
OZNÁMENÍ 

v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

„Rekreační golfové hřiště 

Cínovec“ 

 

 

 

 

Mgr. Luboš Motl 

Bc. Pavlína Hapštáková                               únor 2006



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 2/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 Obsah: 

A ÚDAJE O OZNAMOVATELI…………………………………………………………………................5 
1. Obchodní firma ......................................................................................................................... 6 
2. IČ ................................................................................................................................................ 6 
3. Sídlo ........................................................................................................................................... 6 
4. Oprávněný zástupce ................................................................................................................ 6 

B ÚDAJE O ZÁMĚRU ........................................................................................................................7 

I.  Základní údaje………………………………………………………………………………………………..8 
1. Název záměru............................................................................................................................ 8 
2. Kapacita (rozsah) záměru ........................................................................................................ 8 
3. Umístění záměru....................................................................................................................... 8 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..................................................... 9 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí ............... 9 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru ......................................... 10 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení................................ 11 
8. Výčet dotčených  územně samosprávných celků............................................................... 11 
9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů příl. č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ........ 11 

II.  Údaje o vstupech………………………………………………………………………………………….12 
1. Půda ......................................................................................................................................... 12 
2. Voda ......................................................................................................................................... 13 
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ............................................................................. 14 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu .......................................................................... 14 

III. Údaje o výstupech…………………………………………………………………………………………15 
1. Ovzduší.................................................................................................................................... 15 
2. Odpadní vody.......................................................................................................................... 16 
3. Odpady .................................................................................................................................... 16 
4. Ostatní ..................................................................................................................................... 17 
5. Doplňující údaje (zásahy do krajiny, významné terénní úpravy)....................................... 18 

C  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ…………………………….19 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území……………..20 
1.1 Územní systém ekologické stability krajiny.......................................................................... 20 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 3/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

1.2 Zvláště chráněná území....................................................................................................... 20 
1.3 Přírodní parky....................................................................................................................... 20 
1.4 Významné krajinné prvky..................................................................................................... 21 
1.5 Památné stromy ................................................................................................................... 21 
1.6 Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru ...................................... 21 
1.7 Území hustě zalidněná......................................................................................................... 21 
1.8 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení ................................................................. 22 
1.9 Staré ekologické zátěže....................................................................................................... 22 
1.10 Extrémní poměry v dotčeném území ................................................................................... 22 

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území.................... 23 
2.1 Ovzduší ................................................................................................................................ 23 
2.2 Voda..................................................................................................................................... 25 
2.3 Půda..................................................................................................................................... 26 
2.4 Horninové prostředí.............................................................................................................. 26 
2.5 Přírodní zdroje...................................................................................................................... 27 
2.6 Fauna a flóra ........................................................................................................................ 27 
2.7 Ekosystémy.......................................................................................................................... 30 
2.8 Krajina .................................................................................................................................. 31 
2.9 Obyvatelstvo ........................................................................................................................ 31 
2.10 Hmotný majetek ................................................................................................................... 31 
2.11 Kulturní památky .................................................................................................................. 31 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí  v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení .............................................................................................................................. 32 

D  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA  A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...................................................................................................................33 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti........................................................................................ 34 

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů................................................................................ 39 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech ................................................................................................................................................ 40 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 4/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí ............................................................................................ 41 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 43 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace ...................................................................................................................................... 44 

E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU……………………………………………………45 

F  ZÁVĚR…………………………………………………………………………………………………...47 

G  VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU……………………………………49 

H  PŘÍLOHY………………………………………………………………………………………………...51 

Přehled zkratek ................................................................................................................................... 67 

Zpracovatel oznámení........................................................................................................................ 68 
Přílohy:  

Vyjádření Stavebního úřadu...................................................................................................52 
Stanovisko autora Regulačního plánu ke zřízení golfového hřiště.........................................53 
Vyjádření města Dubí k záměru .............................................................................................54 
Vyjádření KÚ k činnosti v ochranném pásmu přírodní rezervace ..........................................55 
Vyjádření KÚ k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu...............................................56 
Vyjádření KÚ  - Natura 2000 ..................................................................................................57 
Plocha hřiště v katastrální mapě ............................................................................................58 
mapa 1 ...................................................................................................................................60 
širší vztahy: Ústecký kraj........................................................................................................60 
Mapa 2 – ÚSES......................................................................................................................61 
1:150000 ................................................................................................................................61 
Mapa 3 – přehledná situace okolí ..........................................................................................62 
Mapa 4 – Ortofotomapa zájmového území ............................................................................63 
1:30 000 .................................................................................................................................63 
Foto 1 – plocha hřiště.............................................................................................................64 
Foto 2 – plocha hřiště.............................................................................................................64 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 5/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 6/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

1. Obchodní firma 

GOLF CLUB TEPLICE s.r.o.  

 

2. IČ 

IČO:         61535745 

DIČ:         CZ61535745 

Telefon:    606 642 303, 475 300 100  

Fax:            

e-mail:       michal.libansky@viamont.cz 

 

3. Sídlo  

Dubí, Cínovec 275, 417 32 

 

4. Oprávněný zástupce 

Ing. Michal Libánský - jednatel společnosti 
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I.  Základní údaje 

1. Název záměru 

Rekreační golfové hřiště Cínovec 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr „Rekreační golfové hřiště Cínovec“ představuje výstavbu 9 jamkového golfového 

hřiště, požaduje tedy úpravu terénu pro devět jamkovišť (greeny) s nízkým a jemným travním 

porostem o průměru cca 12m. Na jamkoviště pak následně navazují odpaliště a dráhy na 

původním a udržovaném travním porostu. Součástí golfového areálu bude také klubové 

zázemí, technické zázemí a parkoviště. Takto řešený areál by měl splňovat požadavky 

kladené na standardní evropské hřiště se vším potřebným zázemím. 

Záměr dále předpokládá vybudování parkoviště s počtem parkovacích míst nepřesahujícím 20 

míst k stání. 

Předpokládá se denní návštěvnost v rozmezí cca 30 hráčů. Počet trvalých zaměstnanců bude 

zhruba 1 – 2 pracovníci (údržba hřiště, administrativa, recepce, klub).   

 

3. Umístění záměru 

kraj: Ústecký 

obec: Dubí 

katastrální území: Cínovec 

 

 

 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 9/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru je plně v souladu s odst. 10.8 kategorie II 10.8  (Sportovní areály na ploše 

nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území 

chráněná podle zvláštních právních předpisů, sloupec B, kdy příslušným úřadem pro 

posuzování je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a v Ústí nad Labem) 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

Jedná se o devítijamkové golfové hřiště s udržovaným travním porostem, které bude 

provozovat GOLF CLUB Teplice.  

V době zpracování oznámení nebyl identifikován žádný záměr, se kterým by mohlo dojít 

ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí.  

