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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
 Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o 

hodnocení vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  

 
 

Obchodní firma:  AZ Sanace a.s. 

IČ:    250 33 514 

Sídlo:    Pražská 53, Ústí nad Labem, 400 01 

 

Jména, příjmení, bydliště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:  

 

Ing. Jiří Zavoral, CSc., Svatojiřská 1325/18, 400 01, Ústí nad Labem, tel. 475 240 812 

Ing. Zdeněk Avenarius, Dvořákova 2128/7, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 240 826 

Ing. Jakub Zavoral, PhD., Hoření 2436/9, 400 01  Ústí nad Labem, tel. 475 240 820 

 
 

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I Základní údaje 
 

B.I.1 Název záměru 
 
Palác Zdar v  Ústí nad Labem 
 

B.I.2 Kapacita záměru 
 

Jedná se o polyfunkční objekt, který je navrhován1 se třemi podzemními a  pěti nadzemními 

podlažími. Maximální výška objektu je 21,5 m, celkový obestavěný prostor podzemní části činí 

19 160 m3,  nadzemní části 44 935 m3.   

Maximální kapacita parkování ve všech 3 podlažích činí 175 parkovacích míst. Navrženo je  

následující rozmístění parkovacích míst: 

                                                
1 Jehlík, J.; Müller, T.; Reimann, I.: Palác Zdar - Ústí nad Labem  - studie. Jan Jehlík Architektonická Kancelář - 
Ústí nad Labem, Thomas Müller Ivan Reimann Architekti - Berlin, květen 2005 
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• v 3. podzemním podlaží  42 míst (světlá výška 2,45 m); 

• v 2. podzemním podlaží  74 míst (světlá výška 2,45 m); 

• v 1. podzemním podlaží  59 míst (světlá výška 3,15 - 3,525 m). 

 

Zastavěná plocha činí 2 814 m2 (objekt Paláce Zdar), související plocha 300 m2 (rampa 

parkoviště). 

 

B.I.3 Umístění záměru 
 
 Ústecký kraj, město Ústí nad Labem. Objekt je umístěn do centrální části města na  
severní část Mírového náměstí, v prostoru u křížení ulic „U Spořitelny“ a „Dlouhá“. Lokalita se 
nachází v místě dnes již neexistující historické zástavby města - budovy bývalého soudu a 
restaurace Zdar. Dle podkladů projektové dokumentace je umístění stavby řešeno na 
následujících pozemcích v k.ú. Ústí nad Labem: 
 
2506/1 - ostatní plocha, zeleň   Město Ústí nad Labem 
2506/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace Město Ústí nad Labem 
2506/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace Město Ústí nad Labem 
2505    - ostatní plocha, ostatní komunikace Město Ústí nad Labem 
 
 Přesná výměra pozemků p.č. 2506/1, 2506/2 a 2506/3 určená pro zástavbu v rámci 
hodnoceného záměru bude dána geometrickým plánem pro oddělení částí pozemků.  
 
 

B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry 
 

 Palác Zdar je polyfunkční objekt, který je situován přímo v centru města Ústí nad Labem, 

v severní části Mírového náměstí. 

 

Hlavní rysy stavby lze shrnout následovně: 

• jedná se o velké relativně svébytné rohové objekty tvořící uzavřený blok;  

• obchodní pasáže protínají blok a propojují veřejná prostranství;  

• nadzemní podlaží jsou určená k různorodým komerčním využitím, 3 podzemní podlaží  k  

parkování;  

• vnitřní atrium je atraktivním prostorem pro obyvatele a návštěvníky města;  
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• v přízemí je umístěn supermarket, obchodní plochy a gastronomická zařízení;  

• v prvním a druhém patře obchodní galerie (oděvy, obuv, butiky, módní doplňky, bytové 

doplňky, knihkupectví, sport, dárkové zboží, kavárna);  

• třetí a čtvrté patro zahrnuje pronajímatelé administrativní plochy, byty a služby 

(zastoupení významných firem, advokátní kanceláře, soukromé ordinace, kosmetický 

salón, relaxační centrum, klub, interiérová studia);  

• páté patro je koncipováno jako prostor pro 4 nadstandardní byty;  

• v prvním podzemním podlaží je projektováno technické zázemí, zásobování a místa pro 

parkování návštěvníků;  

• ve druhém a třetím podzemním podlaží parkování návštěvníků, uživatelů paláce i 

sousedních objektů. 

 
 

 Stavba je navržena v souladu s usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 

11.12. 2003 č. 142/03, odstavec A), o prodeji částí pozemků tzv. bloku 005 p.č. 2506/1, 2506/2 

a 2506/3  k.ú. Ústí nad Labem společnosti AZ Sanace a.s. (příloha č. 1) za účelem výstavby 

polyfunkčního objektu.   

 
 Záměr není v kumulaci s jinými stavbami a činnostmi v řešeném území. Kumulativní 

aspekty vykazuje obslužná doprava paláce domu, poněvadž je umístěn v blízkosti 

frekventované komunikace Dlouhá. Tyto aspekty jsou podrobně řešeny v akustické a rozptylové 

studii. 

  
 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 
Na základě jednání s oznamovatelem vyplynuly především následující důvody pro návrh  a 

realizaci záměru: 

 

• Polyfunkční dům v bloku 005 dle regulačního plánu centra Ústí nad Labem leží 

v příznivé poloze v centrální části města na Mírovém náměstí. Stávající pozemek 

vzniklý po demolici někdejších pozemních objektů je v současné době využíván 

pouze jako placené parkoviště osobních vozidel. Lokalita má velice výhodnou 

dostupnost vzhledem k nedalekému dopravnímu terminálu (veškeré zastávky MHD, 

docházková vzdálenost od hlavního nádraží ČD). Jedná se o místo s velkou 
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kumulací obyvatelstva. V těsné blízkosti se nachází česká spořitelna a sídla orgánů 

státní správy (Krajský úřad, Magistrát města, Centrální obvodní úřad, Finanční úřad, 

aj.).  

 

• Jedná se o pozemek, který je v současné době využíván zčásti jako parkovací 

plocha pro automobily. Aktuální kapacita pozemního parkoviště činí 90 míst (dle 

informace Městských služeb Ústí nad Labem), výstavbou podzemních parkovacích 

ploch dojde k významnému zvýšení kapacity původního parkoviště na 175 míst s 

využitelností parkoviště jak pro uživatele paláce a sousedních objektů, tak pro 

návštěvníky. Celková plocha všech podlaží Paláce Zdar 8775 m2 ; ukazatel pro 

centrum města dle Regulačního plánu centra Ústí nad Labem je 20 parkovacích 

stání na 1000 m2 celkové plochy, to znamená celkový požadavek 175 parkovacích 

stání. Požadavky na dopravu v klidu jsou tedy ve shodě s regulačním plánem centra 

města Ústí nad Labem. 

 

•  Centrum města je v současné době přetěžováno množstvím automobilů, které jen 

s obtížemi nacházejí místo na parkování a často dochází k parkování na 

nevhodných až zakázaných místech. Při hledání parkovacího místa je produkována 

suma emisí výfukových plynů a pojezdy přinášejí odpovídající akustickou zátěž. 

Tento trend v budoucnu určitě nebude potlačen, nýbrž naopak. Při realizaci 

navrženého projektu dojde k poklesu vzniku nepříznivých produktů, majících vliv na 

celé sídelní útvary a zdraví jejich obyvatel, včetně snížení množství plynů, které 

nepříznivě ovlivňují ozónovou vrstvu a podporují vznik skleníkového efektu. Zároveň 

se lokalita nachází v docházkové vzdálenosti od středu města, čímž dojde 

k uvolnění středu města od obležení automobily, což je v souladu s evropskými 

tendencemi ve městech. Zvýšení počtu projíždějících automobilů ulicí Dlouhou, 

vyvolané řešeným záměrem,  je řešeno v rozptylové a hlukové studii (přílohy č. 4 a  

5). 

 

• Z hlediska architektonického vyniká u objektu klidná harmonická architektura 

s jemným článkováním a přesným členěním; architektura odrážející svojí náplň - 

moderní polyfunkční dům; základní objemy vzešlé z urbanistické logiky; kompaktní 

fasáda s vnitřním řádem bez dalšího formálního členění; oblá nároží jako prvek 

jednotící uliční fronty; průhlednost a průsvitnost jako prvek s pozitivním nábojem 
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potřebným pro město. Členění objemu paláce vychází důsledně z urbanistické 

struktury a z logiky funkční skladby.   

 

Územní varianty nejsou řešeny, poněvadž investor využil možnosti zainvestování 

konkrétního pozemku, který je podle regulačního plánu možno využít daným záměrem. Na 

základě jednání s představiteli města uzavřelo město Ústí nad Labem s investorem dne        

13.4. 2004 smlouvu o smlouvě budoucí na koupi daných pozemků za účelem vybudování 

polyfunkčního objektu s požadavkem dodržení podmínek regulačního plánu.  

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 
 

 Objekt Paláce Zdar se skládá z 5 nadzemních a 3 podzemních podlaží, celková 

zastavěná plocha 2814 m2 . Úroveň ±0,000  bude na kótě 147,70 m.n.m (B. p. v.). Podlaží 

podzemního parkování zahrnují celkem 175 parkovacích míst s venkovní rampou v ulici U 

spořitelny. V přízemí paláce je umístěn supermarket s užitnou plochou 1280 m2 (konstrukční 

výška 5,225 m), další obchodní plochy a gastronomická zařízení jsou rozmístěny směrem do 

Mírového náměstí a ulice Široká. Ve 2. nadzemním podlaží se nacházejí obchodní plochy, 

gastronomická zařízení, v severní části podlaží bude situována hlavní pošta. Uprostřed 

dispozice se nachází hala s částečně prosklenou střechou. Ve třetím a čtvrtém nadzemním 

podlaží se nacházejí universální administrativní plochy v s celkovou výměrou 1830 m2 v každém 

podlaží. V pátém podlaží budou celkem 4 nadstandardní byty. Vstupy do objektu jsou 

následující: 

• dva hlavní vstupy -    přístup do přízemí a pomocí eskalátorů do patra. Vstupy 

jsou z  Mírového náměstí a z ulice Široká; 

• tři vedlejší vstupy - přístup do zázemí supermarketu v přízemí z ulice                 

U Spořitelny. Dva vstupy do administrativních pater a bytů, z 

Mírového náměstí a z ulice Dlouhá;                                

• podružné vstupy - přímé vstupy z exteriéru do komerčních prostor po obvodu 

přízemí; 

• autodoprava - individuální dopravní obsluha objektu je řešena kolmým 

vjezdem z ulice Dlouhé dvoupruhovou obousměrnou 

rampou do hromadné garáže pod objektem.  

  
 Následující tabulka č. 1 přehledně popisuje plošné využití jednotlivých částí budovy.  
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Zastavěná plocha      -  2814 m2 + 300 m2 rampa do podzemí

Obestavěný prostor   - 44935 m3 nadzemní část
19160 m3 podzemní část

64095 m3 celkem

Max. výška objektu  - 21,5 m 

Plocha jednotlivých podlaží:

podlaží celková

3.PP 1450
2.PP 2900
1.PP 2700

technické 
podlaží 500

1.NP 2814
2.NP 2814
3.NP 1940
4.NP 1940
5.NP 660

celkem 17718

1.NP 1784 0
2.NP 710 438
3.NP 0 0
4.NP 0 0
5.NP 0 0

celkem 2494 438

užitná plocha [m2]

po
dz

em
ní

1385
2700
2500

15329

1830

175

 [m2]

1889

110

ostatní plocha [m2]

65
200
200

počet parkovacích 
míst

42
74
59

564

475
534
0

2250
2284 530

110
1830 110

0

0
604

1831
1831

0
0
0
0

1009 4266 550

55000

Parametry paláce ZDAR

atriumpodlaží obchody gastronomická 
zařízení administrativa bytové plochy

na
dz

em
ní
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Stavebně technické parametry: 
 

 Základy tvoří železobetonová vana zabezpečená proti tlakové vodě. Ve zprávě z 

geologického průzkumu2 z období července 2004 je hladina podzemní vody dokumentována v 

hloubce 12,5 - 14 m pod terénem.  Na základě zkušeností z povodní 2002 však nelze vyloučit 

její možné zvýšení až na úroveň několika metrů pod terén, vzhledem k přítomnosti spojité 

štěrkopískové terasy v podloží stavby3. Hlavní nosná konstrukce je tvořena  železobetonovým 

skeletem (subtilní struktura) s nosným obvodovým pláštěm. Stropy jsou  železobetonové, bez 

podhledů (tepelná akumulace). Konstrukční výšky jednotlivých pater jsou následující: garáže 

2,80 m -  3,525 m; přízemí 5,225 m; 1. patro 4,20 m; dvě patra administrativy 3,50 m; byty 

v posledním patře 3,40 m. Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami. 

 

Koncepce vzduchotechniky a chlazení: 

 

Je uvažováno, že do 1. části vybavenosti by patřilo centrální zařízení pro přípravu 

hygienicky potřebného čerstvého vzduchu pro větrání, který by byl filtrován,  ohříván či chlazen 

na teplotu cca 20°C a kryl též cca 50% latentní zátěže (primární chladící výkon). Tato zařízení 

by byla umístěna ve strojovnách. Do jednotlivých prostor by byl potrubním systémem tento 

centrálně upravený vzduch  přiveden a též z nich odveden. 

 

Do 2. části výstavby v režii nájemce by patřila zařízení pro sekundární chlazení na vnitřní 

teplotu max. 26°C v létě a zbývajících 50% chladícího výkonu k eliminování vlhkostní zátěže. 

Potřebná zařízení by byla již umístěna v jednotlivých pronajatých prostorách. Mohla by též 

prostory dotápět v zimě. 

 

Centrální zařízení VZT jsou umístěna ve strojovně v 1. podzemním podlaží v severozápadní 

část a ve strojovně na střeše bytů v JV části. Jednotkové odtahy a nasávání pro garáže jsou 

umístěna na střeše. Odvod vzduchu z haly ve 2. nadzemním podlaží je předpokládán 

otevíratelnými světlíky, přívod vstupy a schodišti. 

 

 Umístění trafostanice a náhradní zdroje se předpokládá do prostoru vjezdové rampy, tato 

zařízení budou mít vlastní zařízení VZT. 

 

                                                
2 Pichl, K.: Ústí nad Labem - Palác Zdar. Závěrečná zpráva z IG průzkumu. AZ Consult, Ústí nad Labem, 2004 
3 Starý, J.: Vrtný a kamerový doprůzkum podzemních prostor v oblasti Mírového náměstí a Hrnčířské ulice. AZ 
Consult, spol. s r.o., Ústí nad Labem, 2002 
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Pro parkování v garážích bylo nadimenzováno zařízení VZT dle připravované VDI 2053 

z ledna 2002. Tento způsob výpočtu na rozdíl od české normy respektuje současný 

automobilový park a jeho kvalitu. U schvalovacích orgánů je toto použití zdůvodnitelné. 

