské části Osada (směrem na východ) a novější zástavby směrem na 

severozápad, v přímém sousedství současného letního stadionu. Městská část Osada byla 

vybudována válečnými zajatci a totálně nasazenými jako obytná zástavba pro říšské Němce, a 

to především v souvislosti s výstavbou chemické továrny v Záluží. V dubnu 2003 byla tato 

městská část vyhlášena památkovou zónou. 

Přesná lokalita stávajících zimních stadionů (foto 1) je vymezena místními 

komunikacemi - Podkrušnohorskou ulicí ze severu, ulicí S. K. Neumanna z východu, 

Žižkovou ulicí z jihu a Haškovou ulicí ze západu. Podkrušnohorská ulice je klíčová 

komunikace protínající město ze západu na východ, ulice S. K. Neumanna je důležitá 

komunikace bezprostředně navazující na jižní obchvat města – silnici 1. třídy č. I/27 Most – 

Litvínov – Osek - Dubí.  Po Žižkově ulici je vedena tramvajová trať Litvínov – Most. 
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Základní dopravní přístupy na staveniště jsou nájezdy z ulice S.K.Neumanna na parkoviště 

před hlavní halou a parkoviště u tréninkové haly, vstup z ulice Podkrušnohorská ke komplexu 

zimních a letnímu stadionu. Vedlejší přístupy jsou z ulice Haškova a Žižkova. Lokalita 

staveniště bezprostředně navazuje na bloky obytných domů ze severu a z východu 

(památková zóna), z jihu potom na individuální zástavbu rodinnými domy a ze západu na 

letní stadion.  

 

 

C.2 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale 

udržitelného využívání  

Území je v současnosti a bylo i v minulosti využíváno k bydlení a k provozu prvků 

občanské vybavenosti. Již v padesátých letech minulého století zde byl vybudován sportovní 

komplex pro lední hokej, atletiku  a fotbal(foto 2-13). V územním plánu se nepředpokládá 

jiné využití území než je v současnosti. Trvalá udržitelnost území je spíše spojena 

v postupném funkčním, estetickém a historickém „zrání“ území. Pod pojmem zrání se zde 

rozumí postupnou rekonstrukci zanedbaných nemovitostí, vhodné architektonické řešení 

nových projektů a vytváření dlouhodobých tradic a vazeb mezi obyvatelstvem a prostředím.    

C.3 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace 

přírodních zdrojů 

Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme 

jako: 

Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může 

využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při 

postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (Zák. č.17/1992 Sb.). 

Přírodní zdroje nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny(mapa 6). Pokud jako 

přírodní zdroj budeme definovat vzrostlou městskou zeleň (při dobré vůli a neformálním 

pohledu na ochranu přírody tak lze učinit). Je možné konstatovat, že vhodná péče o městskou 

zeleň a rekultivační zásahy mohou  takto definovaný přírodní zdroj jen posílit. 
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C.4 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se 

zvláštní pozorností na  

C.4.1 Územní systém ekologické stability krajiny 

 Nadregionální a regionální  územní systém ekologické 

stability 

Zájmové území není součástí ani v kontaktu s regionálními nebo nadregionálními prvky 

(biokoridory, biocentra) územního systému ekologické stability (ÚSES). Významné prvky 

ÚSES(mapa 5) probíhají v lokalitě Krušných hor a jižněji v mostecké pánevní oblasti a v 

území   jejich  dvoukilometrového ochranného pásma. 

C.4.2 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné 

krajinné prvky  

V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky. 

Svým provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší chráněná území(mapa 6) - chráněnou 

oblast přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č.10/79 Sb.)  (cca 1 km) , CHKO 

České středohoří (cca 15 km). 