 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 

resp. odmítnutí 

Golf je v současné době světovým, atraktivním a módním sportem s dynamicky se rozvíjející 

členskou základnou. Přináší potěšení, relaxaci a pocit uvolnění po psychické a fyzické zátěži.  

Český golf má již stoletou tradici. První hřiště bylo vybudováno před sto lety v Mariánských 

lázních. I ostatní golfová hřiště byla vybudována pak většinou v souvislosti s potřebou             

a požadavky zejména zahraniční klientely v bezprostřední blízkosti světově proslulých lázní 

(Karlovy Vary, Františkovy Lázně). Teprve v posledních desetiletích došlo k boomu 

golfových hřišť a jsou nyní ve větší nebo menší míře rozšířena po celém území republiky. 

Také členská základna se značně rozšiřuje. Golf již není tzv. „sportem snobů“, ale stává se 

oblíbeným sportem prakticky všech vrstev obyvatelstva.  

Obec Cínovec (mapa 3 - příloha) jako součást města Dubí u Teplic, je příhraniční obcí, která 

je mimo příhraničních a dopravních aktivit využívána i k rekreaci a turistice, a to nejen 

občany ČR, ale i občany sousední SRN.  



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 10/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

Předpoklad nárůstu potřeb a zkvalitnění zázemí pro takové aktivity je také dána vstupem ČR 

do Evropské unie v květnu 2004 a navazujícími plány rozvoje území a jeho dalšího využívání. 

V současné době není  v blízkém okolí dotčeného území žádné sportovně – rekreační zařízení, 

které lze pro rekreační sport využívat, a to v návaznosti na letní turistiku.  

GOLF CLUB Teplice přišel se záměrem využít stávající pozemky s travním porostem pro 

rekreační provozování golfu formou veřejného rekreačního hřiště (public course), na kterém 

bude umožněna hra široké veřejnosti, a tím se také určitě zvýší turistická atraktivnost celého 

území.  

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Golfové hřiště představuje devět jamkovišť s nízkým a jemným travním porostem o ploše cca 

350 – 400 m2.  Konstrukce jamkovišť bude složena ze štěrkové vrstvy tloušťky 20 cm, na 

kterou bude umístěna vrstva živinného substrátu o tloušťce 30cm s travním porostem. 

Na tato jamkoviště dále pak navazují odpaliště a dráhy na původním a udržovaném travním 

porostu, přičemž celý prostor hřiště tvoří původní a udržovaný travní porost. Odpaliště mají 

plochu do 200 m2 . Konstrukce tohoto odpaliště bude složena z živinového substrátu               

o tl. 30 cm s travním porostem.  

Před vybudováním jamkovišť a odpališť bude provedeno odhumusování vybraných lokalit, 

tento materiál bude prozatímně uložen na p.č. 1140/70.  

V prostoru navazujícím na dráhy a jamkovitě č.4,7,8,9 budou zřízeny výškové valy (bunkry), 

a to terénní úpravou o výšce cca 60 cm travním porostem na zemito – písečném podkladu.  

Součástí hřiště budou též vodní překážky (vyznačené na katastrální mapě – viz příloha). Malá 

vodní nádrž vznikne vyhloubením zemní prohlubně bez hrází, bude zatopena spodní vodou           

a vodou srážkovou. Vodní plocha bude mít rozlohu 0,3041 ha a hloubka nádrže bude 1,5 – 3 

m. Nádrž je navržena bez přítoku a odtoku vody.  Sklon svahu je navržen v poměru 1:3 a dno 

nádrže bude vodorovné. Svahy nad hladinou budou překryty ornicí v tl. 10 cm. 
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Číslo dráhy Délka dráhy/m Počet odpališť 

1 350 2 

2 332 2 

3 475 2 

4 290 2 

5 325 2 

6 150 1 

7 283 2 

8 271 2 

9 115 1 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Dle možností oznamovatele   

8. Výčet dotčených  územně samosprávných celků 

VÚSC: Ústecký  

ÚSC -  obec: Dubí u Teplic 

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů příl. č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

Kategorie II (záměr vyžadující zjišťovací řízení) 

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

            cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů  

sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor    

             životního prostředí a v Ústí nad Labem. 
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II.  Údaje o vstupech 

1. Půda 

Golfové hřiště bude vybudováno na p.p.č 1140/29, 1140/17, 1131/32, 140/58, 1140/5, 

1140/10, 1140/70, 1140/39, 22/1, 23/2, 32/6, 86/1, 88/1. Jinak dotčenými pozemky budou 

pozemky p.p.č. 1143, 1158/2, 1239, 1240, 1241, 1242/1. (příloha – mapa 1) 

Všechny uvedené dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ZPF – trvalý 

travní porost (mimo pozemky ostatní plocha, které jsou dotčeny nepřímo, např. přeletem 

míčků, pochůzkou apod.). Pozemky neslouží pro zemědělské hospodaření a nejsou nijak 

využívány ani udržovány, obdobně jako další sousedící a navazující pozemky téže kultury.  

 

p.p.č. Výměra (v m2) Druh pozemku Způsob ochrany 

1140/29 24 551 Trvalý travní porost Zemědělský půdní fond 

1140/17 14 415 TTP ZPF 

1131/32 9 265 TTP ZPF 

1140/58 16 331 TTP ZPF 

1140/70 5 080 TTP ZPF 

1140/39 4 175 TTP ZPF 

1140/5  TTP ZPF 

1140/10  TTP ZPF 

22/1 38 005 TTP ZPF 

23/2 14 400 TTP ZPF 

32/6 13 623 TTP ZPF 

86/1 8 390 TTP ZPF 

88/1 4 281 TTP ZPF 

Celkem: 147 435 m2   

Jinak dotčené pozemky 

1239 1 750 ostatní plocha  

1240 930 ostatní plocha  

1242/ 1 971 ostatní plocha  

Tabulka č.1 – přehled pozemků 
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Při stavbě golfového hřiště bude maximálně využita přirozená konfigurace terénu a zemní 

práce budou taktéž omezeny na minimum. Na plochách určených ke zbudování jamkovišť      

a odpališť bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny 

příslušné vrstvy materiálu, rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů (tzv. 

pískových valů) bude pískový. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál 

nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních 

ploch. 

 

Chráněné území 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se zájmový prostor nachází v CHOPAV Krušné hory          

a dotýká se ochranného pásma přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště. (příloha – mapa 4). 

Od této lokality je prakticky oddělený komunikací III. třídy.  

 

2. Voda 

Pitná voda 

Potřeba pitné vody v souvislosti s provozem hřiště bude pouze sezónní, bude řešena 

dodávkami balených pitných vod. K dispozici je také voda z vlastní studny, voda byla 

podrobena rozboru  - výsledná zpráva je ze 17/10 1997, od této doby rozboru nedošlo 

k žádným změnám (stavebním apod.). Nový rozbor může být proveden v termínu cca           

03 – 04/06, a to s ohledem na klimatické podmínky.  