Předpokladem výpočtu byly průměrné parkovací doby v objektu: 

1 PP 60 min 

2 PP 80 min 

3 PP  150 min (hlavně parkování zaměstnanců a nájemníků) 

 

Provozní doba parkoviště je uvažována: 

• v pracovní době - přívod vzduchu pro větrání je výhradně odváděný vzduch 

z kanceláří, banky a obchodů, jedná se o druhý stupeň využití tepla pro ohřev 

vzduchu ve VZT zařízení, (když 1. stupeň rekuperace tepla je ve vlastních 

jednotkách); 

• po pracovní době, pak je přívod vzduchu pro větrání venkovní čerstvý vzduch,  

nasávaný nad objektem.  

 

Výfuk vzduchu vždy nad budovu. Zařízení je rozděleno na jihovýchod a severozápad  

Z každého podlaží odtahují vždy 2 zařízení osazené garážovými ventilátory (teoretická možnost 

chodu  25%, 50%, 75%, 100%). V potrubí sání i výfuku jsou navrženy tlumiče hluku tak, aby 

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (2 m před 

fasádou okolních objektů) vzniklá  od  technického zařízení budov nepřesáhla hodnoty  dle 

korekcí přílohy č.6 k nařízení vlády č.502/2000 Sb,   

 
 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 Dle předpokladů DÚR bude stavba zahájena v listopadu 2005 a ukončena v říjnu 2007. 
  
 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 

 Za předpokládanými vlivy dotčený územně samosprávný celek na úrovni obce lze 

označit pouze statutární město Ústí nad Labem.  Na úrovni kraje jde o lokalizaci v Ústeckém 

kraji.   
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B.I.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů Přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  

 
 Kategorie II Přílohy č. 1 zákona (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 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.“ 

Pro zařazení pod výše uvedený bod přílohy rozhoduje celková kapacita parkovacích míst. 

  
 
B.II Údaje o vstupech 
 

B.II.1 Půda 

Zábor půdy 
 

 Záměr neznamená žádný trvalý ani dočasný zábor ZPF nebo pozemků určených 

k plnění funkcí lesa. 

Je umístěn na ostatních plochách v rámci zastavěného území města Ústí nad Labem,  

vlastní zastavěná plocha Paláce Zdar činí 2 814 m2. 

 

Chráněná území a ochranná pásma 

 

Zvláště chráněná území 

Navrhovaný záměr výstavby paláce nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve 

smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. , v platném znění. 

Nenachází se rovněž v žádném chráněném ložiskovém území, v žádné chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod, ani v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 

případně chráněném území podle horního zákona.  

 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma podle zvláštních předpisů ochrany životního prostředí a jeho složek 

nejsou zpracovateli Oznámení známa. 
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Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr výstavby paláce nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem 

charakteru skladebného prvku ÚSES nebo významného krajinného prvku „ze zákona“. 

Registrované významné krajinné prvky podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění se v 

zájmovém území výstavby záměru nenacházejí . 

 

B.II.2 Voda 
 

 Zásobování objektu vodou pro zdravotně-technická zařízení, provozní a  požární účely je 

navrženo ze stávajícího veřejného vodovodu DN 200 v vedeného v Dlouhé ulici. Vodovod je 

zásobován z vodojemu Větruše, nadmořská výška dna vodojemu je 210,00 m.n.m. (B.p.v.) 

Provozní tlak ve veřejném vodovodu v místě předpokládaného napojení je dle telefonického 

sdělení pracovníka Severočeských vodovodů a kanalizací 0,40 Mpa (4,0 bar). Tento údaj je 

nutné v dalším stupni PD ověřit. Při výšce objektu cca 20 m a po provedení podrobného výpočtu 

vnitřního vodovodu je možné, že hlavně u rozvodu vody pro požární hydrantové systémy bude 

tlak v nejvyšším podlaží nižší, než 0,2 Mpa (tlak požadovaný ČSN 73 0873 Zásobování požární 

vodou). Z tohoto důvodu nelze vyloučit, že bude nutné ve strojovně UT instalovat na rozvodu 

vody posilovací  tlakovou stanici. 

 
Bilance 

 

Potřeba vody pro sociální účely 

Celkem potřeba vody pro sociální účely                                              40 024 l/den 

Roční potřeba  odvozená z denní potřeby                                           14 609 m3/rok     

 
 

Potřeba vody pro provozní účely 

Průměrné množství       0,49 l/s 

Předpokládané špičkové množství      2,50 l/s  

Roční potřeba vody pro provozní účely                                     5 300 m3/rok  

 
 

Potřeba TUV 

Potřeba TUV celkem                                       21 060 l/den 

Roční potřeba TUV odvozená z denní potřeby                                    5 681 m3/rok     
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Špičková potřeba TUV                                                           2 560 l/hod 

 
Potřeba vody pro požární účely 

   Dle zprávy PO bude objekt požárně zabezpečen vnějším požárním vodovodem jehož 

kapacita musí být 14 l/s a světlost min. DN 150. Nadzemní nebo podzemní požární hydranty 

musí být ve vzdálenosti max. 100m, tlak ve vnějším požárním vodovodu musí být min. 0,2 Mpa. 

Výše uvedenému požadavku vyhovují stávající veřejné vodovody DN 200, tlak 0,4 Mpa vedené 

v Dlouhé ulici a v Mírovém nám.  Stav vodovodní sítě s instalovanými zařízeními pro protipožární 

zásah  prověří investor u správce vodovodní sítě před zahájením prací na projektu stavby. 

 

Podzemní podlaží, 1NP a 2.NP budou zabezpečeny sprinklerovým SHZ, vně objektu je 

navržena strojovna SHZ s podzemní nádrží 150 m3. Pro sprinklerové SHZ je navržen 

samostatný přívod vody DN 50 napojený za vodoměrnou sestavou, který zajistí doplnění 

podzemní nádrže za 17 hodin. 

 

Nadzemní podlaží – 3.NP, 4.NP a 5.NP budou zabezpečena požárními hydrantovými 

systémy s tvarově stálou hadicí. Požadovaný minimální přetlak v nejnepříznivějším místě je 0,2 

MPa při průtoku větším než 1,1 l/s. Požadovaný tlak bude v případě potřeby zajištěn posilovací 

tlakovou stanicí osazenou ve strojovně UT. Požární vodovod bude napojen na rozvod studené 

vody na rozdělovači ve strojovně UT. Předpokládaný průtok v požárním vodovodu bude max. 

4,4 l/s. Potřeba požární vody bude stanovena specialistou PO v dalším stupni PD. S ohledem 

na počet požárních hydrantových systémů se navrhuje hlavní rozvodné potrubí DN 80.  

 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
 
Spotřeba zemního plynu 

 
Spotřeba zemního plynu v objektu se předpokládá pouze pro nájemní restaurační provozy. 

K dispozici byl pouze údaj pro provoz KFC (25 m3/hod). Údaje pro další stravovací provozy jsou 

odvozené. 

Spotřeba zemního plynu pro KFC     25 m3/hod 

Spotřeba zemního plynu pro restauraci    15 m3/hod 

Spotřeba zemního plynu pro pizzerii      10 m3/hod 

Spotřeba zemního plynu pro cukrárnu        3 m3/hod 
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---------------------------------------------------------------------------- 

Spotřeba zemního plynu celkem     53 m3/hod 

 

Zásobování teplem 

 
Pro zásobování teplem objektu byla zvolena varianta centrálního zásobování teplem 

s napojením na primární parovod Teplárny Ústí nad Labem.  Pro tuto variantu bylo rozhodnuto 

s přihlédnutím na ochranu životního prostředí a také z důvodu, že parovod má v dané lokalitě 

dostatečnou kapacitu. Pro zásobování teplem objektu Zdar bude sloužit nová kompaktní 

předávací stanice tlakově nezávislá pro požadovaný odběr tepla systém pára-voda. 

 
potřeba tepla pro vytápění 1NP..…………………………………….74,6 kW 
potřeba tepla pro vytápění 2NP..…………………………………….69,6 kW 
potřeba tepla pro vytápění 3,4NP..…………………………………173,9 kW 
potřeba tepla pro vytápění 5NP..…………………………………     33,7 kW 
potřeba tepla pro vytápění ..………………………………………    351,8 kW 
potřeba tepla pro VZT zařízení……………………………………….894,6 kW 
potřeba tepla pro teplou vodu………………………………………  173,8 kW 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
potřeba tepla celkem pro objekt Zdar…… ……………………1420,2 kW 
 
 
Roční spotřeba tepla: 

 

Vytápění…………………………………………….3 218 GJ/rok 
Vzduchotechnická zařízení……………………… 4 510 GJ/rok 
Ohřev teplé vody…………………………………..1 124 GJ/rok 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Roční spotřeba tepla celkem……………………  8 852  GJ/rok 
 
 
Zásobování elektrickou energií 

 

Objekt bude napájen z distribučního rozvodu VN 22 kV ( s provozním napětím 10 kV SČE 

Ústí nad Labem). V objektu bude vybudována nová trafostanice. Statut trafostanice bude 

upřesněn před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace.   

 

Varianta 1:  průmyslová trafostanice 2x630 kVA, 10/0,4 kV, ze které bude připojen 

kompletní objekt s měřením na primární straně.  

Varianta 2: distribuční trafostanice 1x630 kVA, 10/0,4 kV,  ze které budou připojeny bytové 

jednotky a všichni samostatní odběratelé komerčních celků (vybraného supermarketu, 

restauračních provozů, prodejen, pošty apod.). Pro společnou spotřebu vlastního objektu bude 
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vybudována průmyslová trafostanice 1x800kVA, 10/0,4kV. Z této trafostanice bude napájena 

společná spotřeba objektu včetně vzduchotechniky, chlazení, výtahů, předávací stanice tepla, 

technologie podzemního garážování, sekce kanceláří ve dvou podlažích apod.   

Instalovaný a maximální soudobý výkon paláce ZDAR: 

 

Varianta 1:  Průmyslová trafostanice 2x630 kVA:  

Název instalace                   Instalovaný příkon Soudobost Soudobý   

příkon 

Vnitřní osvětlení spol. prostor, 

venkovní osvětlení, reklamy  

      80 kW      0,9   72 kW     

Zásuvková a motorová 

instalace včetně  technologie 

garáží  

      70 kW      0,5   35 kW 

Výtahy a eskalátory        40 kW      1,0   40 kW 

Vzduchotechnika + chlazení     470 kW      0,8 376 kW 

ÚT a ZI  ( clony, čerpadla )       70 kW      0,8 56 kW 

Technologie nájemníků      700 kW      0,65 438 kW 

Slaboproudá zařízení       10 kW      0,8    8 kW 

Celkem  1.440 kW  1025 kW 
Maximální soudobý příkon při celkové soudobosti 0,9 x 1.025 = 925 kW    

 

Varianta 2: Průmyslová trafostanice 1x800 kVA – společná spotřeba + kanceláře:  

Název instalace                   Instalovaný příkon Soudobost Soudobý   

příkon 

Vnitřní osvětlení spol. prostor, 

venkovní osvětlení, reklamy  

      80 kW      0,9   72 kW     

Zásuvková a motorová instalace 

včetně  technologie garáží  

      70 kW      0,5   35 kW 

Výtahy a eskalátory        40 kW      1,0   40 kW 

Vzduchotechnika + chlazení     470 kW      0,8 376 kW 

ÚT a ZI  ( clony, čerpadla )       70 kW      0,8   56 kW 

Slaboproudá zařízení       10 kW      0,8     8 kW 

Celkem     740 kW  587 kW 
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Distribuční trafostanice 1x 630 kVA – pronajímatelé komerčních ploch: 
Název instalace                   Instalovaný příkon Soudobost Soudobý   

příkon 

Supermarket 1.NP     150 kW      0,8     120 kW      

Cukrárna 1.NP       40 kW      0,75       30 kW 

Fadst food KFC 1.NP + pizzerie 
2.NP 

    110 kW      0,8       88 kW 

Obchodní plocha 1. - 1.NP       20 kW      0,8       16 kW 

Obchodní plocha 2. - 1.NP       20 kW      0,8       16 kW 

Obchodní plocha 3. – 2.NP       20 kW      0,8       16 kW 

Pizzeria 2.NP       50 kW      0,8       40 kW 

Gastronomie 2.NP     100 kW      0,7       70 kW 

Gastronomie 2.NP     120 kW      0,7       84 kW 

Pošta 2.NP       80 kW      0,7       56 kW 

Byt 1        20 kW      0,5       10 kW 

Byt 2       20 kW      0,5       10 kW 

Celkem     700 kW      486 kW 

 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 

Individuální dopravní obsluha objektu je řešena kolmým vjezdem z ulice Dlouhé 

dvoupruhovou obousměrnou rampou do hromadné garáže pod objektem. Šířka přímých úseků 

pruhů rampy bude 3,10m, střední dělící pruh bude v šířce 0,30 m. V zakřivení budou pruhy ramp 

rozšířeny na 4,0 – 4,1m. Počátek rampy do garáže je odsazen od jižní hrany vozovky Dlouhé o 

14m tak, aby byly zajištěny vyhovující rozhledové podmínky na výjezdu do Dlouhé ulice. 

 

Vstup do budovy pro residenty je oddělen od ostatních provozů a je orientován na sever do 

Dlouhé ulice a na jižní stranu. Vstupy do gastronomických zařízení a do obchodů jsou řešeny 
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především z prostoru Mírového náměstí a ze západní strany. Vstup do supermarketu se nachází 

na východní straně objektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
B.III Údaje o výstupech 
 

B.III.1 Ovzduší  
 
 
Etapa výstavby 

 

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 

techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle 

předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální 

dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby.  Etapa výstavby představuje 

nutnost transportu cca 26 000 m3 výkopové zeminy. Předpokládaná doba zemních prací je 

odhadována na 6 měsíců. Při předpokládané nosnosti 15 t bude etapa stavebních prací 

generovat  44 200 tun materiálu/15 t TNA =  2946 TNA což představuje cca 5892 vyvolaných 

pohybů. Při uvažovaných 128 pracovních dnech  to znamená cca 46 pohybů TNA den, 

průměrně 6 pohybů/hod, tj. 3 průjezdy TNA/hod., v etapě výstavby.    

 

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude 

možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel 

stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního 

zařízení. 

 

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 

staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování 

technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

 

• vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném;  
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• dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením 

prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací;  

• minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa provozu 

 

 Jediným zdrojem emisí z provozu multifunkčního centra budou emise z vyvolané 

automobilové dopravy – a to jak z dopravy po příjezdové komunikaci tak z odsávání 

podzemních garáží centra (příloha č. 5).  Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny 

automobilů v roce 2008 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla 

MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP 

č.10/2002. 

