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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: 1. BETONSTAV, s.r.o. 
2. IČ:  250 37 714 
3. Sídlo firmy:  Nové Dvory 1 - Bystřany 
  415 01 Teplice  
   
 
4. Oprávněný zástupce oznamovatele: EKOLINE Ing. Iva Loukotková 
  Ondříčkova 1960/2 
  400 11 Ústí nad Labem 
  mobil: 603 942 121   
  telefon: 475 622 613 
  mail: ekoline@quick.cz 
 
  Číslo osvědčení o autorizaci 
  17676/3041/OIP/03 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru: 
 OBCHODNÍ CENTRUM INTERSPAR LITOMĚŘICE 

2. Kapacita záměru: 
 Celková plocha pozemků:   30 198,5m2 

 Celková zastavěná plocha:   19 448,9m2 
 Zastavěná plocha prodejny:    7 601,3m2 
 Celková užitná plocha prodejny:    8 180,4m2 
 Celkový obestavěný prostor:   70 000m3 
 Plocha parkoviště a rampy:     5 012,5m2 
 Plocha komunikací, včetně kom. příjezdových   6 835,12m2 

3. Umístění záměru: 
 kraj: Ústecký 
 okres: Litoměřice 
 obec: Litoměřice 
 katastrální území: Litoměřice 
 p.p.č.: 4796/1, 4796/3, 4800/4, 4801, 4802/1-18, 

4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 4858/8, 4858/13 
  k. ú. Litoměřice 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 
Předmětem záměru je výstavba obchodního centra INTERSPAR s parkovištěm pro osobní 
automobily v příměstské části Želetice, k.ú. Litoměřice. Jedná se o obchodní jednotku, která 
je schopna poskytnout zákazníkům komplexní služby na vysoké úrovni. 
Obchodní centrum INTERSPAR je umístěno na jihovýchodním okraji města Litoměřice, před 
Tyršovým mostem, poblíž křižovatky komunikací Mlékojedská a Želetická, v předměstské části 
Želetice. 
Jedná se o pozemky v areálu bývalé koželužny Litoměřice. 
 