 

Provozní, technologická voda 

Jako provozní voda bude sloužit voda, zachycená ve vybudovaných umělých retenčních 

nádržích – tato bude používána pro kropení hřiště za horkých dnů.  V prostoru objektu 

klubovny na p.p.č. 330 budou umístěny 2 přenosné chemické WC buňky, které spotřebu vody 

nenárokují. 
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Při výstavbě budou použity běžné mechanismy. Kromě písku, štěrku a zeminy na provedení 

terénních úprav (výkopový materiál), materiálu na drenáže a filtrační vrstvy nevznikne 

potřeba dalších surovin.  

Elektrickou energií bude areál zásobován z veřejné sítě SČE a.s., pro záměr nebude budován 

samostatný rozvod.   

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Realizací záměru vybudování golfového hřiště nevzniknou nové nároky na řešení dopravní 

situace. Přístup do areálu je možný po stávajících veřejných komunikacích, které jej obklopují 

nebo protínají, a které poté následně navazují na komunikaci E55. ( mapa  4 - příloha) 
Parkování vozidel bude řešeno v rámci druhé etapy, tj. v roce 2007 na pozemku p.č. 1140/67 

(ostatní plocha) – tj. na pozemku před klubem ( v roce 2006 nebude s ohledem na probíhající 

výstavbu hřiště parkoviště potřeba) zpevněnou plochou s odtokem dešťové vody přes lapol.  

Předpokládá se přechodné stání (na 3 – 4 hodiny) celkem 10 – 15 vozidel. Vzhledem 

k předpokládané návštěvnosti golfového hřiště (cca 30 hostů  denně) je takováto kapacita 

parkoviště dostačující.   

Zvýšení provozu způsobené pohybem návštěvníků hřiště bude pouze sezónní a nebude 

významné. 

 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 15/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Plošné zdroje: 

Výstavba - za plošný zdroj znečištění ovzduší označujeme stavební činnost na ploše 

budovaného záměru, především se jedná o hrubé terénní úpravy, které zahrnují skrývku            

a deponování ornice, úpravy terénu (výkopy a násypy), liniové výkopové práce drenážního         

a zavlažovacího systému, přesun hmot spojený s pojezdy nákladních aut a dalších stavebních 

mechanismů. Skládky sypkých materiálů a deponie skryté zeminy budou bezvýznamných 

rozměrů. Jedná se o malý plošný zdroj časově i prostorově omezený 

 

V době provozu golfového hřiště nebudou žádné plošné zdroje znečišťování ovzduší vznikat. 

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, nelze stavbu 

tohoto záměru považovat za zdroj znečišťování ovzduší. Liniovým zdrojem znečišťování 

ovzduší zde může být jen přístupová komunikace ke golfovému hřišti. Zátěž z tohoto 

liniového zdroje však v žádném případě nebude významným způsobem zvýšena, neovlivní 

tedy ovzduší dotčeného území.  

 

Liniové zdroje: 

Výstavba: Liniovým zdrojem znečištění budou po dobu výstavby nákladní vozidla lehká,  

používaná při dopravě stavebního materiálu. 

 

V obě provozu: Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší zde může být jen přístupová 

komunikace ke golfovému hřišti. Zátěž z tohoto liniového zdroje však v žádném případě 

nebude významným způsobem zvýšena, neovlivní tedy ovzduší dotčeného území.  

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, nelze stavbu 

tohoto záměru považovat za zdroj znečišťování ovzduší. 
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2. Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 

Záměr nebude produkovat tyto druhy vod. Jako sociální zařízení zde budou vybudovány 2 

přenosné chemické WC kabinky, jejich provoz nebude nárokovat spotřebu vody.  V průběhu 

provozu nebudou vznikat jiné splaškové vody.   

Dešťové odpadní vody 

Odvodnění zpevněných ploch (srážkové vody) bude provedeno systémem dešťové kanalizace.  

Na nezpevněných plochách bude voda dešťová vsakována terénem – podmínkou KÚ 

(výjimka k zásahu do biotopu koprníku štětinolistého) bylo neměnit hydrologické poměry 

území ani nijak neměnit jeho vodní režim – nebudou tedy budovány žádné drenážní systémy.  

Část dešťové vody bude shromážděna ve vybudovaných umělých retenčních nádržích. 

(příloha) 

Technologické odpadní vody 

Nebudou záměrem produkovány.  

 

3. Odpady 

Při výstavbě areálu budou vznikat běžné stavební odpady (viz tabulka). Tyto odpady budou 

likvidovány odbornou firmou provádějící stavbu v souladu se schváleným projektem               

a podmínkami stavebního rozhodnutí.  

Zařazení odpadů, které budou vznikat při výstavbě golfového hřiště podle vyhlášky                   

 

č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů: 

Kód druhu Název druhu odpadu Kategorie 
17 02 01 Dřevo   O
17 02 03 Plasty O
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O
20 01 01 Papír a lepenka  O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod…..  
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Provozovatel (původce odpadů) je vázán stávající legislativní normou (zák. č. 185/2001 Sb. 

a příslušné prováděcí vyhlášky). To znamená, že je povinen zařadit vznikající odpady dle 

druhu a kategorie (vyhl.č. 381/2001 Sb.) a příslušně s nimi následně i zacházet.  

 

Zařazení odpadů, které budou vznikat při provozu golfového centra podle vyhlášky                 

č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů: 

Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace
20 01 01 Papír a lepenka O separovaný kontejner
20 01 02 Sklo O separovaný kontejner
20 01 39 Plasty O separovaný kontejner
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kompostování v místě
20 03 01 Směsný komunální odpad O centrální svoz TS

 

Separovaný odpad bude ukládán do kontejnerů (papír, PVC, komunální odpad), resp. 

zásobníků (plasty, sklo) s pravidelným smluvním odvozem oprávněnou firmou.  

Na ploše hřiště se bude z pravidelné seče biologicky rozložitelný odpad (biomasa rostlin). 

Vyjma udržovaných ploch (jamkovišť a odpališť) bude po seči nadrobno upravený materiál 

ponechán na místě k přirozenému rozpadu (tzv. zelené hnojení), příp. bude kompostován.  

 

4. Ostatní 

4.1  Hluk a vibrace 

Provoz golfového hřiště - vzhledem k charakteru tohoto sportu a k návštěvnosti nebude 

akusticky okolí nijak významně ovlivňovat. Hluk bude vznikat pouze při údržbě trávníků 

sekačkami. Hlučnost však nepřekročí úroveň hlučnosti běžně používané zemědělské techniky 

(.LpA = 60 – 90 dB).  

 

Ve fázi výstavby dojde ke zvýšení hlučnosti, a to především vlivem stavebních strojů               

a pojezdy nákladních automobilů. Toto zatížení však bude pouze krátkodobé, časově 

omezené.  