 

Podzemními garážemi projede denně podle odhadu celkem 750 osobních automobilů. 

výpočet emisí z výfukových plynů automobilů vychází z průměrné délky pojezdu automobilu 

v garáží (příjezd + odjezd). Průměrná rychlost vozidel v garáži byla uvažována 10 km/h. Do 

celkového emisního toku jsou zahrnuty i zvýšené emise při studených startech. Výfuk vzduchu 

bude vždy nad budovu. Zařízení pro odsávání bude rozděleno na jihovýchod a severozápad.  

Z každého podlaží budou odtahovat vždy 2 zařízení osazené garážovými ventilátory. Celkové 

množství odsávaného vzduchu z garáží bude 36400 m3/hod, z toho 27700 m3 SZ odsávacím 

zařízením, 8700 m3 JV zařízením. Odpadní vzduch bude vyveden nad střechu administrativní 

části objektu, výfuky budou ve výšce cca 21,5 m.  

 

Tabulka 4   Celkový hmotnostní tok emisí z podzemních garáží  

Škodlivina g/hod 
 celkem z toho SZ výduch z toho JV výduch 
NO2 0,771 0,586 0,185 
CO 198,510 150,868 47,642 
benzen 7,466 5,674 1,792 
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Nárůst osobní automobilové dopravy v Dlouhé ulici je významný a bude se podílet na 

zvýšení imisní zátěže v okolí této komunikace. V porovnání se stávající odhadnutou intenzitou 

dopravy po ulici Dlouhé (3 400 průjezdů) představuje nových 708 průjezdů OA za den nárůst 

celkové dopravy o 21 %.  

 

Výše uvedený maximální nárůst dopravy vyvolá v okolí příjezdových komunikací (10 m od 

osy komunikace) nárůst imisních koncentrací ve výši, jak je prezentovaná v následující tabulce. 

V tabulce je provedeno i porovnání se současným imisním přírůstkem celkové dopravy po 

Dlouhé ulici v okolí této komunikace. 

 
Tabulka 8  Koncentrace znečišťujících látek v okolí Dlouhé ulice (10 m od osy komunikace) 

   doprava do 
Paláce ZDAR 

v ulici 
Dlouhé bez 
generované 

dopravy 

nárůst imisí 
v Dlouhé ulici 

[%] 

NO2 hodinová µg/m3 1,91 9,35 20,4 
 roční µg/m3 0,086 0,43 20,0 
CO  8hodinová µg/m3 12,49 60,05 20,7 
benzen roční µg/m3 0,34 1,69 20,1 

 
 

B.III.2 Odpadní vody 
 

Provozem objektu budou vznikat tři druhy odpadních vod a to vody běžné splaškového 

charakteru, vody srážkové ze střech a komunikací a odpadní vody s možností kontaminace 

z parkovacích stání.  

 

Splaškové odpadní vody 

 

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody pro sociální a provozní účely. 

Splaškové odpadní vody s obsahem tuků ze stravovacích provozů a přípraven v supermarketu 

budou odváděny samostatnou tukovou kanalizací do odlučovačů tuků. Vyčištěné odpadní vody 

budou odvedeny spolu se splaškovými odpadními vodami do veřejné kanalizace. 
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Množství splaškových odpadních vod                                       40 024 l/den 
Množství splaškových odpadních vod s obsahem tuku                        17 600 l/den 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denní množ. splašk. odpadních vod celkem                                      57 624 l/den  
 
Roční množství splaškových vod                                                             14 609 m3/rok 
Roční množ. splašk. vod s obsahem tuků       5 300 m3/rok 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roční množ. splašk. odp.vod celkem                                      19 909 m3/rok 
 
 
Dešťové odpadní vody 

 
Množství dešťových odpadních vod, které budou odváděny ze střechy objektu bylo 

stanoveno dle ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. Zastřešená plocha objektu je 2870 m2 . 

                                     Qr = i * A * C 

                                      i – intenzita deště = 143 l/s/ha 

                                      A - plocha střechy = 2 870 m2 

                                      C – součinitel odtoku dešťových vod = 1,0 

                                       výpočtový průtok dešťových vod ....................................  41 l/s  

 

Odpadní vody z parkovacích stání 

 
Tyto odpadní vody mohou vznikat ze zaparkovaných vozidel vody se zbytky sněhu, vody, 

atp., které mohou být znečištěny i úkapy ropných látek. Tyto vody budou akumulovány do 

bezodtokové jímky v nejnižším PP. Jímka bude vybavena výtlačným potrubím ukončeným 

v 1.NP tlakovou spojkou a čidlem signalizujícím naplnění jímky. Po naplnění jímky bude 

přistaven fekální vůz a obsah jímky se přečerpá přenosným kalovým čerpadlem. 

 

B.III.3  Odpady 
 
 V rámci města Ústí nad Labem je řešen svoz odpadů (Technické služby města Ústí nad 

Labem s.r.o.). Kvantifikace odpadů, provedená v tomto oznámení, vychází z rámcových úvah a 

podrobností o výstavbě ve stadiu předprojektové přípravy, s využitím analogií s podobnými 

provozy jiných areálů. Odpady jsou rozděleny na odpady vznikající při výstavbě a odpady, 

vznikající během provozu.  



 
119/05  Ústí nad Labem - Palác Zdar. Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 

 o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 22 
 

 

 

Rámcová bilance odpadů, vznikajících při výstavbě 
 
Tabulka č. 2   Rámcová bilance odpadů, vznikajících při výstavbě 
Katalogové 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Pravděpodobné nakládání s odpady, 
poznámky 

150101 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Separace, sběr 

150102 Plastové obaly O Separace příp. odvoz 
150104 Kovové obaly O Separace, příp. odvoz 
150110 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 
N Nakládání pouze prostřednictvím 

způsobilého subjektu na základě 
smlouvy 

150202 Čistící tkanina N Nakládání pouze prostřednictvím 
způsobilého subjektu na základě 
smlouvy 

170101 Beton O Zneškodnění v rámci stavebních odpadů 
(recyklace, skládka) – skelet 
rozestavěné budovy 

170102 Cihla O Zneškodnění v rámci stavebních odpadů 
(recyklace, skládka) 

170106 Směsi betonu, cihel a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné 
látky  

N Nakládání pouze prostřednictvím 
způsobilého subjektu na základě 
smlouvy 

170802 Stavební materiály na 
bázi sádry 

O Zneškodnění v rámci stavebních odpadů 
(recyklace, skládka) 

170201 Dřevo O odvoz , případně recyklace 
170203 Plasty O Recyklace v rámci separovaného 

nakládání 
170405 Železo a ocel O Recyklace; zbytky v rámci armatur a 

stavebních konstrukcích 
170408 Kabely neuvedené O Zneškodnění v rámci stavebního odpadu 

(recyklace, případně odvoz na 
povolenou skládku) 

170504 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O Odvoz na skládku, rekultivace 

170602 Izolační materiály 
neuvedené.. 

O Zneškodnění v rámci stavebního odpadu 

170904 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
170901, 170902, 170903 

O Recyklace, příp. odvoz na povolenou 
skládku 

200301 Směsný komunální odpad O Řešení v rámci svozu TKO města Ústí 
nad Labem 

 
 

 Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena 

v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební 

materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby  v prostoru 

staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
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vyhovujícího způsobu zneškodnění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální 

dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zohledněna (zapracována) do smlouvy o 

provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 

objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších 

stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 

 
• V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 

předpokládaný způsob zneškodnění, přičemž není přípustné zneškodnění odpadů na 
staveništi zahrnováním nebo pálením.  

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

 
 
 
 
 
 
 
Rámcová bilance odpadů, vznikajících při provozu: 
 

Na základě analogie s podobnými provozy lze předpokládat vznik zejména následujících 

odpadů: 

 
Tabulka č. 3    Rámcová bilance odpadů, vznikajících při provozu: 

 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu K
ategorie 

PRAVDĚPODOBNÉ NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY, POZNÁMKY 

02 02 02 Odpad  živočišných  tkání O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě 
nebo zpracování 

O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, 
ovoce, obilovin – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování 

O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování 

O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků 
– suroviny nevhodné ke spotřebě 
nebo zpracování 

O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční 
době – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

05 01 09 Kaly z čištění odpadních vod 
v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky 

N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou; zejména 
jde o kaly z předčistících 
zařízení 
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08 03 18 Odpadní tonery O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

13 01 05 Nechlorované emulze  N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

13 02 05 Nechlorované minerální 
motorové, převodové a mazací 
oleje 

N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O výkup 
15 01 02 Plastové obaly O výkup, odbor. firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O výkup, odbor. firma 
15 01 04 Kovové obaly O výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O Zneškodnění odborně 

způsobilou firmou 
15 01 06 Směsné obaly O Zneškodnění odborně 

způsobilou firmou 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čisticí tkaniny  (zneč. 
tkaniny-údržba) 

N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou; zejména 
jde o možná zneškodnění 
náhlých malých úniků 

17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 04 11 Odpadní kabely O Odvoz na povolenou skládku 
17 06 04 Izolační materiály O Odvoz na povolenou skládku 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O výkup 
20 01 39 Plasty O Zneškodnění odborně 

způsobilou firmou 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O Zneškodnění odborně 

způsobilou firmou 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod 

číslem 20 01 25 
N odborná firma 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O Zneškodnění na skládce v rámci 
svozu města UL.  

20 03 03 Uliční smetky O Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť 

N Zneškodnění odborně 
způsobilou firmou 

20 01 36 Vyřazená elektronická a 
elektrická zařízení nezařazená…  

O Recyklace, zneškodnění 
odborně způsobilou firmou 

 

 

 Konkrétní množství a přesné spektrum předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve 

fázi provozu bude nutno specifikovat ve vyšších stupních projektové dokumentace. Vlastní 

způsob nakládání s odpady je nutno přitom provozovat v souladu s platnou legislativou, z čehož 

zpracovatel Oznámení pokládá za důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady: 
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o povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné  vlastnosti 
o odpady  upravovat,využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou legislativou 
o zbavení se odpadů původcem pouze způsobem, který je v souladu s platnou legislativou 
o ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek je zakázáno 
o s odpady označenými jako nebezpečné nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně  

všech dalších souvisejících opatření 
o původce je povinen odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné fyzické  nebo 

právnické osobě 
o kontrolovat průběžně nebezpečné vlastnosti odpadů 
o shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
o zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení a odcizení 

 

 

Na základě výše uvedeného rozboru je  doporučeno respektovat následující doporučení: 

• v následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory 
pro shromažďování nebezpečných odpadů ze všech uvažovaných aktivit v rámci areálu; tyto 
budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v 
oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno pouze 
na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou 

• v dalších stupních projektové dokumentace (nejdéle ke kolaudaci stavby) upřesnit rozsah a 
sortiment očekávaných odpadů v rámci provozu s důrazem na odpady nebezpečné 

• omezovat vznik odpadů a přednostně je využívat k recyklaci a případnému zpětnému využití. 
• smluvně zajistit využití eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této 

činnosti. 
 

B.III.4  Hluk, vibrace, záření 

 
Etapa výstavby 
 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 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 prací, organizaci práce i snaze vedení 

stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 

zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních 

prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o 

běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní 

prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a 

stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech 

uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité 

potřeby.  

 



 
119/05  Ústí nad Labem - Palác Zdar. Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 

 o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 26 
 

 

Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze 

během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku 

šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může 

tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející 

z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného 

harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu 

a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. 

V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí 

z archivních údajů.  

 

 

 
 

 

 

Tabulka č. 4: Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 

 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 
kus) - LpA10 = 80 dB(A) 6 

2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava Nákladní automobily Tatra  Maximální četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 
6/hod, průměrně 46  pohybů TNA/den 

 
Tabulka č. 5 : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 

 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání stroje 
hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 
3 Domíchávače betonové směsi (3 kusy) 92 dB(A) - 4 
4 Stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Doprava Nákladní automobily Liaz s návěsem (3 
kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 4/hod 

 
 

Etapa výstavby představuje nutnost transportu cca 26 000 m3 výkopové zeminy. 

Předpokládaná doba zemních prací je odhadována na 6 měsíců. Při předpokládané nosnosti 15 

t bude etapa stavebních prací generovat  44 200 tun materiálu/15 t TNA =  2946 TNA což 
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představuje cca 5892 vyvolaných pohybů. Při uvažovaných 128 pracovních dnech  to znamená 

cca 46 pohybů TNA den, průměrně 6 pohybů/hod, tj. 3 průjezdy TNA/hod., v etapě výstavby, 

které by neměly znamenat významnou změnu v akustické situaci na příjezdových komunikacích.    

Etapa provozu 

 
 Hlavním stávajícím a také budoucím zdrojem hluku z hlediska zájmové lokality je 

automobilový provoz v ulici Dlouhá.  

 

 Jako podklad pro hodnocení stávajícího hluku z automobilové dopravy byly použity 

výsledky orientačního sčítání dopravy v Dlouhé ulici a odhad intenzity dopravy, generované 

provozem polyfunkčního objektu. Celodenní intenzita dopravy v Dlouhé ulici je dle  předpokladů 

3400 vozidel, z toho 3,5 % nákladní doprava, v denní době (06-22 hod.) to je celkem 3264 voz., 

z toho 118 nákladních (převážně lehká nákladní auta zajišťující zásobování). 

 

 Odhad generované dopravy byl proveden pro účel této studie na základě plánovaného 

počtu parkovacích míst, která budou v podzemních garážích Paláce Zdar k dispozici. Počet 

průjezdů vozidel vychází z předpokladu počtu pohybů automobilů na jednom parkovacím stání. 

 
Tabulka č. 6    Osobní doprava generovaná provozem paláce ZDAR 

 počet parkovacích 
stání 

počet pohybů OA 
v síti za den 

rezidenti 11 22 
administrativa 66 132 
obchody a supermarket (po snížení o 10 %) 42 756 
banka 15 150 
restaurace 29 116 
pošta 12 240 
Celkem 175 1416 

 
 Ulice Dlouhá je jednosměrná, proto výše uvedený počet pohybů OA znamená 708 

příjezdů OA od Pařížské ulice a 708 odjezdů OA ve směru k hotelu Bohemia. 

 

Zdrojem hluku z vlastního provozu polyfunkčního objektu budou zařízení vzduchotechniky a 

chlazení na objektu. Návrh vzduchotechniky a tepelné a chladící techniky vychází z podkladů, 

které byly k dispozici v květnu 2005. Specifikace jednotlivých zařízení bude provedena v dalších 
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stupních projektové dokumentace. Po upřesnění umístění, počtů, výkonů a typů jednotlivých 

zařízení je nutno provést podrobné zhodnocení hlukové zátěže okolí multifunkčního centra 

z uvedených zařízení a případně navrhnou taková opatření, aby nebyly překračováni limitní 

hodnoty pro hluk (clony, orientace výduchů mimo obytnou zástavbu). 

 
 Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat. Stejně tak se v rámci 

provozu areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.  