Ze severní strany je pozemek ohraničen areálem prodejny společnosti KIS PLUS, a.s. 
Z východní a jižní strany je ohraničen navazujícími objekty průmyslově komerčních objektů a 
plochou zeleně. 
Ze západní strany je ohraničen příjezdovou komunikací Želetická, komunikace I. třídy I/15.. 
Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní a zastavěné plochy, z části jako 
zemědělský půdní fond a to p.p.č. 4801 (zahrada) a p.p.č. 4800/4 (zahrada), celková plocha 
těchto pozemků činí 2 018 m2, předpokládá se jejich trvalé vynětí ze ZPF.  
Povrch pozemků pro výstavbu tvoří nesouvislá zpevněná plocha s objekty bývalé koželužny. 
Z původního areálu koželužny se předpokládá se zachováním dvou čelních architektonicky 
hodnotnějších budov, které tvoří architektonickou dominantu průmyslové zóny a vstupu do 
města Litoměřice a dochovávají ráz původních výrobních objektů, zároveň tak bude 
zachována uliční čára při nájezdu na Tyršův most a vstupu do města. K ostatním objektům je 
vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby a předpokládá se jejich demolice. Demolice 
byla projednána se všemi dotčenými orgány státní správy a samosprávy. 
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Zbývající pozemky jsou nesouvisle zpevněné plochy, které jsou okrajově pokryty trávníkem 
ruderálního sešlapového charakteru a místy náletovou zelení v keřovém, soliterně stromovém 
patru. 
Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné ve vztahu 
k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
Dopravně bude celý objekt napojen přes jeden vjezd a výjezd na komunikační systém města 
Litoměřice přes plánovanou světelnou křižovatku. Z hlediska dopravy byl záměr odsouhlasen 
Policií ČR DI Litoměřice a Policií ČR DI Ústí nad Labem. 
Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, pěší i 
dojezdovou vzdálenost, nájezd a parkování. 
Stavba obchodního objektu s parkovištěm a s ním související výstavba komunikačního 
napojení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou 
dopravu. V bezprostřední blízkosti jsou situovány především objekty komerčního charakteru 
(čerpací stanice, prodejna staviv a zahradní techniky, autoservis, skladové a výrobní 
prostory), které jsou odděleny komunikací Mlékojedská a Želetická.  
Z hlediska územního plánu je uvedený záměr přípustný (viz. vyjádření města Litoměřice). Dle 
Územního plánu města Litoměřice jsou uvedené pozemky specifikovány jako stávající areály 
ekonomické základny a zařízení technické vybavenosti ve funkčním zónování zahrnuté do 
průmyslové výroby (PV).Pro zónu průmyslové výroby jsou podle obecně závazné vyhlášky č. 
5/98 o uspořádání území obce Litoměřice vydané dne 12.11. 1998 stanoveno toto využití: 
Dominantní: Průmyslové a skladové areály v celém spektru odvětvové činnosti, výrobní 
služby, velkoobchod, dopravní zařízení a souvisejících provozů (autoslužby, parkovací a 
odstavné plochy), veškerá činnost je vymezena regulativy vyplývající z PHO podnikatelských 
objektů, dále pak hodnotou Q zátopového území. 
Vhodné: Obslužné komunikace s vazbou na nadřazenou silniční síťs trasami MHD, 
odpovídající infrastruktura, plošná, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity, nadřazená 
technická infrastruktura města. 
Podmíněně vhodné: Služební a pohotovostní bydlení, stravovací a ubytovací zařízení. 
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím a umístění 
záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako vhodný a 
vyhovující. 
Možnost kumulace s jinými záměry není známa.  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
Charakter investičního záměru společnosti 1. BETONSTAV, s.r.o., Teplice odpovídá funkčnímu 
využití území stanoveném v Územním plánu města Litoměřice. 
Účelem posuzovaného záměru je výstavba hypermarketu INTERSPAR v k.ú. Litoměřice na 
p.p.č. 4796/1, 4796/3, 4800/4, 4801, 4802/1-18, 4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 4858/8 a 4858/13 na 
pozemcích stávající ekonomické základny města, komerčně průmyslového charakteru, 
v příměstské části Želetice, které jsou v současné době nevyužívány. Veškeré uvedené 
pozemky jsou v současné době v majetku investora stavby. 
 