Oznamovaný záměr nebude zdrojem nadměrných vibrací. 
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4.2 Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Příprava a provoz golfového hřiště nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického 

záření. 

 

4.3 Zápach 

Příprava a provoz golfového hřiště nebude zdrojem zápachu.  

 

5. Doplňující údaje (zásahy do krajiny, významné terénní úpravy) 

 
Při stavbě golfového hřiště bude maximálně využita přirozená konfigurace terénu a zemní 

práce budou taktéž omezeny na minimum. Na plochách určených ke zbudování jamkovišť      

a odpališť bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny 

příslušné vrstvy materiálu, rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů (tzv. 

pískových valů) bude pískový. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový materiál 

nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách okolních 

ploch. 
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C  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

1.1 Územní systém ekologické stability krajiny 

Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (příloha – mapa 3) 

JV směrem je ve vzdálenosti cca 30 km od předloženého záměru se nachází hranice 

nadregionálního biocentra (NRBC) Milešovka . 

 

JZ směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází hranice regionálního biocentra 1691          

U jezera – typem společenstva je zde společenstvo rašeliništní a lesní, s hlavní dřevinou 

smrkem ztepilým . 

 

V směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází hranice regionálního biocentra 1692 Přední 

Cínovec – typem společenstva je společenstvo luční a lesní, s hlavní dřevinou smrkem 

ztepilým . 

 

Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je osa K2– společenstvo horské. Probíhá 

jižním směrem ve vzdálenosti cca 1,5 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru.   

 

1.2 Zvláště chráněná území 

Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory 

(CHOPAV nař. vlády. č.10/1979 Sb.).  

Ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru se nenachází národní park ani chráněná krajinná 

oblast ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 
1.3 Přírodní parky 

• PP Východní Krušné hory  - jeho hranice se nachází V směrem ve vzdálenosti cca 1,5 

km. Byl zřízen v r. 1995 na územích okresů Teplice a Ústí nad Labem a zaujímá 

kolem 40 km2  ve vrcholových partiích Krušných hor o průměrné nadm. výšce 700 m. 
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Jde o krajinu převážně odlesněnou a v minulosti zemědělsky využívanou. Území PP je 

budováno krystalickými břidlicemi, východní část je převážně zalesněna, a to zejména 

smrkovými monokulturami těžce ohrožovanými emisemi. V území je hojně mokřadů 

a rašelinišť, časté jsou i horské květnaté louky. Typické pro krajinný ráz parku jsou 

kamenné hrázky mezi poličky a loukami, dále rozptýlené skupiny dřevin v rozlehlých 

pláních. Park s vyloučením chatové zástavby má tvořit rekreační zázemí Ústecka. Na 

jeho okraji je středisko cestovního ruchu a lyžování Adolfov a Zadní Telnice.  

• Cínovecké rašeliniště se nachází Z směrem od dotčeného území, v jeho těsné blízkosti.   

 

1.4 Významné krajinné prvky 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. §3 písm.b) jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, 

mokřady, vodní plochy, vodoteče a jejich nivy. Posuzovaný záměr do VKP nezasáhne.  

 

1.5 Památné stromy 

Ve vlastním zájmovém prostoru se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly být 

ohroženy, a to ani jejich ochranné pásmo (desetinásobek průměru kmene ve výši 130 cm, ve 

skupině sčítání) ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

 

1.6 Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru 

V blízkosti ložiska se nevyskytují žádné významné architektonické ani historické památky. 

Nejbližší  památkou je cínovecký kostel, není ale památkou  významnějšího charakteru.  

1.7 Území hustě zalidněná 

Zájmové území tedy nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní zájmový prostor nezahrnuje 

žádný sídelní útvar, pouze v blízkém okolí najdeme formu osadní, rozptýlené či samotové 

zástavby. Nejbližším osídlením je obec Cínovec, vzdálená cca 1 km od uvažovaného záměru.  
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Umístění záměru nekoliduje s žádnou  místní zástavbou, město Dubí k provedení záměru 

vyjádřilo souhlasné stanovisko (příloha), souhlas vyjádřil i autor Regulačního plánu Ing. 

Míšek (příloha).  

 

1.8 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Nejsou zpracovatelům dokumentace známa. 

 

1.9 Staré ekologické zátěže 

Nejsou zpracovatelům dokumentace známy. 

 

1.10 Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní 

neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot, 

které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími 

charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných 

hor  a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě. 

 

1.11 Natura 2000 

Uvažovaný záměr se nachází na území vyhlášené ptačí oblasti Východní Krušné hory (CZ 

04211005). Tento záměr nebude ovšem v zásadním rozporu  s cílem ochrany této lokality 

(příloha). Ptačí oblast nazvaná Východní Krušné hory představuje rozsáhlé území nacházející 

se ve vrcholových partiích Krušných hor. Nejvýznamnějším ptačím druhem této oblasti je 

tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - v roce 2002 bylo jen v oblasti Grünwaldského vřesoviště 

sečteno asi 150 tokajících samců. V oblasti se vyskytují i další zajímavé druhy ptáků, z nichž 

některé zde také hnízdí: bekasina otavní (Gallinago gallinago), sluka lesní (Scolopax 

rusticola), chřástal polní (Crex crex), čáp černý (Ciconia nigra), křepelka polní (Coturnix 

coturnix), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), krahujec obecný (Accipiter nisus), moták 
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pilich (Circus cyaneus), holub doupňák (Columba oenas), sýc rousný (Aegolius funereus), výr 

velký (Bubo bubo), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), ťuhýk obecný 

(Lanius collurio), ťuhýk šedý (Lanius excubitor), krkavec velký (Corvus corax), 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), hýl rudý (Carpodacus erythrinus).  

 
 
2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Krušné hory se rozprostírají na severozápadě Čech, kde se ve zhruba 130 km úseku táhnou při 

hranici České republiky a Německa. Krušné hory patří spolu se Smrčinami a Děčínskou 

vrchovinou do Krušnohorské hornatiny. Samotné Krušné hory se dále skládají například z 

Klínovecké hornatiny či Cínovecké planiny. Nejvyšší horou je Klínovec, dosahující 

nadmořské výšky 1244 m. Sopečná činnost, která byla v této oblasti v minulosti velice 

intenzivní, přinesla Krušným horám četný výskyt kovových rud a hlavně léčivých pramenů. 

Na léčivých pramenech vznikla v minulých dobách řada lázeňských měst.  

V nedávné minulosti byla tato oblast silně zatížena průmyslovými imisemi, v důsledku nichž 

došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních 

holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí (bývalá pole a louky, 

mrazové kotliny apod.).  