C.4.3 Území historického, kulturního nebo archeologického 

významu, 

Město Litvínov má dlouhou historii. O osídlení krajiny v Podkrušnohoří svědčí 
archeologické nálezy z mnoha lokalit v prostoru bývalého Komořanského jezera. O založení 
města se nezachovaly žádné listinné důkazy a tak první zmínkou o Litvínovu zůstala ta, jež je 
uvedena v papežském daňovém rejstříku, zvaném Registrum decimarum z roku 1352. Ve 
středověku se střídali majitelé jednotlivých vsí, které dnes tvoří Litvínov. Litvínov patřil delší 
čas rodu Lobkoviců a od r. 1642 se Horní Litvínov  dostal na téměř 300 let do majetku rodu 
Valdštejnů.  V 16. stol. se rozmohlo dolování rud na českém území Krušných hor. Na 
přelomu 17. a 18. století se rozšířilo tkaní a předení podomácku, později se začaly zakládat 
manufaktury. V r. 1715 založil hrabě Jan Josef Valdštejn v Horním Litvínově manufakturu na 
výrobu sukna. Téhož roku byl Horní Litvínov privilegiem císaře Karla VI. povýšen na 
městys.  
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Od té doby se původní vesnice začala rozrůstat a nabývat podoby města. Punčochové 

zboží se vyváželo z litvínovských manufaktur do celé Evropy. Po zavedení parního stroje se 
rozvinulo zejména bavlnářství, které zaměstnávalo stovky obyvatel, převážně žen. 
V Podkrušnohoří byla v průběhu 19. století otevřena řada hlubinných dolů na těžbu hnědého 
uhlí, které se dováželo i do Saska. K obrovskému rozmachu přispěla v r. 1870 část Ústecko-
teplické dráhy procházející Mostem až do Chomutova a tzv. Duchcovsko – podmokelská 
dráha z Chomutova přes Litvínov do Teplic-Lesní brána. 

 
Textilní továrny, doly a výstavba železničních tratí přilákaly množství nových obyvatel, 

mezi nimi byli řemeslníci, horníci, živnostníci, úředníci a učitelé. Po vzniku Československé 
republiky v r. 1918 přibylo českého obyvatelstva. Po r. 1933 s nástupem fašismu v Německu 
se měnila i politická situace v Československu. Po Mnichovské dohodě z 29. 9. 1938 bylo 
převážně německé pohraničí – Sudety – postoupeno Německu. Němci od roku 1939 začali 
budovat v blízkosti města (na katastru obce Záluží) velký chemický závod na výrobu 
pohonných hmot z hnědého uhlí a spolu s ním i obytné domy v Litvínově. Po ukončení II. sv. 
války v r. 1945 došlo k výměně obyvatel Litvínova. Němci byli přesídleni do Německa 
a přišli obyvatelé  z vnitrozemí a ze Slovenska. Od r. 1957 je v provozu nová tramvajová trať 
rychlodrážního typu mezi Mostem a Litvínovem. V Litvínově byly vystavěny stovky bytů, 
mezi nimi Koldům pro 1100 obyvatel a svobodárny pro zaměstnance chemičky. S výstavbou 
bytů se vystavěla i síť obchodů a služeb. 

 
Největší změny v modernizaci zaznamenala chemická továrna, která se od r. 1945 

neustále rozšiřovala, modernizovala a měnila výrobní program. Zásadní investicí bylo 
vybudování dvou jednotek na výrobu etylénu. 

 
Vznikla i řada sportovišť, letní a zimní stadiony, koupaliště a krytý plavecký bazén, 

fotbalové hřiště a tenisové kurty, sportovní hala a další. Litvínov se s podporou velké 
chemické továrny- Chemopetrolu stal významným střediskem vrcholového sportu. 
Nejznámějším sportem, který Město Litvínov proslavil po celé republice i ve světě, je lední 
hokej. Jeho tradice sahá do období po II. sv. válce. 8. listopadu 1945 byl založen  klub 
s názvem „SK Stalinovy závody, hockeyový odbor, Horní Litvínov“. Lední hokej se hrál na 
bývalém hřišti házené. V srpnu roku 1955 byla zahájena stavba zimního stadionu a 5. 
prosince téhož roku byl nový stadion slavnostně otevřen. V roce 1959 hokejisté Litvínova 
postoupili do nejvyšší soutěže. V roce 1965 byl zimní stadion zastřešen, v r. 1979 byla 
postavena v bezprostředním sousedství stadionu druhá plocha, která byla zastřešena v r. 1982.  