Ze severní strany je pozemek ohraničen areálem prodejny společnosti KIS PLUS, a.s. 
Z východní a jižní strany je ohraničen navazujícími objekty průmyslově komerčních objektů a 
plochou zeleně. 
Ze západní strany je ohraničen příjezdovou komunikací Želetická, komunikace I. třídy I/15. 
Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní a zastavěné plochy, z části jako 
zemědělský půdní fond, cca 2 018 m2. Povrch pozemků pro výstavbu tvoří nesouvislá 
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zpevněná plocha s objekty bývalé koželužny. Z původního areálu koželužny se předpokládá 
se zachováním dvou čelních architektonicky hodnotnějších budov, které tvoří 
architektonickou dominantu průmyslové zóny a vstupu do města Litoměřice a dochovávají 
ráz původních výrobních objektů, zároveň tak bude zachována uliční čára při nájezdu na 
Tyršův most a vstupu do města. K ostatním objektům je vydáno rozhodnutí o povolení 
odstranění stavby a předpokládá se jejich demolice. Demolice byla projednána se všemi 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy. 
Zbývající pozemky jsou nesouvisle zpevněné plochy, které jsou okrajově pokryty trávníkem 
ruderálního sešlapového charakteru a místy náletovou zelení v keřovém, soliterně stromovém 
patru. 
Dle schváleného Územního plánu a jeho změn je  dotčené území stávající ekonomické 
základny a zařízení technické vybavenosti. Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna 
varianta. 
Výstavbou dojde k vytvoření nového obchodního centra poskytujícího občanům a 
návštěvníkům komplexní služby na špičkové úrovni a bohatý sortiment zboží. Výstavbou 
záměru dojde rovněž k vytvoření nových parkovacích míst v oblasti. 
Realizace záměru předpokládá zajištění vyšší obchodní vybavenosti území, zlepšení a rozšíření 
nabídky služeb.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena v souladu 
s dopravním systémem města Litoměřice. 
Budova bude typovým objektem, který bude tvarově a architektonicky včleněn do okolní 
zástavby. Výška budov bude rovněž přizpůsobena okolní zástavbě. 
Objekt hypermarketu bude sloužit široké veřejnosti a bude mít jednoho provozovatele. 
Výstavbou centra INTERSPAR dojde k pozitivnímu sociálnímu efektu spočívajícího ve zvýšení 
počtu pracovních míst v regionu. Předpokládá se vytvoření cca 120 pracovních míst. 
Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného záměru by měl být zvážen i 
tento efekt.  
Novostavba supermarketu je situována na jihovýchodním okraji města Litoměřice, 
v příměstské části Želetice, před vjezdem na Tyršův most v blízkosti křižovatky komunikací ul. 
Mlékojedská a ul. Želetická, v areálu bývalé koželužny. 
Areál je situován na pozemcích které jsou ve vlastnictví fyzických osob, připravena je smlouva 
o smlouvě budoucí kupní s investorem stavby společností BETONSTAV, s.r.o., Teplice.  
Záměr je přesně situován na pozemcích, které leží v jihovýchodní části města, v oblasti 
průmyslově komerčního charakteru. 
Ze severní strany je pozemek ohraničen areálem prodejny společnosti KIS PLUS, a.s. 
Z východní a jižní strany je ohraničen navazujícími objekty průmyslově komerčních objektů a 
plochou zeleně. 
Ze západní strany je ohraničen příjezdovou komunikací Želetická. 
Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní a zastavěné plochy. Povrch pozemků 
pro výstavbu tvoří nesouvislá zpevněná plocha s objekty bývalé koželužny. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatní a zastavěné 
plochy, z části jako zemědělský půdní fond – p.p.č. 4800/4 (zahrada) a p.p.č. 4804 (zahrada) 
k.ú. Litoměřice, celková výměra obou pozemků 2 018 m2.  

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace k územnímu 
řízení „OBCHODNÍ CENTRUM ŽELETICE“, zpracovatel Projektový atelier EIS, spol. s r.o., České 
Budějovice a dále informace a podklady získané na Městském úřadě v Litoměřicích, Krajském 
úřadě Ústeckého kraje, vlastní rekognoskací terénu a screeningem dotčeného území. 
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Navrhovaná stavba řeší výstavbu obchodního centra INTERSPAR ve městě Litoměřice, včetně 
komunikačních vazeb a inženýrských sítí. Součástí zpevněných ploch bude též nové napojení 
na nově budovanou světelnou křižovatku a dále na dopravní systém města Litoměřice 
Posuzovaný záměr – Hypermarket INTERSPAR v Litoměřicích je umístěn na p.p.č. 4796/1, 
4796/3, 4800/4, 4801, 4802/1-18, 4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 4858/8, 4858/13 k.ú Litoměřice.  
Uvedené území je dle územního plánu vymezeno, jako ekonomická rezerva zóny průmyslové 
a komerční vybavenosti. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatní a zastavěné 
plochy, z části jsou p.p.č. 4801 a p.p.č. 4800/4 vedeny jako zemědělský půdní fond. Celková 
výměra uvedených dvou parcel činí 2 018 m2 a předpokládá se jejich trvalé vynětí ze ZPF. 
Výstavbou záměru nedojde k záboru PUPFL. 
Uvedená lokalita se nenachází v CHKO České středohoří. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, které zahrnuje téměř 
celou oblast Litoměřic. Na základě projednání s dotčenými orgány budou v rámci plánované 
demolice stávajících objektů ponechány dvě původní budovy bývalé koželužny, tak aby 
byla zachována vyvážená uliční čára, rovnováha hmot a pohledové panorama vstupu do 
města Litoměřice. 
Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické infrastruktury 
a do ochranného pásma komunikace první třídy I/15, tyto střety jsou řešeny v dokumentaci 
k územnímu řízení. 
Stavba se rovněž nachází v zátopovém území řeky Labe a řeky Ohře. Dle vyjádření Povodí 
Labe, a.s., Hradec Králové a vyjádření Povodí Ohře, a.s., Chomutov je předmětný záměr 
možný. Po konzultaci s Povodím Labe, a.s. dojde k navýšení nivelety na kótu 150,21 m n.m. – 
hladina stoleté vody. 
Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná 
pásma nebude vytvářet. Stavba si vyžádá přeložky stávajících inženýrských sítí. 
Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů a komunikačních 
vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající inženýrské sítě a připojení na 
komunikační systém. 
Objekt obchodního centra INTERSPAR se skládá z objektu prodejní plochy, včetně 
potřebného skladového, zpracovatelského a sociálního zázemí, dále pak z komunikací a 
zpevněných parkovacích ploch a inženýrských sítí.  
 