Dotčená oblast se nachází e východní části Krušných hor, nedaleko státních hranic 

s Německem, JZ směrem od obce Cínovec. V této části Krušných hor  se zachovaly louky s 

charakteristickou flórou a faunou a výskytem zvláště chráněných rostlinných druhů. Z tohoto 

důvodu zde byl v roce 1995 vyhlášen přírodní park Východní Krušné hory.  

 

2.1 Ovzduší     

Klimatické charakteristiky 

Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 6. Tento je charakterizován typem klimatu 

s krátkým až velmi krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým 
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přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně chladným podzimem, s dlouhou zimou          

a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se sněžením, respektive se sněhovou 

pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Srážky dosahují cca 900 mm. Průměrná roční teplota 

činí cca 5 °C.  

Nadmořská výška území činí 870 m n. m. 

 

Znečištění ovzduší 

Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování  koncentrací znečišťujících látek 

v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména 

sledován vztah zjištěných imisních hodnot  k příslušným imisním limitům. Systematicky         

a dlouhodobě  jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného  aerosolu a oxidů 

dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší. 

 

Údaje o imisní charakteristice lokality od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2004 z pohledu 

nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb. 

v roce 2004. 

PM10 – nejvyšší 24 hod průměr >50 µg/m3 …..61,5 (Teplice) 

PM10 - suspendované částice frakce PM10 

 

Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako 

prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení 

(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového 

imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné 

meze tolerance.  
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              Výsledky měření kvality ovzduší na vybraných stanicích (µg.m-3) 

SO2  NOX  PM10  
STANOVIŠTĚ  

prům. k95 max. prům. k95 max. prům. k90 max. 

Ústí nad Labem Kočkov  11 32 79 20 46 77 -  -  -  

Kadaň  5  9 31 20 52 108 -  -  -  

Teplice - OHS  48 120 357 90 216 363 -  -  -  

Chomutov - NSP  13 34 81 16 35 61 -  -  -  

Děčín - OHS  23 40 74 118 250 432 -  -  -  

Litoměřice - OHS  7  16 35 50 117 238 33 59  171  

Měděnec  8  24 49 13 28 68 12 22  49  

Chomutov  11 29 59 36 85 156 43 69  153  

Most  11 24 64 42 103 204 24 45  116  

Krupka  14 40 174 22 51 83 25 42  80  

Teplice  12 31 94 55 128 252 38 64  133  

Ústí nad Labem - město  12 26 51 51 108 228 42 64  124  

Sněžník  12 33 121 16 34 78 19 35  59  

Děčín  11 30 67 55 114 186 35 60  153  

Litoměřice - Mlékojedy  9  19 34 27 60 141 35 60  124  

Vysvětlivky: prům. = aritmetický průměr                       k95 = 95% kvantil, k90 = 90% kvantil z denních koncentrací 
max. = denní maximum v daném roce                            

     

2.2 Voda 

Česká strana Krušných hor je odvodňována do Ohře a Bíliny. Zájmové území je odvodňováno 

říčkou Bystřicí, která odvádí vody do řeky Bíliny.  
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Pro potřebu obyvatel, ale zejména průmyslu, bylo v oblasti vybudováno několik přehradních 

nádrží, které však nelze využívat pro rekreační účely. 

Hydrogeologické poměry stávajícího území jsou charakteristické především výskytem 

množství podpovrchových vod, tvořících zde množství mokřadů a rašelinišť.  

 

2.3 Půda 

Všechny dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ZPF – trvalý travní porost 

(mimo pozemky ostatní plocha, které jsou dotčeny nepřímo, např. přeletem míčků, 

pochůzkou apod.) . Pozemky neslouží pro zemědělské hospodaření a nejsou nijak využívány 

ani udržovány, obdobně jako další sousedící a navazující pozemky téže kultury.  

 

2.4 Horninové prostředí 

Geologické poměry zájmového území 

Teplický paleoryolitový komplex: 

Vystupuje mezi Teplicemi, Krupkou a Cínovcem. Jde o složitý komplex výlevných a žilných 

hornin, kombinovaných i s vulkanoklastickými horninami ryolitového složení. Teplický 

křemenný porfyr byl odedávna používán v Teplicích a okolí jako vhodný stavební kámen. 

Typická je pro něho porfyrická textura a nejčastěji nezaměnitelná hnědo-červená barva.  

Podloží širšího okolí zájmového území reprezentují horniny krušnohorského krystalinika 

proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou 

pararulou a svory. Do části území zasahuje variská žíla ryolitu. Půdy jsou chudé, podzolové, 

převážně hlinitopíščité a písčitohlinité. Nadmořská výška území činí cca 850 - 875 m n.m. 

 
Krušné hory vytváří plochou hornatinu s výškovou členitostí 200-500 m. Rozloha této 

jednotky je 1 607 km2, střední výška je 707,6 m n. m., střední sklon je 7°45´. Převažují 

horniny krušnohorského krystalinika (rulové jádro obklopené obalem svorové a fylitové série, 

do nichž pronikly variské hlubinné vyvřeliny. Izolovaně se zachovaly denudační zbytky 
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třetihorních lávových příkrovů. Krušné hory jsou jednostranně ukloněné kerné pohoří                

s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části. Příkrý jv. zlomový svah je ve 

východní polovině souvislý, jednostupňový cca 500-600 m vysoký, silně rozčleněný koryty 

svahových potoků. V západní polovině je původní svah rozdělen opakovanými zdvihy, při 

nichž na okraji pohoří vznikla nižší pásma vrchovin a pahorkatin. Nejvyšší bod je Klínovec 

1244 m n. m. v Jáchymovské hornatině. Nad plochý zarovnaný povrch Krušných hor se 

zvedají relikty sopečných tvarů, které ve třetihorách pravděpodobně dosahovaly značných 

výšek. Svědčí o tom lávové proudy z těchto sopek, které se uchovaly v plochých údolích na 

náhorní plošině (např. Špičák u Božího Daru). 

 

2.5 Přírodní zdroje 

Horské svahy tvořené tělesy žul, rul a porfýru, které pronikly k povrchu na konci prvohor, 

v sobě obsahují rudy cínu, wolframu, fluoritu a některé další. Na povrchu jsou tato tělesa 

zanesena čtvrtohorním pokryvem a na úpatí se pak vyskytují druhohorní usazeniny a průniky 

třetihorních výlevů. V minulosti tato oblast (Krupka, Cínovec atd.) byla významným místem 

těžby a zpracování těchto rud. V současné době je zde těžba již ukončena 

Zde je třeba zmínit i těžbu tzv. balneolitů (řašeliny), které byly v minulosti využívány pro 

léčebné potřeby lázeňství.  

.   

2.6 Fauna a flóra 

Byl proveden ZÁKLADNÍ  INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ  PRŮZKUM (cévnaté 

rostliny, obratlovci, bezobratlí) vymezeného zájmového prostoru.   

Listopad 2005 – ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský 

Botanika 
V zájmovém území bylo zaznamenáno 94 taxonů cévnatých rostlin. 
 