 
Město Litvínov je sídlem oddílu HC Chemopetrol, který je jediným extraligovým 

klubem, který úspěšně po desetiletí figuruje na předních místech celorepublikové soutěže. Pro 
město i pro firmu Chemopetrol je tento hokejový oddíl nezastupitelným v otázce 
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reprezentace, propagace a reklamy. Proto se město Litvínov rozhodlo podpořit další rozvoj 
ledního hokeje v Litvínově a celých severozápadních Čechách investicí do nové víceúčelové 
zimní sportovní haly.  

 

C.4.4 Území hustě zalidněná 

Území je v současnosti a bylo i v minulosti využíváno k bydlení a k provozu prvků 

občanské vybavenosti. Již v padesátých letech minulého století zde byl vybudován sportovní 

komplex pro lední hokej, atletiku  a fotbal(foto 2-13). Okolí posuzovaného záměru je možné 

charakterizovat jako území hustě zalidněné. Realizací stavby se množství obyvatelstva 

nezmění. 

C.5 Stručná charakteristika stavu složek životního 

prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny  

C.5.1 Půda 

Při posouzení stavu složek životního prostředí v dané lokalitě  vycházíme z historických 

podkladů. Zájmové území je charakteristické tím, že v průběhu 19. a 20. století zde probíhala  

intenzivní hlubinná těžba  hnědouhelné sloje. Jsou zde přítomné i antropogenní navážky 

z padesátých let minulého století. Předkvartérní podloží je tvořeno nadložními tercielními 

jílovci. Ty jsou překryty kvarterními sedimenty tvořenými písčitými hlínami, jíly a štěrky a 

deluviálními hlinitými štěrky s krystalickým materiálem. V současné době jsou původní typy 

půd překryty vrstvami antropogenních materiálů různé kvality a charakteru od navážek 

z různých staveb, zbytků stavebních materiálů až po uměle vybudované trávníky na 

sportovištích. Zajímavostí je promrzlá půda pod ledovou plochou hlavního stadionu údajně do 

hloubky až  4 m  a nález vodního ledu v hloubce cca 2,8 m při zkušebních a kontrolních 

vrtech. Promrzání půdy je způsobeno špatným technickým stavem  chladícího zařízení a 

nedostatečnou izolací  ledové plochy. 
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C.5.2 Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší) 

Zájmová lokalita je umístěna v podkrušnohorské pánvi. Ovzduší dané lokality je zatíženo 

emisemi energetického a chemického průmyslu, povrchová těžba hnědého uhlí zvyšuje 

prašnost prostředí. Morfologie krajiny spolu s meteorologickými situacemi dává vzniku 

inverzních stavů, kdy koncentrace znečišťujících  látek v mnoha případech krátkodobě  

překračuje imisní limity. Je pravdou , že od roku 1998 dochází k zásadnímu snížení emisí  

oxidů síry a tuhých částic - poletavého prachu (  vázající olovo, kadmium), naopak roste 

množství emisí  oxidů dusíku jako důsledek rostoucí automobilové dopravy a využívání 

zemního plynu jako paliva. Z dalších látek znečišťujících ovzduší je třeba jmenovat alespoň 

polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, sirovodík aj. jejichž uvolňování je 

doprovodným jevem chemického a petrochemického průmyslu.  Ovzduší v nejbližším okolí 

může být ovlivněno také výrony čpavku a to zejména v případě havarijních stavů a odstávek 

chladícího zařízení 

Síť měřicích stanic různých provozovatelů dává poměrně přesný obrázek o vývoji 

znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění  po odsíření hlavně velkých zdrojů 

znečištění ( elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní situace 

(zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek – tlaková výše nad střední Evropou), 

které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický zejména pro 

pánevní oblasti. 