Stavba se člení do následujících stavebních objektů a provozních souborů: 
 SO 01 Příprava území 
  A Demolice a kácení 
  B HTÚ 
  C Překládka vedení VN 
 SO 02 INTERSPAR 
 SO 03 Dopravní stavby 
  A Dopravní napojení parkoviště 
  B Dopravní napojení dvůr INTERSPAR 
  C Areál, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy 
 SO 04 Firemní označení 
 SO 05 Oplocení 
 SO 06 Sadové úpravy 
  10-10 Areálová kanalizace splašková, dešťová, přípojky 
  10-11 Areálový vodovod a přípojky 
  10-12 Areálový plynovod a přípojky 
  10-13 Přípojka VN 
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  10-14 Venkovní osvětlení 
  10-15 Areálový rozvod NN, přípojky 
  10-16 Přípojka slaboproudu 
 
Koncept dispozičního uspořádání obchodní jednotky vychází ze základní filozofie sloučit 
prodej pro pěší i motorizované zákazníky tak, aby zákazník na jedné optimální ploše mohl být 
maximálně uspokojen. Veškeré toky zboží a jeho prodej se dějí v jedné rovině. 
Do prodejny je navržen jeden vstup. Vstup je orientován na veřejné parkoviště a je navržen 
jako bezbariérové řešení umožňující přístup handicapovaným zákazníkům. Na parkovišti 
poblíž vchodu jsou vyhrazena  parkovací místa pro tyto zákazníky. Nákupní vozíky budou 
umístěny hned vedle vstupu. 

Stručný popis provozu 
Objekt obchodního centra INTERSPAR je provozně rozdělen na čtyři základní plochy: 
l) Prodejní prostor ISP (l. N.P.) s promenádou před prostorem pokladen se shopy, tzv. mall 
2) Bistro (l. N.P.)  
3) Prostor skladů (l. N.P.), včetně naskladňovacích boxů   
4) Prostor kanceláří a šaten (2. N.P. - vestavba) a energetického centra 
 
Z hlediska dispozičního řešení je objekt členěn na dvě základní části: 
 
1. ČÁST OBJEKTU URČENÁ PRO ZÁKAZNÍKY 
Do této části se vstupuje hlavním vchodem, na který navazuje promenáda. Z prostoru 
promenády je přístupný samotný prodejní prostor Intersparu, dále pak i jednotlivé prodejní 
shopy, bistro a sociální zařízení pro muže a ženy, včetně invalidního WC a úklidová komora.  
Dispozičně do této části pro zákazníky patří i prostor pro vracení prázdných lahví a obalů, 
včetně třídění a odvozu.  
Vlastní prodejní část je prostor s promyšleně uspořádaným regálovým systémem, doplněný 
pulty a boxy. Samotný prodej zboží je řešen jako samoobslužný, každý zákazník si vybrané 
vystavené zboží ukládá z regálu nebo boxu do nákupního vozíku. U pultů je obsloužen 
prodavačem. Zboží v prodejně není uloženo na paletách a jiných přepravních zařízeních, 
nejedná se zde o diskontní způsob prodeje zboží. 
 