1. Z tohoto počtu jsou 2 druhy chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to 
v kategorii 

kriticky ohrožené - vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia) 
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ohrožené -   koprník štětinolistý (Meum athamanticum)  

 
2. Podle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) 

byly v zájmovém území zaznamenány 2 taxony, a to v kategorii 
kriticky ohrožené -  vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia) 

 

 

vzácnější taxon vyžadující pozornost –  

koprník štětinolistý (Meum athamanticum)  
Dle biologického průzkumu byl zjištěn výskyt právě vítodu douškolistého na pozemku         

p.č. 1140v  JZ části hřiště.  (příloha) 

Zoologie 
Obojživelníci: 

V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005 

zaznamenány 4 druhy obojživelníků.Tři  druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. 

 
Plazi:  

V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005 

zaznamenány 2 druhy plazů. Oba dva druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. 

 
Ptáci 

V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2005 

zaznamenáno 40 druhů ptáků – 7 zvláště chráněných. Z tohoto počtu je v tomto celém 

území 20 druhů hnízdících – 3 druhy zvláště chráněné.  

Ve vlastní lokalitě golfu (stávající) nehnízdí žádný zvláště chráněný druh. 

 

 Savci:  

V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2004 

zaznamenáno 15 druhů savců. Jeden  druh je zařazen mezi zvláště chráněné. 
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Bezobratlí: 

Z hlediska bezobratlých živočichů je nutno území  rozdělit rovněž na dvě části. V první, 

kde je již provozován golf, je poměrně druhově chudá garnitura, která odpovídá značně 

monotónnímu charakteru vegetačního krytu. Ve všech sledovaných vyšších taxonech byly 

zaznamenány pouze eurytopní, obecně rozšířené druhy otevřené krajiny vyšších poloh.  

 

V druhé části, s výskytem přirozených společenstev, lze očekávat i druhy zvláště chráněné 

a zde by bylo nutno provést  speciální průzkum zaměřený na významné druhy 

bezobratlých živočichů typických pro mokřadní až rašelinná společenstva Krušných hor. 

 

Alternativa 1 

 Bezprostřední transfer kriticky ohroženého vítodu douškolistého na náhradní 

lokalitu. Transfer zahrnuje:  

1. zpracování plánu záchranného transferu (I. – III. 2006); 

2. transfer rostlin (V. 2006); 

3. péče o přesazené rostliny na náhradní lokalitě (2006 – 2008). 

 

Alternativa 2 

 Vyloučit část golfového hřiště z provozu (JZ část) a okamžitě přestat 

s rozšiřováním hřiště na dosud přirozená stanoviště. Na stanoviště s výskytem 

zvláště chráněných druhů (zejména vítodu douškolistého) nesmí být vyvážena 

posečená travní hmota a kameny ani nikterak měněny vláhové poměry 

(odvodňování pozemků, svedení přebytečné vody aj.). 

 Tato alternativa je rovněž vhodná i  hlediska výskytu zvláště chráněných druhů 

živočichů. 

 

Populace vítodu douškolistého na posuzované lokalitě patří k nejsilnějším a nejstabilnějším 
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v Krušných horách. Vzhledem k tomu, že se dá jen těžko předpokládat omezení činnosti na 

golfovém hřišti (uzavření jeho části), jeví se jako nejvhodnější 1. doporučená alternativa  

z hlediska výše uvedeného druhu (transfer rostlin vítodu douškolistého). 

 Z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nedoporučujeme další 

rozšíření golfového hřiště. 

Před započetím jakýchkoliv prací je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení 

výjimky ze základních ochranných podmínek  zjištěných zvláště chráněných druhů.      

(příloha 5) 

 

2.7 Ekosystémy 

Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 

1976 (SKALICKÝ ET AL. 1977) pro účely Flóry ČR do obvodu Českého oreofytika, 

fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Charakter květeny a vegetace je v tomto 

fytogeografickém okrese extrazonální. Horské smrčiny a vrchoviště fyziognomicky 

připomínají vegetaci boreálního a subarktického pásma. Alpinská vegetace chybí.   

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA ET AL. 1969) 

pokrývaly zájmové území acidofilní horské bučiny (Luzulo-Fagetum montanum, Vericillato-

Fagetum), které západně od zpracovávaného území (v místech rašeliniště U jezera a 

Cínoveckého rašeliniště) přecházely v podmáčené smrčiny (Bazzanio-Piceetum, Sphagno-

Piceetum), vrchoviště a přechodová rašeliniště (Oxycocco-Sphagnetea). Na příhodných 

stanovištích jižně od zájmového území se rozprostíraly bikové bučiny (Luzulo-Fagion). Do 

údolí potoka Bystřice (jižně od Cínovce)  zasahovaly i květnaté bučiny (Eu-Fagion) a luhy a 

olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae).  
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2.8 Krajina 

Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako otevřenou krajinu  vyšších poloh, 

charakteristickou výskytem přirozených mokřadních a rašeliništních společenstev.  Jako 

stavební prvky se zde nacházejí volně roztroušené rekreační objekty 

 

2.9 Obyvatelstvo 

Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná, vlastní zájmový prostor nezahrnuje 

žádný sídelní útvar snad jen určitou formu rozptýlené či samotové zástavby. Umístění 

golfového hřiště tak nekoliduje s žádnou  místní zástavbou. 

 

2.10 Hmotný majetek 

Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení  různých právních 

subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty  apod.). 

V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou golfového 

hřiště, budou požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je 

možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést. 

 

2.11 Kulturní památky 

V blízkosti ložiska se žádné významné architektonické a historické památky nevyskytují. 
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí  v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 

Jako prvek částečně určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit 

dlouhodobý vliv a negativní působení kyselých dešťů na porost Krušných hor, který se 

projevuje ničením porostu jehličnanů. V současné době tento jev je na ústupu, hlavně díky 

odsíření provozů ELE a útlumu těžební činnost v podkrušnohorské pánvi.  

Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí je liniový zdroj hluku a znečištění 

ovzduší reprezentovaný silnicí E 55, směrem ke státním hranicím – hraničnímu přechodu 

Cínovec. Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné                    

a obyvatelstvem jsou také podstatně méně vnímány. 

V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba a menší 

podnikatelské aktivity v obcích. Zemědělská výroba a menší podnikatelské aktivity v obcích 

mají vlivy lokálně omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit. 

Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně 

navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících 

z předkládaného oznámení, nepřinese navýšení ani zhoršení současných parametrů zátěží 

vůči okolí. 
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D  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA  A 

HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Vlivy na obyvatelstvo 

Tato kapitola obsahuje zhodnocení vlivů stavby na obyvatelstvo a jednotlivé složky životního 

prostředí. Výstavbu golfového hřiště lze klasifikovat jako pozitivní vliv na obyvatelstvo. 