. 
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D.1 Vlivy realizované stavby 

 Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při 

výstavbě či rekonstrukci ZS tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě 

riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních 

povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí. 

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude dopad rekonstrukce či výstavby 

nového ZS(architektonická studie) na obyvatelstvo kladný. Zejména se předpokládá zvýšení 

cestovního ruchu se všemi průvodními jevy:  

• vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu, 

služeb a následně pak vznik nových pracovních míst;  

• systematická, koordinovaná a koncepční činnost v oblasti sportovních aktivit; 

• zvýšení regionálních  kapacit  v oblasti sportovních a společenských aktivit; 

• posílení regionální spolupráce na rozvoji oblasti; 

• vytvoření 5 nových pracovních příležitostí; 

• zachování 20 stávajících pracovních míst. 

 

D.2 Vlivy vzniklé při realizaci záměru 

V případě předkládaného projektu lze v průběhu jeho realizace uvažovat tyto 

následující, dočasné vlivy na životní prostředí: 

• zvýšenou primární i sekundární prašnost 

Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem. 

Hlavními zdroji prašnosti budou : 

• zemní práce a manipulace se zeminami 

• deponie zemin, případně jiných sypkých hmot 

• manipulace s cementem a kamenivem  

• dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení 

• samotná technologie jen  v případě poruchy, respektive havárie. 
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• produkcí plynných škodlivin 

Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou 

stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky. 

 Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů,  

v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání  

s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení.  

•  Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů 

v prostoru a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na 

ekosystémy je třeba brát v úvahu i ta fakta, že : 

Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové 

komunikace po jejich vysušení. 

 Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k 

narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů 

rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolizmu 

rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu. 

• dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům 

• krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky 

• navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové 

sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc. 

 Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory.  

Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů  

a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí. 

 S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru 

dočasného, nepovažuje zpracovatel  za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani 

kvantifikaci negativních  vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v 

podobných případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která 

povedou k minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich 

negativního  působení na místní a okolní ekosystémy. V zásadě jde o : 

• udržování motorů v bezvadném technickém stavu 

• omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do 

vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší) 
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• organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je 

přínosem v oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby. 

• liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz dopravy v průběhu realizace 

projektu, prostor stavenišť bude v době rekonstrukce a výstavby objektů po omezenou 

dobu plošným zdrojem znečišťování ovzduší; 

• vlastní realizace projektu nebude významným zdrojem odpadních vod; 

• odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních 

předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace 

projektu bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, 

jenž bude umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné 

činnosti  firem zajišťujících   zpracování či uložení odpadů; 

• charakter stavby není předpokladem pro použití vyššího počtu stavebních strojů, 

hladina hluku by proto neměla přesáhnout zákonem dané limitní hodnoty. 

• Rizika, vyplývající z expozice hluku, jsou vyjádřena stanovením nejvýše přípustných 

hladin zvuku. Jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací v úplném znění.  

• Závazné stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku je v kompetenci 

místně příslušné hygienické stanice. 

 

Dalšími souvisejícími právními předpisy jsou zejména: 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů v platném znění, předpisy související ; 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu., ve znění pozdějších předpisů 

 
Samotná stavební činnost bude mít zcela zanedbatelný negativní vliv na životní 

prostředí za předpokladu, že budou dodržena následující opatření: 

 

OOcchhrraannaa  pprroottii  vviibbrraaccíímm  aa  hhlluukkuu  

Zajistí se použitím nejvhodnějšího druhu a typu strojní mechanizace, stavba bude 

probíhat mimo nejhustší městskou zástavbu a proto se nemusejí přijímat jiná opatření. 
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OOppaattřřeenníí  pprroottii  zznneeččiiššťťoovváánníí  oovvzzdduuššíí  vvýýffuukkoovvýýmmii  ppllyynnyy  aa  pprraacchheemm  

Nebude připuštěn provoz vozidel, která produkují více škodlivin, než povoluje platná 

vyhláška. Nakládka stavební sutě a zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod 

horní hranu postranice  vozidla. 