 
 

B.III.5  Rizika havárií 
 

Obecné možnosti vzniku havárií 

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit: 
 
♦ požár  
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám při havárii automobilů 

 

Dopady na okolí 

 

Požár  
 V rámci přípravy projektu pro stavební řízení byla vypracována podrobná požárně - 

bezpečnostní studie, ve které je velikost požárního rizika vyhodnocena a jsou navržena 

odpovídající protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a 

předpisů. Vzhledem k charakteru záměru není předpokládáno přímo ovlivnění okolních objektů 

obytné zástavby. Odstupové vzdálenosti od Spo posuzovaného objektu budou exaktně řešeny 

v požárně technickém výpočtu projektu stavby pro SP. Požárně nebezpečný prostor od 

posuzovaných Spo objektu nezasáhne sousední objekty. Objekt paláce Zdar není situován 

v PNP sousedních objektů. Stav z hlediska kodexu norem oboru požární bezpečnost staveb je 

možné považovat za vyhovující. Z hlediska vyhl. MMR č. 137/1998 Sb, bude postupováno dle 

požadavků stavebního úřadu.I když projektová dokumentace záměru požární rizika z hlediska 

konstrukcí důsledně zvažuje, lze v  rámci další přípravy záměru  doporučit následující opatření: 

• před kolaudací stavby  bude předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i 
problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

 
 

Havarijní únik látek škodlivých vodám při haváriích automobilů 
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 Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden 

v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám„. V tomto plánu 

budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky nesmí být používány 

pro jiné účely a musí být trvale dostupné. 

 

Při realizaci navržených opatření lze případné dopady označit za lokální, neprojevující se 

mimo areál Paláce Zdar. 

 
 
Preventivní opatření 
 

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především 

v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle platných předpisů a zejména 

údržba přístupové komunikace v zimním období. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného 

provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování provozních předpisů a instrukcí, 

požárního řádu a havarijního plánu ve vztahu k řešení paláce Zdar. 

 
 
 
Následná  opatření 
 

 Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků 

hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. zneškodněním jednorázových a 

mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním řádu. Vzhledem 

k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších následných opatření.  

 
 

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
 
 
a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje 
 

 Zájmové území záměru je v současné době z hlediska stavebního využito jen částečně 

jako parkoviště pro motorová vozidla a komunikace pro pěší, na menší části území se nachází 

městská zeleň. Stávající stav vykazuje známky neudržitelnosti, především ve vztahu k poloze 

lokality v centru města a potřebě jeho obchodního, obytného a estetického oživení za 
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současného zajištění parkovací kapacity pro motorová vozidla v centru města. V daném 

kontextu se proto nabízí forma využití území, která by mohla mít znaky trvalé využitelnosti, a 

která je také zakotvena v regulačním plánu centra města, tj. polyfunkční objekt.   

 
 
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 

 Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se neobnovitelné přírodní zdroje 

nenacházejí. Obnovitelné přírodní zdroje nejsou v zásadě zastoupeny, původní okrasná zeleň 

již byla na základě rozhodnutí4 Magistrátu města Ústí nad Labem vykácena za účelem výstavby 

Paláce Zdar. 

 
 
 
 
 
 
 
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže 
uvedené aspekty 
 
územní systém ekologické stability krajiny 
 

 Vlastní zájmové území výstavby není v kontaktu s žádným skladebným prvkem ÚSES, 

v tomto smyslu je možno konstatovat absenci skladebných prvků ÚSES podle aktuálního 

vymezení pro řešené území. 
 
Zvláště chráněná území 
 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
 
 
Území přírodních parků 
 
Nejsou polohou  oznamovaného záměru dotčena.  

 
Významné krajinné prvky 
 
 Zpracovateli oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo v rámci 

navrhovaného areálu , případně v nejbližším okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP 

podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb. 
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Lokality evropského významu 
 

 Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 

významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 

45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., ani nezasahuje do žádné ptačí oblasti, řešené ve smyslu ust. 

§ 45e cit.zák. 

 

Významná stanoviště a biotopy 

 V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) 

je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se 

specifickými nároky.  

 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
 

V kontextu polohy poblíž historického jádra města Ústí nad Labem je zřejmé, že zájmové 

území výstavby je předmětem zájmů archeologické památkové péče, takže nelze v rámci 

navrhovaných  zemních prací  archeologické nálezy zcela vyloučit. Tato skutečnost je potvrzena 

přítomností rozsáhlého a přesně zaměřeného systému mělkých podzemních sklepení (max. do 

hloubky 6 m pod terénem), která historicky patřila k bývalým objektům Restaurace Zdar a 

budovy soudu (viz. příloha č. 7). V rámci nutných bezpečnostních opatření byly tyto podzemní 

prostory v období let 2002 - 2004 sanovány formou výplně dutin popílkovým stabilizátem přes 

plnící vrty, u některých volně dostupných prostor již archeologický průzkum proběhl. Vzhledem k 

hloubce stavební jámy (cca 9 m pod terén) je nutné komplexní archeologický průzkum 

obnažené stavební jámy provést.      

 

Záměr se jinak nachází mimo dosah nemovitých kulturních památek, evidovaných v rámci 

města Ústí nad Labem.  

 
Území hustě zalidněná 
 
 Stávající areál je součástí  hustě zalidněného území města Ústí nad Labem, 

v bezprostředním okolí jsou především administrativní, v menší míře také obytné budovy  

s předpokládaným počtem obyvatel nejbližších bytů v prvních desítkách. V daném kontextu je 

třeba řešit i výstupy posuzovaného záměru. Vlastní posuzovaný záměr nevyžaduje ochranu 

obytného prostředí ochranným pásmem.  

                                                                                                                                                          
4 Rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, č.j. MM/OŽP/OP/1975/RK/2005/VykoM ze dne 2.2. 2005 ve věci 
Povolení ke kácení dřevin na p.p. č. 2506/1 k.ú. Ústí nad Labem 
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Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

 

 S ohledem na relativně nedávné demolice historických objektů (demolice v roce 1975)  

nelze jednoznačně vyloučit dílčí staré zátěže v území. Zpracovateli oznámení nejsou známy 

okolnosti, které by oficiálně dokládaly přítomnost území s existencí doložených (řešených) 

starých zátěží v rámci zájmového území posuzovaného záměru.  Bude však vhodné vizuálně 

ověřit v rámci zemních prací eventuelní přítomnost kontaminace zemin v oblasti stavební jámy, 

která bude z velké části hloubena v oblasti antropogenních navážek zasahujících dle výsledků  

geologického průzkumu5 až do úrovně cca 4 m pod stávající terén. 

 

 
C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
 

 Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že dílčí ovlivnění navrhovaným 

záměrem výstavby parkovacího domu nelze předpokládat mimo navrhovaný areál, s výjimkou 

potřeby řešení akustické zátěže obslužnou dopravou u nejbližších obytných objektů. 

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území 

s důrazem na vlastní areál a jeho nejbližší okolí. 

 
 

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu  
 

Klimatické charakteristiky 

Ústí nad Labem leží v teplé klimatické oblasti T2. Má dlouhé, teplé a suché léto. Přechodné 

období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, 

suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se 

pohybuje kolem 8 OC. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším červenec. Průměrná 

teplota v lednu se pohybuje kolem -2,5 OC, v červenci kolem 18,5 OC. Srážkový úhrn ve 

vegetačním období v oblasti T2 obecně činí 350 - 400 mm, srážkový úhrn v zimním období 200 - 

300 mm. Celkový roční úhrn srážek v oblasti Ústí nad Labem se pohybuje mezi 500 - 550 mm. 

Počet ledových dnů (tj. dnů s max. teplotou –0,1 °C a nižší)  se pohybuje mezi 30 - 40 a počet 

dnů se sněhovou pokrývkou mezi 40 - 50 dny za rok. 

                                                
5 Pichl, K.: Ústí nad Labem - Palác Zdar. Závěrečná zpráva z IG průzkumu. AZ Consult, Ústí nad Labem, 2004 
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Tabulka č. 7 
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Ústí nad Labem (období 1901-1950) 
 
Stanice nadm. 

výška 
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÍ ÚHRN 

Ústí nad 
Labem 

147 m 
n. m. 

29 24 31 37 57 60 88 58 50 38 34 36 539 mm 

 

 

Znečištění ovzduší 

Dostupné imisní pozadí je doloženo v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou 

předkládaného oznámení (příloha č. 5). 

 

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod  
 
Povrchové vody 

Zájmové území spadá do povodí  Labe, č.h.p. 1-14-02-001 o rozloze 9,647 km2. Zájmové 

území není v přímém kontaktu s žádným vodním tokem. Úroveň hladiny řeky Labe při soutoku s 

Bílinou je 132 m n.m., úroveň stávajícího terénu u Paláce Zdar 147 m n.m. Přímé zatopení 

povrchovou vodou při povodňových stavech je nepravděpodobné, jak však dokazují zkušenosti 

z extrémních povodní v srpnu 2002, povrchová voda může pronikat podzemními inženýrskými 

sítěmi a dobře propustným podložím až do oblasti Mírového náměstí (viz. podzemní vody). 

Odvod dešťových vod je řešen v kontextu dešťové kanalizace města. Vodní plochy se 

v zájmovém území ani v kontaktu s ním nenacházejí.  

 

Podzemní vody 

 Z regionálně hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického 

rajónu 461 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh. 

 

Z hlediska hydrogeologického mají na zájmové lokalitě zásadní význam balvanité čedičové 

a říční písčité štěrky terasových uloženin řeky Labe, které jsou v oblasti Paláce Zdar 

dokumentovány ve výškové úrovni cca 130 -  138 m n.m., tedy v hloubce 9 - 17 m pod terénem. 

Tato štěrkopísčitá terasa je v přímé hydraulické spojitosti s hladinou v řece Labe, jak dokládají 

zkušenosti z extrémních povodní v roce 2002. Hladina podzemní vody je zde za běžných 

hydrologických stavů volná v úrovni 135,5 m n.m., v případě hydrologických maxim při 

povodních však napjatá vlivem přítomnosti relativně nepropustných spraší v nadloží terasy, s 
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odhadovanou max. úrovní až 142 m n.m. Jedním z hlavních destruktivních projevů extrémní 

povodně v roce 2002 bylo náhlé zvýšení hladiny nejen povrchových, ale také podzemních vod a 

poté opět jejich náhlý pokles, často ještě podporovaný neřízeným čerpáním vod ze zatopených 

sklepů okolních domů. Zvláště markantně se změny hladin projevovaly v okolí inženýrských sítí, 

které fungovaly jako komunikační kanály pro podzemní vodu. Při náhlých změnách úrovně  

hladiny podzemní vody pak docházelo k zintenzivnění proudění a často k překročení tzv. kritické 

rychlosti, kdy dochází k odnosu jemných frakcí zvodnělých zemin, popřípadě k sedání špatně 

zhutněných zásypů a k následným destrukčním projevům v souvislosti s náhlým zmenšením 

objemu podloží.  

 

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a vzhledem k předpokládané úrovni základové spáry 

Paláce Zdar zasahující až do štěrkopískové terasy je třeba ve fázi projektové přípravy věnovat 

této problematice zvýšenou pozornost.  

 

C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů  
 
Základní pedologické údaje 
 

S ohledem na dřívější využití nejsou charakteristické půdy širší oblasti v zájmovém území 

výstavby zastiženy, jde vesměs o půdy z kategorie antrozemí, humózní vrstva je uměle 

navezena.   

 
Základní geologické údaje 
 

Průzkumnými pracemi6 byly ověřeny lokální poměry, které lze charakterizovat následovně:   

         

Povrch terénu je tvořen až do hloubky cca 3,5 – 4,0 m navážkami, které jsou převážně 

charakteru škváry, hlíny se stavební sutí a stavební suti se štěrkem. Zrnitostně lze převládající 

navážky zařadit do písčitých až písčito-štěrkovitých materiálů s příměsí hlíny a jílu. Navážky jsou 

konsolidované, konzistence jemnozrnných složek je pevná, ojediněle tuhá.  

 

Zeminy kvartérního povrchu (podloží navážek) jsou zde reprezentovány sprašemi a 

sprašovými hlínami charakteru středně plastických jíly či hlín až jílů či hlín s nízkou plasticitou, 

pevné konzistence, barev od žlutavé do hnědé.  

 

                                                
6 Pichl, K.: Ústí nad Labem - Palác Zdar. Závěrečná zpráva z IG průzkumu. AZ Consult, Ústí nad Labem, 2004 
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 Na výškové kótě cca 138 m n.m. (Bpv.) byly zastiženy kamenité až balvanité štěrky 

s částečně opracovanými kameny tmavého vulkanitu čedičového typu. Mocnost této vrstvy je od 

cca 1,0 m do cca 2,2 m. Tvoří výraznou bariéru mezi sprašemi v nadloží a sedimenty teras řeky 

Labe v podloží. Sedimenty teras řeky Labe tvoří střídání poloh splachových hlinito-písčitých 

sedimentů s polohami štěrků písčitých s příměsí jemnozrnné zeminy. V úrovni cca 130,5 m n.m. 

(Bpv.) bylo zastiženo předkvartérní podloží tvořené zvětralým šedozeleným čedičem.  

 

 

Základní geomorfologické údaje 
 

 Geomorfologicky je zájmové území záměru součástí České vysočiny, podsoustavy 

Podkrušnohorské a celku České středohoří.  

 

 Místo stavby se nachází na mírně svažitých pozemcích s úklonem k jihu, nadmořská 

výška stávajícího terénu se zde pohybuje od 147 do 149 m n.m.  

 

 

 

 

 

 

C.2.4 Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí  
 
Floristické poměry 
 
 Porosty dřevin rostoucích mimo les 
 

 V rámci řešeného území se nacházel na pozemku č. 2506/1 k.ú. Ústí nad Labem pás 

okrasných keřů a dřevin. Na základě dendrologického průzkumu7 se jednalo se o následující 

porosty: 

 
sakura   17 ks  obvod kmene 0,2 - 1,1 m 
borovice černá 11 ks  obvod kmene 0,1 - 1,1 m 
zerav západní    1 ks  obvod kmene       0,15 m 
dřišťál obecný  114 m2   
tis červený  66 m2   
svída bílá  15 m2   
skalník   125 m2   
                                                
7 David, M., Šandor, M.: Ústí nad Labem - blok 005 - kácení zeleně. DSP.- AZ Consult, spol. s r.o., prosinec 2004 
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zimostráz  37 m2   
 

 Dne 5.1. 2005 bylo zástupcem Magistrátu města Ústí nad Labem na pozemku č. 2506/1 

k.ú. Ústí nad Labem provedeno místní šetření, při kterém bylo zjištěno, že předmětné stromy 

jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. Pouze sakury vykazovaly drobná poškození (pukliny 

na kmeni, prosychající větve nižších řádů). Jejich funkční a estetická hodnota byla relativně 

vysoká. Bez pokácení stromů a keřů by však nebylo možné realizovat provedení záměru. 

Realizace záměru byla orgánem ochrany přírody odsouhlasena již při projednání územního 

plánu. Na základě rozhodnutí8 MMÚL bylo ještě v zimních měsících provedeno vykácení 

předmětných dřevin.    