Stavba bude mít následující vlivy: 

• Stavba neovlivní ovzduší, klima ani další faktory území. 

• Nedojde k navýšení hlukové zátěže. Hluk bude vznikat pouze při údržbě trávníků. 

Hlučnost však nepřekročí úroveň hlučnosti běžně používané zemědělské techniky. 

• Dešťové vody budou zasakovány, splaškové odpadní vody nebudou vypouštěny, 

nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality. 

• Po dohodě s pronajímateli pozemků dojde k zavodnění nevyužitých částí pozemků 

• Kromě standardního hnojení nebude v areálu nakládáno se závadnými látkami, 

hnojiva nebudou skladována, nedojde k ohrožení kvality povrchových ani podzemních 

vod. 

• Provoz golfového hřiště přispěje k zaměstnanosti obyvatelstva. 

• Výstavba veřejného golfového hřiště významně doplní možnosti sportování a rekreace 

Teplicka.  

 

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví 
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií 

široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a 

typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti 

jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na 

160 jednotlivých položek. Za nejcharakterističtější a nejvýznamnější škodlivinu z dopravy se 

považují oxidy dusíku (NOx) – tedy směs NO a NO2. Dle charakteru záměru nedojde 

k ovlivnění lidského zdraví.  
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Vliv hluku na lidské zdraví 
 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 

informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící 

v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. 

Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, 

nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za 

bezprahově působící noxu.      

S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky 

specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 

sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění 

funkcí různých systémů organismu.  

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

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

 

Vlivy na ovzduší a klima 
Dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nelze stavbu golfového hřiště považovat za 

případný  zdroj znečišťování ovzduší. Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je pouze 

přístupová komunikace ke golfovému hřišti.  

Zátěž z tohoto liniového zdroje bude minimální a neovlivní stav ovzduší blízkého okolí.  

 
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Provoz golfového hřiště vzhledem k charakteru tohoto rekreačního sportu a také vzhledem 

k návštěvnosti (předpokládá se max. 30 návštěvníků denně) nebude akustické kvality blízkého 

okolí nijak významně ovlivňovat.  

Hluk při provozu golfového hřiště bude vznikat pouze při údržbě travního porostu. Hlučnost 

ale nepřekročí úroveň hlučnosti standardně používané zemědělské techniky.  
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Ve fázi výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení hlučnosti v případě nutného použití 

stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Tyto mechanismy budou zároveň i zdrojem 

vibrací. Toto zatížení však bude pouze krátkodobé a časově omezené.  

Posuzovaný záměr hlukovou situaci dotčeného území významně neovlivní.   

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody  
Posuzovaným územím neprotéká žádná vodoteč. Nejbližším je potok Bystřice protékající cca 

1,5 km SV směrem. J směrem je Liščí potok, který se vlévá do Bystřice. Celé území je ale 

charakteristické množstvím podpovrchových vod, které zde tvoří četná rašeliniště a mokřady.  

V areálu je vybudována vlastní studna (poslední rozbor z 17/10 1997 – od této doby nedošlo 

k žádným změnám – stavebním - jež by mohly kvalitu vody změnit. Další rozbor možný 

v termínu cca 03/034 2006 s ohledem na klimatické podmínky).  

V minulosti došlo k neuváženým melioracím a tím následným odvodňováním tohoto území. 

V současné době po dohodě s majitelem pozemků dojde k přehrazení melioračních kanálů a 

stav pozemků se tak vrátí do původního stavu.  

Minerální prameny ani významná prameniště pitné vody se v blízkém okolí nenacházejí, celé 

území je ale součástí CHOPAV Krušné hory.  

 Zamýšlený záměr nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

 

Vlivy na půdu 

Zábor půdy 
Golfové hřiště bude vybudováno na p.p.č 1140/29, 1140/17, 1131/32, 140/58, 1140/5, 

1140/10, 1140/70, 1140/39, 22/1, 23/2, 32/6, 86/1, 88/1. Jinak dotčenými pozemky budou 

pozemky p.p.č. 1143, 1158/2, 1239, 1240, 1241, 1242/1.  

Všechny uvedené dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ZPF – trvalý 

travní porost (mimo pozemky ostatní plocha, které jsou dotčeny nepřímo, např. přeletem 

míčků, pochůzkou apod.).  Pozemky neslouží pro zemědělské hospodaření a nejsou nijak 

využívány ani udržovány, obdobně jako další sousedící a navazující pozemky téže kultury.  

Celkem se bude jednat cca 147 435 m2 plochy. 
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Při stavbě golfového hřiště bude maximálně využita přirozená konfigurace terénu a zemní 

práce budou taktéž omezeny na minimum. Na plochách určených ke zbudování jamkovišť      

a odpališť bude sejmuta ornice, vymodelován terén do požadovaného tvaru, položeny 

příslušné vrstvy materiálu, rozprostřena ornice a provedeno osetí. Pouze povrch bunkerů    

(tzv. pískových valů) bude pískový. Při výstavbě nevznikne žádný přebytečný výkopový 

materiál nebo ornice. Vše bude využito při výstavbě jednotlivých částí hřišť a úpravách 

okolních ploch.  

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Uvažovaný záměr horninové prostředí ani přírodní zdroje významně neovlivní.  

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Ekologická stabilita území zůstane v plné míře zachována, záměr svým charakterem (při 

dodržení určitých opatření – viz kap.4)  nezpůsobí porušení ekologické stability krajiny.  

Stávající zeleň zůstane v maximální míře zachována, co se týče výsadby nových stromů 

doporučujeme upřednostnit listnaté stromy před plánovanými smrky - především jeřáby a 

olše. 

Pravidelná údržba sekáním přispěje k potlačení ruderálních plevelů a zvýší možnost přežití 

některých botanicky cennějších druhů. Sekání travního porostu bude prováděno mechanicky 

motorovými travními sekačkami, a to jamkoviště 2*týdně, odpaliště 1*týdně. Travní odpad 

bude zčásti ponechán na ploše hřiště jako tzv. „zelené hnojivo“, při větším množství 

převyšující možnosti jeho využití bude odvezen jako biologický odpad na skládku.  

 

Vlivy na krajinu 
Vlivy na krajinu se mohou projevovat trvalým resp. dlouhodobým přemísťováním relativně 

velkého objemu zemin a surovin a z toho plynoucími změnami v reliéfu krajiny. K takovým 
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zásahům ale při stavbě uvažovaného záměru nebude docházet. Navrácení pozemků 

k původnímu stavu, a to přehrazením melioračních kanálů, bude mít vliv spíše pozitivní.   

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek ani na kulturní památky  
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II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 

a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

 

V rámci výstavby a provozu uvažovaného záměru  se nadlimitní vlivy neprojeví. Provoz 

včetně navazující dopravy bude mít v určité míře vliv na faunu a flóru zájmové oblasti. Zde 

bude nutné u ohrožených druhů organismů (zjištěné ohrožené druhy viz studie Biologický 

průzkum) přijmout opatření na jejich záchranu či eliminaci negativních vlivů, které je mohou 

ohrozit. .   