  

ZZáábboorr  pplloocchh  pprroo  zzaařříízzeenníí  ssttaavveenniiššttěě,,  jjeehhoo  pprroovvoozz  aa  vviizzuuáállnníí  rruuššeenníí  ookkoollíí  

Velikost záboru bude minimální a doba trvání co nejkratší – v souladu 

s projektovou dokumentací. Pro provoz staveniště bude vypracován takový provozní řád, 

aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí. 

 

OOcchhrraannaa  pprroottii  zznneeččiiššťťoovváánníí  ppooddzzeemmnníícchh  aa  ppoovvrrcchhoovvýýcchh  vvoodd  

Případné skladování látek, které nejsou odpadními vodami, bude podléhat zvláštnímu 

režimu skladování a zacházení s nimi. Budou pravidelně kontrolovány dopravní a stavební 

stroje – těsnost jejich palivových a mazacích nádrží. 

 

OOcchhrraannaa  zzeelleenněě  ppřřeedd  ppoošškkoozzeenníímm  

Stromy a keře budou zajištěny obedněním, případně jiným vhodným způsobem proti 

případnému poškození. Bude zajištěno, že na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny 

nebudou, ani dočasně, uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily systém 

stromů. 

 

 

VVýýsskkyytt  rraaddoonnuu  

Na základě zpracované mapy radiačního rizika (v měř. 1 : 200 000) lze zařadit zájmovou 

oblast do oblasti nízkého stupně radiačního rizika. Před započetím výstavby a rekonstrukce 

objektů bude v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení provedeno 

kontrolní měření výskytu radonu na daném území. 
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D.3 Vlivy na ekosystémy a jiné složky 

Hodnocený záměr bude mít zcela zákonitě vliv na všechny základní složky životního 

prostředí a ekosystémy v celém zájmovém území, a to především v době realizace. 

Vesměs se však bude jednat o vlivy environmentálně dočasně negativní s únosnou 

intenzitou.  

K eliminaci možných negativních vlivů na životní prostředí je vhodné vyžadovat po 

investorovi důslednou biologickou rekultivaci dotčeného území.  

D.3.1 Fauna a flora 

     Celý záměr stavby se pouze minimálně dotýká biotopů s výskytem živočichů, neboť 

je orientován mimo oblast výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů(mapa 6). Místa jsou 

situována do oblasti, jež navazují na zastavěná území obce a mají vzhledem k výskytu zvláště 

chráněných druhů živočichů nulový význam.  

 

D.4 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice  nejsou známy.   

D.5 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů                                                            

D.5.1 Technická a přípravná opatření 

 Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době 

po uvedení stavby do provozu, je možno považovat : 

• precizní provedení všech stavebních a montážních prací 

• dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie 

• pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého 

technologického celku. 
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D.5.2 Opatření na úseku vody 

 V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit : 

• řádnou přípravu  

• učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít 

ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru 

• dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí 

naftou(!) 

• běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní 

skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k 

tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů 

• staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, 

CHEZACARB etc.)  

• veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u 

subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  

v souladu se Zák. č. 185/2001Sb. 

D.5.3 Opatření na úseku ovzduší 

 Prašnost 

 Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto 

období bude nutné zaměřit pozornost především na : 

• řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež 

vykazují sklony k prášení 

• úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě  

• v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak 

prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků 

• v případě demontáže staré technologie chlazení  je nutné postupovat s odbornou péči, 

specializovanou firmou, nejdříve odstranit náplně chladících systémů. 