 
 
 Botanická charakteristika 
 

 Na části parcely č. 2506/1 k.ú. Ústí nad Labem se vyskytují běžné druhy polointenzivních 

městských trávníků. Provedeným průzkumem nebyly dokladovány zvláště chráněné, celostátně 

či regionálně vzácné nebo významné druhy rostlin, stanoviště pro  jejich rozvoj ani není 

příhodné. 

 

 

 

 

 

 
Faunistické poměry 

 
 Zoologicky lze očekávat ochuzenost stanoviště v enklávě mezi zástavbou, na charakter 

výskytu má vliv i bezprostřední blízkost frekventovaných komunikací. Jde tedy o nepříliš 

významné stanoviště, které se vyznačuje nízkou druhovou diverzitou živočichů. Na zájmovém 

stanovišti lze očekávat: 

 
savci – kočka domácí (Felis domestica),  myš domácí (Mus musculus);  
ptáci - rehek domácí (Phoenicurus ochruros), konipas bílý (Motacilla alba), vrabec domácí (Passer 
domesticus), kos černý (T. merula), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto),  sýkora koňadra (Parus 
major), s. modřinka (P. coreuleus)  
plazi -   výskyt nepravděpodobný 
obojživelníci - nepravděpodobný 
hmyz - zejména následující  údaje: 

                                                
8 Rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, č.j. MM/OŽP/OP/1975/RK/2005/VykoM ze dne 2.2. 2005 ve věci 
Povolení ke kácení dřevin na p.p. č. 2506/1 k.ú. Ústí nad Labem 
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♦ brouci -  střevlíček měděný (Poecilus  cupreus), střevlíčci Agonum  assimile, A. dorsale,  slunečko 
sedmitečné (Coccinella septempunctata) 

♦ motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni 
♦ blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera) 
♦ dvoukřídlí -  tiplice (Tipula sp.),  moucha domácí (Musca domestica),  
♦ škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula 

jiní bezobratlí – stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius aj. Zvláště  chráněné druhy vyžadují jiný typ 
prostředí. 
 
 

 Území není příhodné pro trvalý výskyt populací zvláště chráněných druhů živočichů.  

 

C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí  
 
 
Zástavba, památkově chráněné objekty 
 
 V zájmovém území se nenachází v současné době žádné nadzemní stavby, v podloží  

lze očekávat až do hloubek cca 6 m hojné zbytky základových konstrukcí, sklepení a sutí 

bývalých domů (příloha č. 7).   

 

 V zájmovém území se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty. 

 
 
Oblasti surovinových zdrojů 
 

 Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor 

nebo prostor jinak evidovaných zásob nerostných surovin. V nejbližším okolí nejsou evidovány 

ani využívány žádné  místní zdroje nerostných surovin. 

 

Jiné charakteristiky životního prostředí 
 

 Radonové riziko 
 
 Radonový průzkum byl na zájmové lokalitě proveden9 v červenci 2004. Hodnoty 

objemové aktivity radonu se pohybovaly v rozmezí 1,7 - 13,2 kBq.m-3. Podloží na měřené 

lokalitě bylo kamenito-hlinité (0,0 - 0,8 m), středně propustné pro plyny.  Jedná se o pozemek s 

nízkým radonovým rizikem, stavby lze provádět bez zvláštních preventivních opatření. 

 
 Krajina, krajinný ráz 

                                                
9 Martinec, M.: Výsledný protokol průzkumu výskytu radonu.- Měření radonu a radia, Ústí nad Labem, červenec 
2004 
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 Zájmový prostor záměru se nachází uvnitř zastavěného území města Ústí nad Labem, 

v návaznosti na nejvýznamnější otevřenou plochu města (Mírové náměstí).  

 

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je tak příznačná silně urbanizovaná struktura 

městského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného rázu pro 

daný případ uchopitelná. Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován 

právě do výrazně urbanizovaného širšího území, s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě 

na okolní sídelní zástavbu včetně dopravních staveb. Poněvadž jde o dostavbu na okraji 

polootevřeného náměstí, není provedeno vyhodnocení parametrů krajinného rázu.  

 
 
 Vztah k územně plánovací dokumentaci 

 
 Dle schváleného regulačního plánu10 pro město Ústí nad Labem - centrum jde o lokalitu 

stavební proluky v severní části Mírového náměstí (tzv. blok 005), určené k výstavbě objektu s 

minimálně 20% celkové plochy nadzemních podlaží k bydlení a s nutným dopravním vybavením 

ve formě podzemního parkoviště o minimální kapacitě 164 parkovacích míst.     

 

Není tedy evidován rozpor mezi záměrem a využitím území dle platné ÚPD, jak mj. dokládá 

i sdělení11 stavebního odboru MMÚL, které umožňuje sloučit územní a stavební řízení pro 

řešený záměr (příloha č. 2).   

 
 

D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 
 

D.1.1 Vlivy na veřejné zdraví a obyvatelstvo  
 

 

Etapa výstavby – znečištění ovzduší 

                                                
10 Obecně závazná vyhláška č. 46/1996 ze dne 4.12. 1996, o závazných částech regulačního plánu pro území Ústí 
nad Labem -  centrum 
11 Sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem č.j. SO/S/1901/04/Kl ze dne 20.7. 2004. 
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 Etapa výstavby představuje jednak vyvolané nároky související s přepravou výkopové 

zeminy ze staveniště, jednak emise prachu z provádění zemních prací. Stanovení četnosti 

dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích 

projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství 

jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. 

  

Při porovnání orientačního nárůstu dopravy v etapě výstavby (max. cca 23 - 30 průjezdů 

převážně nákladních automobilů/den) s únosným nárůstem dopravy při etapě provozu Paláce 

Zdar (cca 708 průjezdů převážně osobních automobilů/den) lze predikovat závěr, že by etapa 

výstavby neměla znamenat neúnosné ovlivnění imisní situace v zájmovém území. 

 

Přesto lze pro omezení sekundární prašnosti doporučit respektování následujících opatření: 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval 
možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období 
zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací 

 

Etapa výstavby – hluková zátěž 
 

Bilance hlukové zátěže je orientačně provedena v příslušné kapitole oznámení. Z 

orientačních hodnot hlukové zátěže lze odvodit, že etapa výstavby představující zemní a 

stavební práce nemusí na základě dosavadních znalostí znamenat překračování hygienických 

limitů pro etapu výstavby. 

 

Stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby a identifikaci hlavních zdrojů 

hluku bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen 

dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek 

strojního zařízení. Tato skutečnost je reflektována v rámci doporučení zpracovatelů oznámení 

pro další projektovou přípravu požadavkem na vypracování aktuální hlukové studie pro etapu 

výstavby. 

 

Etapa provozu 
 
  Znečištění ovzduší 
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 Pro účely zjištění vlivu emisí z provozu Paláce Zdar a související dopravy je detailně 

vypracována rozptylová studie vyhodnocující příspěvky záměru k imisní zátěži (příloha č. 5).  

 

 Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného multifunkčního domu – 

Paláce ZDAR v Ústí nad Labem – budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a neovlivní 

nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí především pro 

imise z odsávání podzemních garáží. Imisní příspěvky nové dopravy, generované provozem 

multifunkčního domu, mohou významně ovlivnit imisní situaci v okolí příjezdových komunikací. 

Nárůst intenzity dopravy po hlavní příjezdové komunikaci – Dlouhé ulici – se bude pohybovat 

kolem 20 % a tomu bude odpovídat i příslušný nárůst imisních koncentrací. Závěrem lze 

konstatovat, že provoz připravovaného Paláce ZDAR zatíží okolí emisemi z automobilové 

dopravy, nikoliv však takovou měrou, aby to pro území bylo neúnosné.  

  

Z výsledků studie je patrné, že není na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 ve vztahu 

k problematice ovzduší nezbytné provádět hodnocení zdravotních rizik. 

 

 Hluková zátěž 
 

Samostatnou přílohou předkládaného oznámení je hluková studie (příloha č. 4), 

vyhodnocující změny související s realizací záměru „Palác Zdar“. Výpočet akustické zátěže 

hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v následujících variantách: 

 

 

 

VARIANTA 0 – Stávající stav  
 

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace bez realizace posuzovaného záměru. 

V současné době (odhad pro rok 2005) se u domů v ulicích v okolí připravovaného 

multifunkčního domu přibližuje hluk z automobilové dopravy k základní nejvyšší přípustné 

hladině akustického tlaku pro hluk z automobilové dopravy v denní době 55 dB. Vzhledem 

k tomu, že do hodnocení nebyl zahrnut jako zdroj hluku provoz na stávajícím parkovišti v ploše 

budoucího paláce ZDAR ani ostatní doprava na Mírovém náměstí, je tato hodnota v lokalitě s 

největší pravděpodobností překračována. 
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Vzhledem k tomu, že dopravu po komunikacích v lokalitě lze charakterizovat jako starou 

hlukovou zátěž, lze na hluk z této dopravy použít patřičnou korekci. Ta je podle nařízení vlády č. 

88/2004 Sb.[8], pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb rovna + 20 dB. Nejvyšší 

přípustná hladina akustického tlaku pro starou hlukovou zátěž není u zástavby v lokalitě 

dotčené budoucím provozem paláce ZDAR překračována. 

 

VARIANTA 1 – Výsledný stav s realizací záměru  
 

 Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území po 

realizaci záměru.  

 

Hodnocení bylo provedeno výpočtem očekávané hlukové situace v lokalitě, do výpočtu 

nebyla zahrnuta doprava na Mírovém náměstí, pouze doprava v Dlouhé ulici. Provoz na 

Mírovém náměstí bude vůči dotčené zástavbě odstíněn objektem paláce ZDAR.  

 

Nárůst hlukové zátěže vyvolaný provozem paláce ZDAR bude způsoben v první řadě 

nárůstem dopravy v Dlouhé ulici o dopravu tímto provozem generovanou. Celkový nárůst hladin 

hluku se bude pohybovat od 0,3 do 0,8 dB. Výjimku představuje pouze budova České 

spořitelny, u jejíž fasády orientované směrem k paláci ZDAR dojde v důsledku pohybu vozidel 

zajíždějících do podzemních garáží ke zvýšení hluku cca o 3,2 dB.  

 

Kromě nárůstu automobilové dopravy přibude v lokalitě hluk ze vzduchotechnických 

zařízení na objektu multifunkčního domu. Hluk z těchto zařízení ovlivní především vyšší podlaží 

okolních budov. Hluk z technických zařízení na objektu nikde v posuzovaných místech 

nepřekročí s dostatečnou rezervou limitní hodnotu 40 dB. Po upřesnění umístění, počtů, výkonů 

a typů jednotlivých zařízení je nutno provést podrobné zhodnocení hlukové zátěže okolí 

multifunkčního domu z uvedených zařízení a případně navrhnou taková opatření, aby nebyly 

překračovány limitní hodnoty hluku (orientace výduchů, protihlukové clony).  

 
Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik hluku  
 
 Metodika a základní pojmy 
 

V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále 

více využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Cílem hodnocení 

zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na 

zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními 
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hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi 

snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a 

tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. 

Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním 

hodnotám hluku z dopravy.  

 

Především však u mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda 

hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich 

výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví. Stále častěji se také sekáváme se 

situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy 

veřejnosti, zejména při projednávání umístění nových provozů, zavádění nových technologií  

nebo projektování dopravních staveb.  I tyto situace je třeba považovat za legitimní důvod ke 

zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o své zdraví, pokud nejsou 

odůvodněné.   

 

Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) byly 

vypracovány v sedmdesátých letech  Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí 

(dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich využívány i 

metody a výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o 

riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace veřejnosti. Mezi základní metodické 

podklady  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří např. Metodický pokyn odboru 

ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ 

č.427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví 

člověka a Manuál prevence  v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, 

vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha. Z dalších materiálů se jedná především 

o autorizační návody a  literaturu doporučenou ke kurzu a zkoušce odborné způsobilosti v rámci 

autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1.1.2004 ukládá zákon č.258/2000 Sb. 

 

Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky :  

• Prvním krokem je identifikace  nebezpečnosti, při které se zjišťuje, jakým 

způsobem  a za jakých podmínek může daná látka nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. 

Zdrojem informací jsou  toxikologické databáze a literatura obsahující výsledky 

pozorování a epidemiologických studií u lidí, experimentů na pokusných zvířatech 

nebo laboratorních testů.  
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• Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má  objasnit kvantitativní 

vztah mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným 

předpokladem pro možnost odhadu míry rizika. 

• Třetím, často nejsložitějším krokem v odhadu rizika, je hodnocení expozice. Na 

základě  znalosti dané situace se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy 

představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace 

exponována dané látce a jaká je její dávka. Cílem je přitom postihnout nejen 

průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob s 

nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Zohledňují se též citlivé podskupiny 

populace, u kterých předpokládáme zvýšené riziko.    

• Čtvrtým konečným krokem v odhadu rizika, který shrnuje všechny informace získané 

v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke 

kvantitativnímu vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané 

situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro 

řízení rizika. 

 
 
 
 
 Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k akustické situaci 
 
 Nebezpečnost hluku a vztahy expozice a účinku  
 
 Jako hluk označujeme jakýkoliv zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na 

jeho intenzitu. Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým 

zjednodušením  rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině akustického 

tlaku nad 85-90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické 

(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Tyto nespecifické 

systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí 

stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, 

spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově 

motorických funkcí a koordinace.  V komplexní podobě se mohou manifestovat ve formě poruch 

emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může 

přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje. Za dostatečně prokázané 

nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, 

vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u 
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dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické 

funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka. 

 Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 

komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a 

nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik hluku 

z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je 

chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO 

proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 

především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity 

nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Souhrnně lze podle zmíněného 

dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské 

zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto : 

 Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku 

v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení 

však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší 

hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu přechodné a posléze 

trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního 

ucha. Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází  

k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a 

aktivitách ve volném čase do 24hodinové ekvivalentní hladiny ak. tlaku LAeq,24h = 70 dB. 

 S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi 

specifických případech např. u lidí žijících v těsné blízkosti frekventovaného letiště nebo velmi 

rušných komunikací.  Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové 

expozice mohlo dojít k malému sluchovému poškození u citlivých skupin populace, jako jsou 

děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je 

též známé, že zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob 

profesionálně exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.   

 Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 

nepříznivých důsledků v oblasti chování a  vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu 

pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování 

důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří 

lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči. Jde tedy o 

podstatnou část populace. Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací 
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(cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané 

řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak  

nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB. Zvláštní pozornost zde zasluhují domy, 

kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, neboť neúplné porozumění řeči u 

nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti číst s dalšími nepříznivými důsledky 

pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi 

s učením a děti, pro které vyučovací jazyk není jejich mateřským jazykem. 

 Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, 

probouzením, narušením délky a hloubky spánku, zejména redukcí důležité REM fáze spánku. 

Vlivem hluku je možné pozorovat u spících osob zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního 

pulsu, zvýšenou frekvenci pohybů, změny dýchání. Prokazatelné je též zvýšené uvolňování 

stresových hormonů. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické 

aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např.  

rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. 

Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou 

populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby 

s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní 

příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají 

objevovat od ekvivalentní hladiny ak.tlaku 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla 

zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro noc 40 dB.  

 Při přerušovaném hluku roste rušivost spánku s maximální hladinou hluku. I při nízké  

ekvivalentní hladině hluku již malý počet hlukových událostí s vyšší hladinou akustického tlaku 

ovlivňuje spánek. Význam zřejmě má i rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a vlastní 

hlukové události a taktéž délka intervalu mezi dvěma hlukovými událostmi. Nepříznivé ovlivnění 

nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně budov již pod 60 

dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti.   Podle doporučení WHO 

by noční ekvivalentní hladina ak.tlaku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB, přičemž se 

předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti 

otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř 

místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci 

neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku.  Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku 

měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci 

obyvatel ani po více letech.Ve zprávě TNO (Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký 

výzkum) byly v roce 2003 publikovány vztahy mezi noční hlukovou expozicí z automobilové a ze 
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železniční dopravy a procentem osob udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu 

spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku.  

 Pro podmínky ČR je k dispozici vztah mezi noční expozicí hluku z pozemní automobilové 

dopravy a procentem obtěžovaných osob vycházející z výsledků dotazníkových šetření v rámci 

subsytému 3 Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP. 

 Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle 

WHO prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící 

v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací.Akutní 

hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako 

je  zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců 

z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba 

srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až 

infarkt myokardu). V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně 

uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován 

z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit 

hladiny hořčíku v krvi může přispívat k  vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s následnou 

hypertenzí a srdeční ischemií.   

 Všeobecným  závěrem  WHO je, že  kardiovaskulární  účinky jsou spojeny 

s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h  v rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud 

jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro 

ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je 

potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Z hlediska 

statistické významnost výsledků, nejspolehlivější jsou nálezy vztahu dopravního hluku a rizika 

ICHS při expozici od 65 – 70 dB v exterieru  v rozmezí relativního rizika 1,1-1,5. Této úrovni 

relativního rizika odpovídají i výsledky statistického vyhodnocení výsledků Systému 

monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, jehož subsystém 

3 je věnován hodnocení úrovně hlukové zátěže dopravnímu hluku ve městech a účinkům této 

hlukové expozice na zdravotní stav obyvatel. Vyplývá z nich, že lidé žijící minimálně 5 let 

v lokalitách s noční ekvivalentní hladinou hluku vyšší než  62 dB mají i po zohlednění možných 

interferujících faktorů 1,2 x vyšší šanci (odds ratio) onemocnět hypertenzí a 1,4 x vyšší šanci 

onemocnět infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi výskytem 

hypertenze a hlučností v místě bydliště a to od LAeq 45 dB v noci.  
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 Studie v Madridu sledující počty hospitalizací v letech 1995 – 1997 prokázala jasnou 

souvislost mezi počtem akutních hospitalizací a hlukovou zátěží v úrovni 61 – 72 dB. Vysoké 

úrovni hlukové zátěže je připisováno 5 % akutních hospitalizací. Při interpretaci těchto závěrů je 

nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti v podstatě 

bezprahová noxa.  U citlivých podskupin a jednotlivců je  proto nutné nepříznivé účinky 

předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice 

hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou  populaci. Pozorování dalších účinků 

hlukové expozice, jako jsou již zmíněné změny v hladině stresových hormonů,  vliv na funkci  

imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní váha 

novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v  době těhotenství,  nejsou natolik 

průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.  

 Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové 

expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou 

příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo 

urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Vztah mezi pocity obtěžování hlukem, individuální 

citlivostí vůči působení hluku a nemocností na duševní choroby je komplexní a dosud nepříliš 

objasněný. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být indikátorem subklinické 

duševní poruchy. Za indikátor latentních duševních poruch nebo onemocnění u populace 

exponované hluku je považována spotřeba sedativ a prášků na spaní.      

 Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně 

v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je 

tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou 

pozornost a komplikované analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech 

náročných  na pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako 

jsou matematické operace a čtení.   Ve školách v okolí letišť byla v řadě studií u dětí chronicky 

exponovaných leteckému hluku při ekvivalentní hladině akustického tlaku nad 70 dB měřené 

vně školy pozorována snížená schopnost motivace, nižší výkonnost při poznávacích úlohách a 

deficit v osvojení čtení a jazyka. Děti byly více roztržité a dělaly více chyb. Nepříznivý účinek byl 

větší u dětí s horšími školními výkony. Zdá se také, že pravděpodobnější je deficit v osvojení 

čtení u dětí chronicky exponovaných hluku doma i ve škole ve srovnání s dětmi pouze 

navštěvujícími školu v hlučném prostředí.       

 Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak 

emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při  různých činnostech. 

Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
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nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje  nebo vyčerpání. U každého 

člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako 

významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních 

osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace víceméně platí 

kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.  Při působení hluku zde však 

kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických 

faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, 

které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a 

naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých 

zemích. Obecně  např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až 

při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů. Významnou úlohu 

zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj 

má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že 

bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. 

nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších 

stavebních operací do hotelu.  

 Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. 

Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a 

fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem. Kromě negativních 

emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, 

nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Obecně se ovšem odhaduje, že na 

stížnostech  a peticích se účastní pouze 5-10 % obyvatel skutečně hlukově exponovaných. 

Vysoké hladiny hluku  vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u 

predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. 

Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena 

ochota ke slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k pomoci fyzické. Dle 

doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam, kde je 

to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina hluku nižší, 

přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.  Studií 

sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi exponovaných lidí ve vztahu 

k pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho. Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-

analýzou jejich výsledků k odvození kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem. Miedema a 

Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obtěžování vztažený k hlukové expozici vyjádřené 
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v Ldvn, který vychází z analýzy výsledků velkého počtu terénních studií, provedených v Evropě, 

Austrálii, Japonsku a Severní Americe. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v Ldvn a procentem  

obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity obtěžování) 

a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Tento model tedy umožňuje při 

znalosti intenzity hlukové expozice z různých zdrojů předpovědět počet obtěžovaných osob 

v exponované populaci. Potvrzuje známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující 

účinek nežli hluk z pozemní dopravy. 

 Pro předpověď procenta obtěžovaných osob ve vztahu k noční hlukové expozici  pro 

hluk z pozemní automobilové dopravy v  podmínkách ČR je možné vycházet z výsledků 

závěrečných zpráv subsystému 3 Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP, 

publikovaných Státním zdravotním ústavem Praha.  

 Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů 

obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším 

vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu. Může jít o některá 

onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, 

nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v  těhotenství, spastické stavy a 

prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo 

až po delší době strávené v hlučném prostředí, u nervových onemocnění po 8-10 letech, u 

cévních onemocnění až po 11-15 letech.      

 Vztah mezi hlučností z dopravy ve městech a ukazateli zdravotního stavu u 

obyvatel ČR je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve 

vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob 

obtěžovaných venkovním hlukem,  procento  osob  se  špatným spánkem  a  obtížným  

usínáním  nebo  osob žívajících denně sedativa, zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. 

Opakovaně  zde byla ověřena  i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou 

nemocností na civilizační choroby, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená hluková expozice se na 

nemocnosti podílí asi z 10 %. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují 

předpovědět zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení 

hlučnosti.    

 Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, 

kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních 

parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy  

nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní 



 
119/05  Ústí nad Labem - Palác Zdar. Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 

 o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

 50 
 

 

nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto 

nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách 

nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob 

velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za 

různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.Z hlediska zvýšené 

citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku bylo např. 

prokázáno, že  lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení 

spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a 

negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování 

hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří 

cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. V obecné rovině ze závěrů WHO 

vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená 

komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku  by z hlediska rušení spánku 

neměla přesáhnout 45 dB LAeq, denní ekvivalentní hladina pak hodnotu 55 dB LAeq, měřeno 1 m 

před fasádou.        

 
 Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku 
 

Potřebným výchozím podkladem k hodnocení expozice hluku a ke kvantitativnímu  odhadu 

míry jeho zdravotního rizika je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením vztažená ke 

konkrétnímu počtu exponovaných osob. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku je 

proveden v rámci posuzovaného záměru porovnáním akustické situace bez realizace záměru a 

v případě jeho realizace. Výpočet hladin hluku je proveden pro 8 kontrolních výpočtových bodů, 

zohledňujících okolní zástavbu.  

 

Jak je patrné ze zpracované hlukové studie, měřením prokazatelné změny z hlediska 

akustické situace v zájmovém území nastávají u výpočtového bodu č.2, který představuje 

budova České spořitelny u vjezdu do podzemních garáží. Změna akustické situace 

ve výpočtových bodech je patrná z následující tabulky: 

 

 

 

Tabulka č. 8  Výsledky výpočtu hluku z generované dopravy a ze stacionárních zdrojů 

Ref. bod výška LAeq [dB] 
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[m] zdroje palác ZDAR 
  

doprava 
stávající doprava stac. celkem 

celkem rozdíl 

1 5 53,9 47,1 24,3 47,1 54,8 +0,9 
2 5 52,6 52,9 21,4 52,9 55,8 +3,2 
 15 52,6 52,9 25,9 52,9 55,8 +3,2 

3 5 54,7 46,8 24,3 46,8 55,5 +0,8 
4 5 54,0 48,5 23,8 48,5 54,4 +0,4 
 20 53,9 48,4 32,1 48,5 54,4 +0,5 

5 5 41,8 26,2 24,1 28,3 35,7 -6,1 
 18 41,7 26,2 30,3 31,8 36,5 -5,2 

6 5 41,6 30,2 25,2 31,4 34,4 -7,2 
 18 41,6 30,3 30,3 33,3 35,5 -6,1 

7 5 53,5 45,9 19,1 45,9 53,8 +0,3 
 25 53,6 46,0 37,0 46,5 54,0 +0,4 

8 2 47,4 40,1 15,1 40,1 47,7 +0,3 
 25 47,5 40,1 35,7 41,5 47,9 +0,4 

limit  70,0 55,0 50,0 - - - 
 

 
 U dalších výpočtových bodů modelově zvolených v okolí uvažovaného záměru dochází 

bud k nepatrným nárůstům hladin akustického tlaku (v desetinách decibelů), nebo k výrazným  

poklesům hladin akustického tlaku (v jednotkách decibelů) vlivem odstínění výpočtových bodů 

od rozhodujících zdrojů hluku právě objektem posuzovaného záměru. Ve všech případech 

výpočtu se jedná o ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Z výsledků modelování budoucího vývoje hlukové situace v okolí připravovaného multifunkčního 

domu Palác ZDAR vyplynula následující opatření: 

a) V další fázi projektové přípravy, až budou známy typy a umístění instalovaných zařízení 

vzduchotechniky a chlazení, bude nutno zpracovat aktualizovanou hlukovou studii a na 

základě výsledků výpočtu navrhnout instalaci tlumičů, směrování výduchů nebo 

protihlukových clon tak, aby v nejbližší zástavbě byly dodrženy nejvyšší přípustné hladiny 

akustického tlaku. To se týká především zařízení, která mohou být, i když v omezeném 

rozsahu, provozována i v noční době (chladící zařízení). 

b) Provést měření hluku vzduchotechnických zařízení v období zkušebního provozu. Na 

základě výsledků měření provést výpočet hlukových imisí v nejbližší obytné zástavbě a 

navrhnou případná dodatečná opatření k zajištění dodržení hlukových limitů. Měřením 

potvrdit, zda hluk z těchto zařízení nebude obsahovat výrazné tónové složky a v případě 

že ano, provést technická opatření případně náhradu příslušných zařízení, případně 
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realizovat dodatečná protihluková opatření pro dodržení příslušných imisních limitů (to je 

snížených o 5 dB pro hluk obsahující výrazné tónové složky). 

 

 Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele obytných 

domů v okolí plánované stavby je možné vycházet z tabulky č. 9, ve které jsou vybarvením 

znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním 

prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší 

část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.  Kromě prahové hodnoty hlukové 

expozice pro vznik sluchového postižení, která platí pro hluk přímo v místnosti a prahové 

hodnoty pro zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí, která byla prokázána  pro hlukovou expozici 

škol, se jedná o hlukovou expozici chráněného venkovního prostoru obytných budov.  

Z prahových hodnot hlukové expozice v denní době znázorněných v tabulce č. 9 je ve vztahu 

k výše popsaným výsledkům akustické studie zřejmé, že obyvatelé současné obytné zástavby 

v zájmové lokalitě jsou vystaveni úrovni hlukové zátěže, která prokazatelně vyvolává pouze 

mírné obtěžování hlukem v denní době,  v noční době se může projevit subjektivně vnímaná 

zhoršená kvalita spánku a obtěžování hlukem spolu se zvýšenou nemocností, která může být 

vyvolána právě působením hluku. Ve vztahu k výhledovému stavu lze konstatovat, že hluk 

může způsobovat zhoršenou komunikaci řečí a mírné až silné obtěžování hlukem pouze v denní 

době.  

 
 
 
 
 

Tab.č. 9     Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h)   

 dB(A) Nepříznivý účinek 

40-45  45-50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení ¤         

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí         

Ischemická choroba srdeční         

Zhoršená komunikace řečí        

Silné obtěžování        

Mírné obtěžování        

¤ přímá expozice hluku v interiéru  

 

 Z hlediska celkové stávající i očekávané akustické situace lze konstatovat, že situace jak 

pro stávající, tak i nově plánované objekty se nevymyká obdobné situaci v jiných částech centra 

města Ústí nad Labem,  avšak prokazatelně nastane změna u nejbližších objektů administrativní 
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zástavby. S ohledem na známá zdravotní rizika bez ohledu na konzultované limitní hodnoty 

hladin akustického tlaku pro denní dobu se proto jako nanejvýš vhodné jeví u těchto objektů 

realizovat individuální protihluková opatření zajišťující plnění hygienických limitů pro chráněný 

vnitřní prostor.  

 
 Samostatným problémem bude stabilizace stavební jámy, poněvadž zakládání bude 

prováděno ve složitých poměrech a s ohledem na hloubení základů do úrovně cca 9 m pod 

stávající povrch terénu a doložený charakter podloží  se důkladná stabilizace jámy ukazuje jako 

nezbytná. Nelze zcela vyloučit ani stabilizaci jámy například formou beranění, které by 

pravděpodobně mohlo vyvolávat nežádoucí vibrace a negativní dynamické odezvy na blízké 

administrativní budovy. Z tohoto důvodu je výhledově preferován způsob stabilizace stavební 

jámy pomocí vrtaných betonových stěn kotvených do podloží (konkrétní forma vyplyne 

z možností vybraného zhotovitele stavby), ve výstupech Oznámení je v daném kontextu proto 

doporučeno: 

 
• V rámci výstavby řešit takové způsoby stabilizace stavební jámy, které nepovedou k nepříznivé 

dynamické odezvě zatloukání či beranění, z tohoto důvodu vyloučit stabilizaci jámy např. 
pažící stěnou z beraněných ocelových štětovnic a podobné technologie. 