Celkově lze konstatovat, že vlivy z uvažovaného záměru budou malé jak velikostí, tak 

rozsahem. 

Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu. 
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

Rizika poškození či ohrožení přírodního a životního prostředí v okolí posuzovaného záměru 

lze vyloučit, protože ve vybudovaném areálu nebude nakládáno s nebezpečnými či závadnými 

látkami. Hnojiva nebudou v areálu skladována. Osobní automobily budou odstaveny na 

zpevněné ploše parkoviště.  

Rizika ohrožení zdraví lidí tak budou omezena jen na skupinu hráčů - návštěvníků, kteří 

budou areál využívat ke sportu. Tato rizika jsou ale s ohledem na charakter tohoto sportu 

mizivá. Riziko ohrožení okolního obyvatelstva je také zanedbatelné. 

Posuzovaný areál se nenachází ve  stanoveném záplavovém území.  
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí 

• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru záměru během 

jeho přípravy a při vlastní činnosti musí být v dokonalém technickém stavu; 

nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných 

látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude s 

kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání 

s nebezpečnými odpady.  

• Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 502/2000, tj. 

zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování 

hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení. 

• Pro uvažovaný záměr vypracovat samostatné materiály charakteru provozního  

a havarijního řádu. 

• Na staveništi a v areálu nebudou skladovány PHM. 

• V případě úklidu sněhu z obslužných komunikací nebude používáno 

chemického posypu.   

• Před zahájením výstavby je nutné u ohrožených druhů organismů (zjištěné 

ohrožené druhy viz studie Biologický průzkum) přijmout opatření na jejich 

záchranu  - (viz doporučení alternativa 1) 

• Areál golfového hřiště se již dál nebude rozšiřovat 

• Na určených plochách se nebude provádět sekání travní hmoty  

• Dojde k přehrazení stávajících melioračních kanálů, a tím k obnově 

přirozeného zavodnění okolních pozemků 

• Plánovaná výsadba jehličnanů bude nahrazena výsadbou listnáčů, jejichž 

výskyt je v tomto prostředí přirozený 



Oznámení dle  §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona. 42/70 

Název záměru Rekreační golfové hřiště Cínovec 

Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

• Oznamovatel zažádá věcně příslušný orgán o udělení výjimky k zásahu do 

biotopu zvláště chráněného druhu rostliny vedené v kategorii kriticky 

ohrožené.  

Jako kompenzační opatření doporučujeme zřízení naučné stezky v prostoru golfového hřiště – 

navrhujeme vybudovat cestu poválkového typu podél JZ hranice hřiště S směrem k pozemku 

č. 1140 (mokřady, stanoviště Vítovu douškolistého). Území se nachází se v ochranné pásmu 

přirozené akumulace vod, v blízkosti Cínoveckého rašeliniště. V okolí se vyskytuje mnoho 

chráněných rostlinných i živočišných druhů – ve spolupráci s orgány ochrany přírody vybrat 

vhodná témata na informační tabule (zákl. údaje o přírodní rezervaci Cínovecké rašeliniště     

a SPA Východní Krušné hory). 
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

− literární údaje (viz seznam literatury) 

− mapové podklady poskytnuté zadavatelem 

− terénní průzkumy 

− osobní jednání 

− zkušenosti ze stávajících projektů golfových hřišť podobného charakteru 
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování 

dokumentace  

Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se 

z realizace obdobných záměrů.  
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E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁMĚRU 
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Variantní řešení nebylo předloženo.  
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F  ZÁVĚR 
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Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru výstavby golfového hřiště v lokalitě 

Cínovec s  vyhodnocením možných vlivů z předpokládané činnosti, je možno konstatovat, že 

návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel a není v kolizi 

s navrhovaným funkčním využitím území. Za podmínek, které jsou navrhovány v rámci 

kapitoly D lze v zájmovém prostoru doporučit  realizaci uvažovaného záměru 
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G  VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
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Oznámení o záměru  podle § 6 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  – Vybudování 

golfového hřiště Cínovec je předkládáno v rozsahu  přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb. ve 

znění zákona č. 93/2004 Sb. 

Záměr „Rekreační golfové hřiště Cínovec“ představuje výstavbu 9 jamkového golfového 

hřiště. Bude tedy nutné upravit některé části terénu pro devět jamkovišť (greeny) s nízkým     

a jemným travním porostem o průměru cca 12m. Na jamkovitě pak následně budou navazovat 

odpaliště a dráhy na původním a udržovaném travním porostu.  

Součástí golfového areálu bude také klubové zázemí, technické zázemí a v další etapě i 

parkoviště. Takto řešený areál by měl splňovat požadavky kladené na standardní evropské 

hřiště se vším potřebným zázemím. 

Záměr dále předpokládá vybudování parkoviště s počtem parkovacích míst nepřesahujícím 20 

míst k stání. 

Předpokládá se denní návštěvnost v rozmezí cca 30 hráčů. Počet trvalých zaměstnanců bude 

zhruba 1 – 2 pracovníci (údržba hřiště, administrativa, recepce, klub).   
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Vyjádření Stavebního úřadu  
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Stanovisko autora Regulačního plánu ke zřízení golfového hřiště 
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Vyjádření KÚ k činnosti v ochranném pásmu přírodní rezervace 
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Vyjádření KÚ k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu 
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Vyjádření KÚ  - Natura 2000 
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Plocha hřiště v katastrální mapě 
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Záznam výskytu vítodu douškolistého 
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mapa 1  
širší vztahy: Ústecký kraj 
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Mapa 2 – ÚSES 
1:150000 
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 Mapa 3 – přehledná situace okolí  
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Mapa 4 – Ortofotomapa zájmového území  
1:30 000 
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Foto 1 – plocha hřiště 

 

 
Foto 2 – plocha hřiště 
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Přehled zkratek 
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

AOPaK – Agentura ochrany  přírody a krajiny 
ÚSES – územní systém ekologické stability 

NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability 

R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability 

NRBC - nadregionální biocentrum 

RBC - regionální biocentrum 

NRBK - nadregionální biokoridor 

VKP - významné krajinné prvky 

ZPF – zemědělský půdní fond 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

ULK – Ústecký kraj 

PD – projektová dokumentace 

ŽP – životní prostředí 

LHP – lesní hospodářský plán 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

VKP - významné krajinné prvky 
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V Litvínově dne  24.2.2006                                ………………………………………… 

 

 

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP 

ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99 
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Zadavatel: GOLF CLUB Teplice s.r.o. 

Zpracovatel: 
Mgr.Luboš Motl,  držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb.,  
č.j.:1522/243/OPŽV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700, 
info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 
 