• v místě odsávání náplní zajistit mlžné stěny pro případ úniku čpavku 
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 Plynné emise 

 I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence, 

eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na : 

• udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, 

zařízení a dalších mechanizmů 

• dokonalou organizaci práce vylučující : 

• zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení 

• běh jejich motorů naprázdno 

 

D.5.4 Opatření na úseku fyzikálního prostředí 

 Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat 

technologickou hlučnost : 

• účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku 

vzdáleností 

• vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení 

• omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou 

• tvorbou překážek šíření hluku 

• pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými 

prostředky 

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.

 Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební 

technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší. 

 

D.5.5 Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 

V místě stavebních prací a výkopů bude realizována skrývka půdy a vytvoření její 

deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území. 

Případné kontaminované stavební materiály  nebo půdy likvidovat v souladu se Zák. 

185/2001 Sb.  
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D.5.6 Opatření na úseku flóry a fauny 

 Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem "zkulturnění" 

prostředí, zvážena možnost jejich vhodného ozelenění. Požadovat po investorech výsadbu 

nové zeleně o vhodné druhové skladbě a vnějším habitu.  

Z hlediska ochrany rostlin je nutné: 

- omezit rozsah zemních prací a dobu jejich trvání na nezbytné minimum jak 

- u vzrostlých stromů zajistit jejich bednění jako ochranu proti mechanickému 

poškození 

- nezasahovat do kořenového systémů vzrostlých stromů ( minimálně 

v rozsahu průměru koruny) 

 

 

 

Z hlediska ochrany živočichů lze konstatovat: 

- celý záměr stavby se pouze minimálně dotýká biotopů s výskytem živočichů, 

neboť celá stavba je situována do oblasti jež navazují na zastavěná území 

obce a mají vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nulový 

význam.  
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E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
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Toto posouzení záměru hodnotí možný dopad vlivu stavby na životní prostředí, zejména 

s ohledem na výstavbu nového objektu parkoviště, ostatní činnosti popsané v tomto 

dokumentu v podstatě nezmění vzhled ani užívání dotčeného území, jsou zde však 

popisovány protože souvisí s výstavbou tohoto parkoviště. 

 

Variantní řešení je známo a představuje  zcela jiné a zásadní prostorové uspořádání 

jednotlivých objektů. Jedná se o výstavbu nové haly na místě současného atletického 

stadionu(foto 9,11-13), rozsáhlé rekonstrukce stávající zimního stadionu, který by sloužil 

jako tréninková ledová plocha a demolici stávající dolní tréninkové haly(foto 2,3). Součástí 

tohoto projektu by byla i výstavba nových parkovacích míst(mapa 3,4) a dalších obslužných 

objektů. Celý tento projekt je řešen urbanistickou studií(urbanistická studie), vzhledem 

k rozsahu změn, dotčené ploše a charakteru takto velkoryse pojatého investičního záměru je 

pak tento záměr nutné zařadit do Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)  10.8 

Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové 

areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů. Také z tohoto důvodu bude 

na tento záměr zpracováno samostatné oznámení s důrazem na architektonické a prostorové 

řešení(urbanistická studie) a uspořádání jednotlivých  stavebních objektů.  

Nulová varianta představuje ponechání dvou ZS v současné stavu s tím, že na 

jednotlivých technologiích by probíhaly pravidelné udržovací práce, které však neřeší dnes již 

havarijní stav celého areálu. Nulová varianta představuje pro životní prostředí zcela zásadní 

riziko. Proto nulová varianta není doporučena. 
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F.1 Mapové  podklady  