 

D.1.2 Vlivy na ovzduší  
 

Detailně je zhodnocení vlivů záměru na ovzduší popsáno v rozptylové studii v příloze č. 5. 

Výpočet znečištění byl řešen pro časový horizont roku 2008 jako příspěvky k imisní zátěži 

posuzovaného záměru. 

 

Přírůstek imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se bude pohybovat ve 

zlomcích procenta příslušných imisních limitů. Nárůst koncentrací v Dlouhé ulici bude odpovídat 

procentuálnímu nárůstu intenzity dopravy, to je kolem 20 % stávající imisní zátěže 

z automobilové dopravy. Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného 

multifunkčního domu – Paláce ZDAR v Ústí nad Labem – budou výrazně pod hodnotami 

imisních limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto 

konstatování platí především pro imise z odsávání podzemních garáží. 

 

Imisní příspěvky nové dopravy, generované provozem multifunkčního domu, mohou 

významně ovlivnit imisní situaci v okolí příjezdových komunikací. Nárůst intenzity dopravy po 
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hlavní příjezdové komunikaci – Dlouhé ulici – se bude pohybovat kolem 20 % a tomu bude 

odpovídat i příslušný nárůst imisních koncentrací. 

  

Závěrem lze konstatovat, že provoz připravovaného Paláce ZDAR zatíží okolí emisemi 

z automobilové dopravy, nikoliv však takovou měrou, aby to pro území bylo neúnosné. Ve 

vztahu k vlivům na ovzduší tudíž nejsou k uvažovanému záměru námitky. 

 

D.1.3 Vlivy na vody  
 
Vlivy na zdroje vody 

 Provoz areálu z hlediska nároků na pitnou vodu nebude představovat významnější zátěž 

na zdroje, ve vztahu k napojení na veřejný vodovod. Záměr je bez vlivu a požadavků na nové 

zdroje vody ve smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.  

 

Vlivy na kvalitu vod 

 Poněvadž nedochází k produkci žádných technologických vod a sociální zázemí je 

napojeno na splaškovou kanalizaci města Ústí nad Labem, nejsou předpokládány změny 

z hlediska ovlivnění kvality vod oproti dnešnímu stavu. Do veřejné kanalizace bude odváděna i 

voda z vypouštění podzemní nádrže sprinklerového SHZ a odvodnění strojovny SHZ. Podzemní 

garáže nebudou napojeny na kanalizaci. Odpadní vody z podlah garáží (tající sníh) a z mytí 

podlah budou odvedeny do bezodtoké jímky v nejnižším PP. Jímka bude vybavena výtlačným 

potrubím ukončeným v 1.NP tlakovou spojkou a čidlem signalizujícím naplnění jímky. Po 

naplnění jímky bude přistaven fekální vůz a obsah jímky se přečerpá přenosným kalovým 

čerpadlem. 

 

 Prostory parkovišť je vhodné dále vybavit sanačními prostředky pro eventuelní řešení 

úkapů maziv či pohonných hmot z parkujících automobilů. Na základě výše uvedeného rozboru 

je proto navrhováno: 

 
• V rámci prováděcí projektové dokumentace řešit  akumulaci případně znečištěných vod 

v bezodtoké jímce, vybavené signalizací naplněnosti do místa obsluhy.  
 
 

Určitým rizikem pro kvalitu vod může být rovněž fáze výstavby, proto lze doporučit 

obecnější podmínku z hlediska ochrany kvality vod: 

 
• Během výstavby  zabezpečit bezvadný stav stavební mechanizace s ohledem na prevenci 
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úniků ropných látek a mazadel hydrauliky. 
 
 
 
Vlivy na hydrologické poměry 
 

 Realizací záměru dojde k zvýšení odtoku z předmětného území. Zvýšení odtoku ze 

zájmového území oproti dnešní situaci lze pokládat málo významné, které neovlivní zásadně 

parametry stávající veřejné jednotné kanalizace města.  

 
Vlivy na hydrogeologické poměry 
 
 Záměr neznamená v zásadě žádný zásadní dopad do hydrogeologických poměrů 

v území, přestože zasahuje do prostorů periodicky zvodnělého podloží (říční štěrkopísky v 

hloubce 9 m a níže). Stavební jáma by neměla být obnažena v období hydrologických maxim, tj. 

především v jarních měsících, kdy hladina podzemní vody v zakryté říční terase může vystoupit 

až nad úroveň základové spáry objektu. V období hydrologicky průměrných a podprůměrných  

lze přítoky do stavební jámy odhadovat na  desetiny l.s-1, tato množství budou zvládána běžnou 

čerpací technikou. Nejsou ovlivňovány žádné podzemní zdroje vody v okolí ani významné 

hydrogeologické struktury.  

 

D.1.4 Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 
Vlivy na půdu 
 

 Záměr znamená  zábor pozemků s využitím: ostatní plochy, ostatní komunikace, zeleň.   

Jedná se o zábory nezemědělské půdy v zastavěném území města, zábor lesních pozemků 

nenastává.  

 
Vlivy na horninové prostředí 
 

 Záměr vyžaduje hloubkové zakládání objektů, hloubka stavební jámy s ohledem na 

řešení 3 podzemních podlaží dosahuje cca 9 m. Provedenými průzkumnými pracemi bylo 

ověřeno vrstevnaté geologické prostředí. Těženy budou navážky, jílovité a hlinité sedimenty a 

štěrkopísky, patřící do 3. až 4. třídy těžitelnosti. Vzhledem k hloubce jámy bude nutné její 

statické zabezpečení (stabilizace). S ohledem na požadovaný rozsah vytěžení cca 26.000 m3 

materiálu je nutno zásah do horninového prostředí hodnotit jako významný, ale lokálně 

omezený. S ohledem na výše uvedené je doporučován geotechnický dozor během fáze 
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výstavby s tím, že by měly být detailně prověřeny požadavky na technologický způsob zásahu 

do hornin ve vyšších třídách těžitelnosti  při bázi stavební jámy a způsoby její stabilizace. 

 

 Jediným potenciálním rizikem může být zneškodnění znečištěných zemin a sutí, u 

kterých není zcela jasné bývalé využití, takže  nelze zcela vyloučit jejich případnou kontaminaci 

V tomto kontextu je navrhováno následující doporučení: 

 
• V případě vizuálního zjištění znečištění zemin z ploch a prostorů  po demolicích objektů ověřit 

před nakládáním s těmito zeminami rozborem jejich případnou kontaminaci. 
 

D.1.5 Vlivy na floru a faunu  
 

Vlivem uvažovaného záměru již došlo k vykácení dřevin a keřů dle inventarizace kácené 

zeleně (viz kap. C.II.4). Jednalo se celkem o cca 29 položek dřevin včetně cca 360 m2 kácených 

keřů. Jde především o okrasné dřeviny. Na zkoumané ploše, podle botanického popisu a podle 

výskytu fauny nebyly zjištěny ty druhy zástupců flory a fauny, kriticky ohrožené nebo silně 

ohrožené ve smyslu Příloh II. a III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není tedy nutný záchranný 

transfer rostlin nebo živočichů. Podle vyhodnocení výše citovaného, biologického průzkumu 

nedojde na zájmové ploše ke zničení biotopů druhů kriticky ohrožených nebo silně ohrožených. 

 

D.1.6 Vlivy na ekosystémy 
 

 Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na výrazně antropogenních  plochách mimo 

dosah přirozených, druhově rozmanitějších trvalých travních porostů. Z hodnocení části 

předloženého Oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že 

záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku 

ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.  

 

D.1.7 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
 

 Pro posouzení vlivu  navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou to, 

že dojde ke vzniku nové charakteristiky území  náhradou částí  ploch ostatních komunikací a 

ploch se solitérními dřevinami, keři a travnatými plochami objektem Paláce Zdar. Přitom tato 

změna charakteristiky území je řešena uvnitř zastavěného města, ale na relativně pohledově 
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významné a otevřené straně Mírového náměstí. Pro hodnocení změny krajinného rázu jsou 

rozhodující následující složky: 

 

• přírodní složkou jsou zejména stávající vzrostlejší okrasné stromy a keře v území, 

záměr tuto přírodní složku likviduje; 

• historickou složku představují zejména objekty stávající zástavby, které navazují 

přímo na řešené území, určující je zejména  objekt České spořitelny, který stanovuje 

přípustnou výšku posuzovaného  objektu polyfunkčního domu; 

• dále je historická charakteristika určena obrysy původní historické zástavby z 

minulého století (bývalé budovy soudu a restaurace Zdar), které zřetelně 

vymezovaly původní plochu Mírového náměstí. 

 

 Výstavba Paláce Zdar bude v řešeném území vytvářet místní pohledovou dominantu, 

poněvadž při pohledech z centra náměstí překryje polootevřený prostor v čele Mírového 

náměstí. Dojde tedy k patrné pohledové změně území tím, že charakter udržovaných ploch 

s dřevinami  bude nahrazen vlastním objektem Paláce Zdar a  kompozičně upraven. Úbytek 

městské zeleně v místě Paláce Zdar bude kompenzován výsadbou 7-mi solitérních stromů na 

jižní straně objektu, jak je uvedeno v rozhodnutí12 o umístění stavby „revitalizace městského 

centra - I. etapa“.   

 

D.1.8 Vlivy na další parametry životního prostředí 
 

 Nejsou známy. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu 

ohledně radonového rizika. Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr 

rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné 

kulturní hodnoty nemateriální povahy.   

 

 Nachází se však v území s pravděpodobnými archeologickými nálezy vzhledem 

k dlouhodobému historickému osídlení centrální části města (zbytky staveb, možnost artefaktů, 

předmětů apod.)., takže během stavebních prací bude nutno zajistit archeologický dohled, 

případně umožnit i průzkum a dokumentaci případných nálezů. V daném kontextu je proto do 

výstupů Oznámení doporučeno: 
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• V etapě výstavby umožnit archeologický dohled a v případě odtěžování antropogenních vrstev 
v podloží i archeologický výzkum; v případě nálezu zajistit dokumentaci  a umožnit záchranný 
archeologický výzkum 

 
 
 
D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
 S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální 

měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou Paláce Zdar.  

 S výjimkou očekávaných vlivů na porosty dřevin (odkácení hodnotnějších jedinců), 

zvýšení akustické zátěže u západní strany budovy České spořitelny a zvýšení imisní zátěže v 

oblasti ulice Dlouhá nejsou očekávány významnější dopady na zájmové území a jeho okolí. 

 
 
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice    
 

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.  

 
 
D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
 

 Pro účelnější řešení posuzované investice jako obnovy a modernizace městského centra  

jsou z hlediska eliminace, prevence a minimalizace vlivů na parametry životního prostředí 

navrhována následující doporučení, podmínky a opatření: 

 

 
Akustická zátěž 
 
• V rámci výstavby řešit takové způsoby stabilizace stavební jámy, které nepovedou 

k nepříznivé dynamické odezvě zatloukání či beranění, z tohoto důvodu vyloučit stabilizaci 

jámy např. pažící stěnou z beraněných ocelových štětovnic a podobné technologie. 

• Po výběru dodavatele stavby bude řešena hluková studie pro etapu výstavby, která bude 

vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních 

mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby. 

• V dalších stupních projektové dokumentace doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  

parametry stacionárních zdrojů hluku, které budou využity v rámci navržené technologie 

                                                                                                                                                          
12 Územní rozhodnutí č.j. SO/S/2037/04/Ha ze dne 19.8. 2004 ve věci: Rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace 
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parkovacího domu; na základě parametrů stacionárních zdrojů hluku bude orgánem ochrany 

veřejného zdraví rozhodnuto o případné aktualizaci akustické studie s ohledem na 

vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k nejbližším objektům administrativní  

zástavby. 

• V rámci další projektové přípravy provést kalibrované měření hluku (náměr) v měřících 

bodech stanovených po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví, které bude výchozím 

podkladem pro návrh protihlukových opatření. 

• Na základě výstupů kalibrovaného měření po konzultaci s orgánem ochrany veřejného 

zdraví navrhnout nejdéle ve fázi stavebního řízení individuální protihluková opatření a 

následně je v rámci fáze výstavby realizovat. 

• Po zahájení zkušebního provozu (avšak po dosažení přepokládané obslužnosti podzemního 

parkoviště)  provést kontrolní měření akustické situace pro ověření účinnosti realizovaných 

protihlukových opatření. 

• Vydání kolaudačního rozhodnutí na uvedenou stavbu bude podmíněno plněním 

hygienických limitů hluku pro denní dobu pro chráněné vnitřní prostory nejbližších objektů 

administrativní zástavby. 

 

Ochrana ovzduší  

• Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 

omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek 

v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací 

 

Vodní hospodářství, ochrana vod 

• Během výstavby  zabezpečit bezvadný stav stavební mechanizace s ohledem na prevenci 

úniků ropných látek a mazadel hydrauliky. 

 

Odpadové hospodářství, nakládání se zeminami 

• V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 

předpokládaný způsob zneškodnění, přičemž není přípustné zneškodnění odpadů na 

staveništi zahrnováním nebo pálením.  

                                                                                                                                                          
městského centra - I. etapa“ 
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• V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění. 

• V následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory 

pro shromažďování nebezpečných odpadů ze všech uvažovaných aktivit v rámci areálu; tyto 

budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v 

oblasti ochrany vod a odpadového  hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno 

pouze na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou 

• V dalších stupních projektové dokumentace (nejdéle ke kolaudaci stavby) upřesnit rozsah a 

sortiment očekávaných odpadů v rámci provozu s důrazem na odpady nebezpečné 

• Omezovat vznik odpadů a přednostně je využívat k recyklaci a případnému zpětnému 

využití. 

• Smluvně zajistit využití eventuelně odstranění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k 

této činnosti. 

• V případě vizuálního zjištění znečištění zemin nebo stavebních sutí bývalých objektů ověřit 

před nakládáním s těmito odpady rozborem jejich případnou kontaminaci. 

 
Fauna, flora, vegetace 
 
• Veškerá odůvodněná kácení dřevin  řešit zásadně v období vegetačního klidu (již proběhlo).  

• Provést kompenzaci úbytku zeleně v prostoru záměru (již vydáno územní rozhodnutí).  

• Zajistit trvalou péči o vysázené dřeviny. 
 