 

 
mapa 1 širší vztahy: Ústecký kraj 
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mapa 2 širší vztahy litvínovsko 
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mapa 3 katastrální mapa 
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mapa 4 katastrální mapa s umístěním parkoviště 
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mapa 5 mapa nadregionálních ÚSES 
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mapa 6  památné stromy a zvláště  chráněné území 
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F.2 fotodokumentace  

 
foto 1 – ortofotomapa dotčeného území – označeno červeným kroužkem 
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foto 2 – tréninková hala – interiér 

 

 
foto 3 – tréninková hala exteriér 
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foto 4 – strojovna, trafostanice, komplex chladicí techniky 

 

 

 
foto 5 -přilehlé bytové jednotky 
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foto 6 - stávající příjezdová komunikace 

 

 
foto 7 - hlavní ledová plocha – interiér a konstrukce střechy 
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foto 8 - stávající parkoviště před ZS 

 

 
 foto 9 - boční pohled na ZS a atletický ovál 
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foto 10 - technické chlazení z opačné strany 

 

 
foto 11 - tribuna atletického oválu 
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foto 12 a 13 - pohledy na plochu atletického oválu (prostor využitý pro výstavbu 
parkoviště 
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F.3 jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 
 
 

 
Urbanistická studie – nástin variantního řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 58/64 
Název záměru Rekonstrukce Zimního stadionu Litvínov 
Zadavatel: Zimní stadion, S.K.Neumanna 1598, Litvínov 6, 436 01 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ 

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Lokalita staveniště se nachází ve východní části města Litvínov(mapa 2,5 + foto 1), ve 

vzdálenosti přibližně 1,5 km severovýchodně od centra města. Stávající zimní stadiony(foto 

1) jsou umístěny na rozhraní městské části Osada (směrem na východ) a novější zástavby 

směrem na severozápad, v přímém sousedství současného letního stadionu. Městská část 

Osada byla vybudována válečnými zajatci a totálně nasazenými jako obytná zástavba 

pro říšské Němce, a to především v souvislosti s výstavbou chemické továrny v Záluží. 

V dubnu 2003 byla tato městská část vyhlášena památkovou zónou.  

Přesná lokalita stávajících zimních stadionů je vymezena místními komunikacemi - 

Podkrušnohorskou ulicí ze severu, ulicí S. K. Neumanna z východu, Žižkovou ulicí z jihu 

a Haškovou ulicí ze západu. Podkrušnohorská ulice je klíčová komunikace protínající město 

ze západu na východ, ulice S. K. Neumanna je důležitá komunikace bezprostředně navazující 

na jižní obchvat města – silnici 1. třídy č. I/27 Most – Litvínov – Osek - Dubí.  Po Žižkově 

ulici je vedena tramvajová trať Litvínov – Most. Základní dopravní přístupy na staveniště jsou 

nájezdy z ulice S.K.Neumanna na parkoviště před hlavní halou a parkoviště u tréninkové 

haly, vstup z ulice Podkrušnohorská ke komplexu zimních a letnímu stadionu. Vedlejší 

přístupy jsou z ulice Haškova a Žižkova. Lokalita staveniště bezprostředně navazuje na bloky 

obytných domů ze severu a z východu (památková zóna), z jihu potom na individuální 

zástavbu rodinnými domy a ze západu na letní stadion.   

Území je v současnosti a bylo i v minulosti využíváno k bydlení a k provozu prvků 

občanské vybavenosti. Již v  padesátých letech minulého století zde byl vybudován sportovní 

komplex pro lední hokej, atletiku  a fotbal. V územním plánu se nepředpokládá jiné využití 

území než je v současnosti. Trvalá udržitelnost území je spíše spojena v postupném funkčním, 

estetickém a historickém „zrání“ území. Pod pojmem zrání se zde rozumí postupnou 

rekonstrukci zanedbaných nemovitostí, vhodné architektonické řešení(urbanistická studie) 

nových projektů a vytváření dlouhodobých tradic a vazeb mezi obyvatelstvem a prostředím. 

Záměr města Litvínov rekonstruovat haly zimních stadionů(foto 2-13)  a  výstavby 

přilehlého parkoviště(mapa 3,4) vychází z nezbytné nutnosti zabývat se dopravní situací při 

návštěvě sportovních utkáních a technickým stavem stávajících hal – hlavní zápasové 

a tréninkové, a to z několika závažných důvodů: 

• dopravní zatížení je v době pořádání ligových zápasů mnohonásobně zvýšeno, 

obyvatelstvo je tímto stavem obtěžováno a to zejména zvýšenou hlučností, nárůstem 
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emisí z motorových vozidel, záborem parkovacích míst  a vznikem nepřehledných 

dopravních situací. 

• technický stav hlavních částí chladícího systému, jenž slouží pro obě dvě ledové 

plochy, je nevyhovující, částečně pak ve stavu havarijním. Představuje tak závažné 

ekologické riziko. (Jako primární chladící medium je zde použit čistý bezvodý čpavek  

v celkovém množství 6 tun); 

• stávající ledová plocha obou hal zimních stadionů(foto 2,7) nevyhovuje jak 

z kvalitativních, tak energetických důvodů požadavkům na ni kladeným; 

 

• je nezbytné udržet kvalitu zázemí pro mládežnický a vrcholový hokej v Litvínově 

i v celém regionu a tím udržet a rozvinout cestovní ruch, malé a střední podnikání, 

tradičně napojené na tuto regionální transakci. 

 

K novému záboru půdy nedojde. Pozemky na nichž se předpokládá realizace záměru 

jsou jednak stavební parcely pod  stavebními objekty – zastavěná plocha a jednak to jsou 

pozemky v  charakterizované jako  ostatní plocha(mapa 3,4). Využití těchto pozemků je 

charakterizováno jako : jiná plocha, manipulační plocha, zeleň v zástavbě a ostatní 

komunikace. Celkový přehled o záporu pozemků pro připravovaný záměr stavby je patrný 

z přiložené katastrální mapy se schématickým zákresem(mapa3,4). 

 

Celý záměr stavby se nedotýká biotopů s výskytem živočichů, neboť je orientován 

mimo oblast výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů(mapa 6). Místa jsou situována do 

oblasti, jež navazují na zastavěná území obce a mají vzhledem k výskytu zvláště chráněných 

druhů živočichů nulový význam. 
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 

z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací. 

 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 63/64 
Název záměru Rekonstrukce Zimního stadionu Litvínov 
Zadavatel: Zimní stadion, S.K.Neumanna 1598, Litvínov 6, 436 01 
Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 
H.2 Odborná literatura a podkladové materiály 

• Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální 

analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995) 

• Ekologická studie povodí Bíliny (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha; 

1998) 

• Ekonomické  hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná 

zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)  

• Biogeografické členění České republiky M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha, 

1995) 

•  Soubor ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky) 

• Vybrané informace o životním prostředí v Severočeském kraji (Český statistický úřad, 

divize Ústí nad Labem, 2000) 

• Ročenka ČEZ (ČEZ, a.s., 1996) 

• RRA  Ústeckého kraje a.s.:Studie proveditelnosti rekonstrukce hlavní a tréninkové 

haly, 2003 Most 

• RRA  Ústeckého kraje a.s.:Studie proveditelnosti  - výstavba nové multifunkční haly, 

2003 Most 

• Kamil Burda, HC Chemopetrol a.s.: Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, 

květen 2003 

• mapové přílohy zadání stavby 

• soubor vodohospodářských map 

• soubor geologických a hydrogeologických map 

• vlastní blíže neidentifikovatelné materiály 

• Inženýrsko geologický průzkum   

• Souhrnná technická zpráva  

• konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí 

• INTERNET Referenční katalog katastrů obcí České republiky (Český ekologický 

ústav,) 
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Environmentální a ekologické služby s.r.o. 

Jiráskova 413, Litvínov 436 01 

Tel.: 476 731 518-21 

Fax.: 476 731 517 
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