 
Památková péče, archeologie 
 
• V etapě výstavby umožnit archeologický dohled a v případě odtěžování antropogenních 

vrstev v podloží i archeologický výzkum; v případě nálezu zajistit dokumentaci  a umožnit 

záchranný archeologický výzkum 

 
D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů  
 

 Oznámení bylo připravováno zatím na základě pracovní verze DÚR. Prognostické 

metody použité v oblasti emisí a imisí jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a 

nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,  ale pouze maximální možnou 

syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat. Závěry 

akustické studie jsou formulovány na základě dostupných údajů o dopravě na nejbližším 

komunikačním systému a na základě projektových předpokladů týkajících se obměny 
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parkovacích míst v polyfunkčním domě. Vyhodnocení akustické situace z hlediska stacionárních 

zdrojů hluku je založeno na parametrech stacionárních zdrojů hluku, které na úrovni procesu 

EIA byly předloženy projektantem záměru. 

 

Byl proveden pouze orientační zoologický průzkum, charakter území vylučuje přítomnost 

významnějších přírodních hodnot z hlediska stanovišť nebo druhové rozmanitosti živočišných 

druhů. 

 
 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

 Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území, možnosti 

jeho využití. Předkládaná varianta je již výsledkem dřívějších rozhodnutí oznamovatele (rozbor 

viz kapitola B.I.5.). Synergismus s dopravní zátěží na hlavních komunikacích města je řešen 

v rámci akustické a rozptylové studie. Na základě těchto skutečností se oznamovatel rozhodl 

řešit výstavbu polyfunkčního  domu v jediné územní a technologické variantě. 

 
 

F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení 
 

 V příloze jsou uvedeny následující grafické podklady pro ujasnění polohy a územního 

rozsahu záměru: 

a) situace širších vztahů   1: 25 000 
b) koordinační situace   1:500 
c) půdorys přízemí  1:250  
d) příčné řezy V-Z, S-J   1:250 
 
 
F.2 Další podstatné informace oznamovatele 
 

 Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, 

že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a 

významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, 

nebyla zamlčena.  

 

Oznamovatel ve vztahu k polyfunkčnímu domu zdůrazňuje, že řešení záměru v navrhované 

podobě povede ke snížení negativního vlivu provozu automobilů v centrální části města Ústí nad 
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Labem, včetně nežádoucího parkování na nevhodných místech v centru města. 

Nezanedbatelnou výhodou je umístění záměru v docházkové vzdálenosti do centra města a 

míst s větším pohybem obyvatelstva. Při doplnění správnými legislativními opatřeními, která 

budou omezovat pohyb automobilů v nežádoucích lokalitách, dojde k celkovému ozdravění a 

uvolnění dnes již přesmíru zatěžovaných center měst bez toho, aby se snížila jejich 

návštěvnost. Při celkovém zvážení dopadu na městský organismus jako takový je jednoznačné, 

že tento dopad je pozitivní. 

 
 

G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
  

 Záměr představuje výstavbu polyfunkčního domu  - Paláce Zdar - v severním prostoru 

Mírového náměstí prostoru stavební proluky. Polyfunkční objekt je navrhován se třemi 

podzemními a  pěti nadzemními podlažími. Maximální výška objektu je 21,5 m, celkový 

obestavěný prostor podzemní části činí 19 160 m3,  nadzemní části 44 935 m3.  Maximální 

kapacita parkování ve všech 3 podlažích činí 175 parkovacích míst.  Zastavěná plocha činí 

2 814 m2 (objekt Paláce Zdar), související plocha 300 m2 (rampa parkoviště). 

 
Důvody pro navrhovanou výstavbu jsou především následující: 

 

• Polyfunkční dům v bloku 005 dle regulačního plánu centra Ústí nad Labem leží 

v příznivé poloze v centrální části města na Mírovém náměstí. Stávající pozemek 

vzniklý po demolici někdejších pozemních objektů je v současné době využíván 

pouze jako placené parkoviště osobních vozidel. Lokalita má velice výhodnou 

dostupnost vzhledem k nedalekému dopravnímu terminálu (veškeré zastávky MHD, 

docházková vzdálenost od hlavního nádraží ČD). Jedná se o místo s velkou 

kumulací obyvatelstva. V těsné blízkosti se nachází česká spořitelna a sídla orgánů 

státní správy (Krajský úřad, Magistrát města, Centrální obvodní úřad, Finanční úřad, 

aj.).  

 

• Jedná se o pozemek, který je v současné době využíván zčásti jako parkovací 

plocha pro automobily. Aktuální kapacita pozemního parkoviště činí 90 míst (dle 

informace Městských služeb Ústí nad Labem), výstavbou podzemních parkovacích 

ploch dojde k významnému zvýšení kapacity původního parkoviště na 175 míst s 
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využitelností parkoviště jak pro uživatele paláce a sousedních objektů, tak pro 

návštěvníky. 

 

•  Centrum města je v současné době přetěžováno množstvím automobilů, které jen 

s obtížemi nacházejí místo na parkování a často dochází k parkování na 

nevhodných až zakázaných místech. Při hledání parkovacího místa je produkována 

suma emisí výfukových plynů a pojezdy přinášejí odpovídající akustickou zátěž. Při 

realizaci navrženého projektu dojde k poklesu vzniku nepříznivých produktů, 

majících vliv na celé sídelní útvary a zdraví jejich obyvatel, včetně snížení množství 

plynů, které nepříznivě ovlivňují ozónovou vrstvu a podporují vznik skleníkového 

efektu. Zároveň se lokalita nachází v docházkové vzdálenosti od středu města, čímž 

dojde k uvolnění středu města od obležení automobily, což je v souladu 

s evropskými tendencemi ve městech.  

 

• Z hlediska architektonického vyniká u objektu klidná harmonická architektura 

s jemným článkováním a přesným členěním; architektura odrážející svojí náplň - 

moderní polyfunkční dům; základní objemy vzešlé z urbanistické logiky; kompaktní 

fasáda s vnitřním řádem bez dalšího formálního členění; oblá nároží jako prvek 

jednotící uliční fronty; průhlednost a průsvitnost jako prvek s pozitivním nábojem 

potřebným pro město.  

 
 

 Základy tvoří železobetonová vana zabezpečená proti tlakové vodě. Hlavní nosná 

konstrukce je tvořena  železobetonovým skeletem (subtilní struktura) s nosným obvodovým 

pláštěm. Stropy jsou  železobetonové, bez podhledů (tepelná akumulace). Konstrukční výšky 

jednotlivých pater jsou následující: garáže 2,80 m -  3,525 m; přízemí 5,225 m; 1. patro 4,20 m; 

dvě patra administrativy 3,50 m; byty v posledním patře 3,40 m. Zastřešení objektu je řešeno 

plochými střechami. 

 
 

Na základě předloženého Oznámení lze konstatovat následující shrnutí vlivů na 

veřejné zdraví a životní prostředí: 

 
 

 Z hlediska vlivů na obyvatelstvo prostřednictvím hlukové a imisní zátěže lze 

konstatovat, že etapa výstavby představuje jednak vyvolané nároky související s přepravou 

výkopové zeminy ze staveniště, jednak emise prachu z provádění zemních prací. Z bilancí 
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zvýšené dopravy lze predikovat závěr, že by etapa výstavby neměla znamenat neúnosné  

ovlivnění imisní situace v zájmovém území. 

 

 V rámci akustické studie je provedeno také vyhodnocení  akustické situace v etapě 

výstavby. Nezbytné je upozornit, že se jedná o modelové vyhodnocení bez znalostí POV stavby, 

tudíž toto vyhodnocení může doznat v rámci další projektové přípravy změn. Tato skutečnost je 

reflektována v rámci doporučení zpracovatelů dokumentace pro další projektovou přípravu 

požadavkem na vypracování aktuální akustické studie pro etapu výstavby. 

 

Na základě dostupných podkladů na úrovni procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

byla vypracována hluková a rozptylová studie pro etapu provozu, ze kterých vyplývají 

následující skutečnosti: 

 
• Koncentrace znečišťujících látek ze zdrojů připravovaného multifunkčního domu – 

Paláce ZDAR v Ústí nad Labem – budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a 

neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování 

platí především pro imise z odsávání podzemních garáží.  

 

• Imisní příspěvky nové dopravy, generované provozem multifunkčního domu, mohou 

významně ovlivnit imisní situaci v okolí příjezdových komunikací. Nárůst intenzity 

dopravy po hlavní příjezdové komunikaci – Dlouhé ulici – se bude pohybovat kolem 

20 % a tomu bude odpovídat i příslušný nárůst imisních koncentrací. Závěrem lze 

konstatovat, že provoz připravovaného Paláce ZDAR zatíží okolí emisemi 

z automobilové dopravy, nikoliv však takovou měrou, aby to pro území bylo 

neúnosné.  

 
• Nárůst hlukové zátěže vyvolaný provozem paláce ZDAR bude způsoben v první 

řadě nárůstem dopravy v Dlouhé ulici o dopravu tímto provozem generovanou. 

Celkový nárůst hladin hluku se bude pohybovat od 0,3 do 0,8 dB. Výjimku 

představuje pouze budova České spořitelny, u jejíž fasády orientované směrem 

k paláci ZDAR dojde v důsledku pohybu vozidel zajíždějících do podzemních garáží 

ke zvýšení hluku cca o 3,2 dB.  

 

• Kromě nárůstu automobilové dopravy přibude v lokalitě hluk ze vzduchotechnických 

zařízení na objektu multifunkčního domu. Hluk z těchto zařízení ovlivní především 
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vyšší podlaží okolních budov. Hluk z technických zařízení na objektu nikde 

v posuzovaných místech nepřekročí s dostatečnou rezervou limitní hodnotu 40 dB. 

Po upřesnění umístění, počtů, výkonů a typů jednotlivých zařízení je nutno provést 

podrobné zhodnocení hlukové zátěže okolí multifunkčního domu z uvedených 

zařízení a případně navrhnou taková opatření, aby nebyly překračovány limitní 

hodnoty hluku (orientace výduchů, protihlukové clony).  

 
 
 

Z hlediska vlivů na vody je záměr bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu 

možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí. Poněvadž nedochází k produkci 

žádných technologických vod a sociální zázemí je napojeno na splaškovou kanalizaci města 

Ústí nad Labem, nejsou předpokládány změny z hlediska ovlivnění kvality vod oproti dnešnímu 

stavu. Realizací záměru dojde k zvýšení odtoku z předmětného území. Zvýšení odtoku oproti 

dnešní situaci lze pokládat málo významné, které neovlivní zásadně parametry stávající veřejné 

jednotné kanalizace města. Záměr neznamená v zásadě žádný zásadní dopad do 

hydrogeologických poměrů v území, přestože zasahuje do prostorů periodicky zvodnělého 

podloží (říční štěrkopísky v hloubce 9 m a níže). V období hydrologicky průměrných a 

podprůměrných  lze přítoky do stavební jámy odhadovat na  desetiny l.s-1, tato množství budou 

zvládána běžnou čerpací technikou. Nejsou ovlivňovány žádné podzemní zdroje vody v okolí 

ani významné hydrogeologické struktury.  

   
 

 Odpady jsou produkovány ve fázi výstavby zejména s ohledem na negativní bilanci 

zemních prací a na provoz stavebních strojů. Nelze vyloučit případnou „starou“ dílčí kontaminaci 

zemin v oblasti těžby. Provoz polyfunkčního domu  neprodukuje odpady nad rámec běžného 

provozu komerčních obchodních zařízení podobného typu a nad rámec zařízení občanské 

vybavenosti. 

 
 

 Záměr nepředstavuje žádný zábor zemědělské půdy ani lesních pozemků. 

 

Vlivem uvažovaného záměru vznikl nárok na nutné vykácení dřevin a keřů. Jedná se 

celkem o cca 29 položek dřevin včetně cca 360 m2 kácených keřů. Jedná se především o 

okrasné dřeviny, jejich estetická hodnota je relativně vysoká. Funkční kompenzace v místě 

výstavby není možná, proto je navrhována kompenzace náhradní výsadbou 7-mi solitérních 

stromů na pozemcích města u jižní strany objektu. 
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Z hlediska vlivů na floru a faunu na zkoumané ploše, podle botanického popisu a podle 

výskytu fauny nebyly zjištěny druhy zástupců flory a fauny, kriticky ohrožené nebo silně 

ohrožené ve smyslu Příloh II. a III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není tedy nutný záchranný 

transfer rostlin nebo živočichů. Podle vyhodnocení výše citovaného, biologického průzkumu 

nedojde na zájmové ploše ke zničení biotopů druhů kriticky ohrožených nebo silně ohrožených. 

 
 

Záměr se nedotýká žádného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku 

ekologické stability krajiny zájmového území.  

 

Výstavba Paláce Zdar bude v řešeném území vytvářet místní pohledovou dominantu, 

poněvadž při pohledech z centra náměstí překryje polootevřený prostor v čele Mírového 

náměstí. Dojde tedy k patrné pohledové změně území tím, že charakter udržovaných ploch 

s dřevinami  bude nahrazen vlastním objektem Paláce Zdar a  kompozičně upraven. Úbytek 

městské zeleně v místě Paláce Zdar bude kompenzován výsadbou zeleně u jižní strany objektu. 

 

Záměr se nachází v území s pravděpodobnými archeologickými nálezy vzhledem 

k dlouhodobému historickému osídlení centrální části města (zbytky staveb, možnost artefaktů, 

předmětů apod.)., takže během stavebních prací bude nutno zajistit archeologický dohled, 

případně umožnit i průzkum a dokumentaci případných nálezů. 

 

 

H.  PŘÍLOHY 
 
 
Příloha 1 Výpis z usnesení zastupitelstva města 
 
Příloha 2 Sdělení MMÚL   
 
Příloha 3.1 Situace širších vztahů 
 
Příloha 3.2 Koordinační situace 
 
Příloha 3.3 Půdorys přízemí 
 
Příloha 3.4 Příčné řezy 
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Příloha 4 Hluková studie  
 
Příloha 5 Rozptylová studie 
 
Příloha 6 Fotodokumentace  
 
Příloha 7 Sklepení - vytyčovací protokol 
 
Příloha 8 Oprávnění zpracovatele oznámení  
 
 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
 
Datum zpracování oznámení: 28.6. 2005 
 
Jména, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a spolupracujících osob: 
 
hlavní zpracovatel oznámení: 

RNDr. Jiří Starý, AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01  Ústí nad Labem 

tel.: 475 240 848, 602 416 088, e-mail: stary@azconsult.cz 

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. na 

základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 17683/3043/OIP ze dne 19.6. 2003. 

 

hluková a rozptylová studie: 

Mgr. Radomír Smetana, EkoMod, Nová 332, 460 10  Liberec 

tel.: 604 738 166, e-mail: ekomod@seznam.cz 

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií na základě Rozhodnutí Min. životního 

prostředí č.j. 2358a/740/03 ze dne  4.8. 2003. 

 
 
Podpis hlavního zpracovatele  oznámení:  
 
 
 
 
V  Ústí nad Labem, červen 2005 
 
 
Schválil :       Ing. Jiří Zavoral, CSc. 
  ředitel společnosti  
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