2) ČÁST OBJEKTU URČENÁ PRO SKLADOVÁNÍ  
Provoz pro skladování je situován v  zadní části objektu a provozně navazuje na prodejní 
prostor. Z venku je přístupný z naskladňovacích ramp.  
Vlastní naskladňování zboží je řešeno třemi naskladňovacími rampami, kde se zboží třídí.  
Zboží, které je nutno chladit (mrazit) se ukládá buď přímo na prodejnu nebo do chladíren a 
mrazíren (chladírna masa, chladírna drůbeže, mrazírna, mrazírna mléčných výrobků, 
chladírna uzenin, chladírna balených ryb, chladírna zeleniny, chladírna mléčných výrobků, 
chladírna lahůdek, marinád, zákusků, tuků, sýrů, pečiva, vajec a mrazírna pečiva). Z těchto 
prostorů jsou polotovary dopravovány do přípraven a odtud do prodejny.  
Maso a masné výrobky jsou naskladňovány samostatnou rampou s chlazeným 
naskladňovacím boxem. Vedle přípravny masa je umístěna šatna zpracovatelů masa. 
V době naskladňování masa a masných výrobků nesmí být ve stejné trase manipulováno 
s jiným zbožím. Tento požadavek bude zakotven v provozním řádu objektu. 
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Předpokládané množství prodaných masných výrobků v provozu  maso – uzeniny za jeden 
den: 
Maso vybourané 250 kg 
Maso dokoupené vybourané 120 kg 
Vepřové maso 350 kg 
Hovězí maso 100 kg 
Výroba v hypermarketu: 
Marinovaná masa  20 kg 
Drůbež  70 kg 
Marinovaná drůbež  10 kg 
Teplý pult  30 kg 
Uzeniny 120 kg 
 
Samostatně je řešen prostor pekařských výrobků, kde se bude určitý sortiment zboží péci. 
Tento prostor je komunikačně spojen se zázemím určeným pro potřebu pekárny. 
Dva sklady slouží pro ukládání zboží s regálovým systémem, jeden potravinový, druhý  
nepotravinový. Samostatné jsou sklad drogerie a sklad elektrotechniky + drobného zboží. Se 
skladovými prostorami sousedí v zadní části WC zaměstnanců, schodiště do 2.NP, vrátnice - 
telefonní ústředna, kancelář vedoucího skladu a fakturantek. Dále sklad poškozených 
výrobků a prostor na odpadky s vlastní rampou. Provoz odpadků je doplněn chlazeným 
skladem odpadků a místností na mytí přepravek. Odpadky jsou skladovány ve dvou 
kontejnerech, oddělené od venkovního prostředí rolovacími vraty z pletiva. Z tohoto prostoru 
je zajištěn odvod vzduchu nad střechu. 
V přízemí je též situována strojovna sprinklerů a náhradní zdroj - dieselagregát.   
Ve 2. NP je umístěno sociální zařízení pro zaměstnance (šatny, WC, sprchy a denní místnost 
rozdělená pro kuřáky a nekuřáky), kanceláře domovního technika, aranžérů, vedoucích 
oddělení, vedoucího marketu, jednací místnost a místnost pro záložní zdroj - UPS. Dále je zde 
sklad textilu a místnosti technického zázemí ( rozvodna NN, místnost MaR, plynová kotelna, 
strojovny chlazení) 
Vstup pro zaměstnance je řešen jako samostatný v severní části objektu v prostoru 
naskladňovacích ramp. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený systémem 
sloupů, průvlaků a vazníků. Běžné vnitřní a obvodové sloupy jsou rozměru 400 x 400 mm, tři 
sloupy u pokladen jsou z důvodu vnitřního vedení instalací rozšířeny na 400 x 500 mm.  
Nosnou konstrukci průvlaků stropní desky nad 1.NP ve skladové a administrativní části tvoří 
nosné stěny v přízemí v kombinaci se železobetonovými a ocelovými sloupy.  
 
Sloupy skeletu budou osazeny do poloprefabrikovaných kalichů zmonolitněných do patek. 
Patky budou opřeny o velkoprůměrové piloty. Obvodový plášť bude založen na 
prefabrikových základových prazích uložených na základové patky. Vnitřní stěny budou 
uloženy na monolitických základových pasech, v případě potřeby podepřených pilotami. 
Vzhledem ke složitým základovým poměrům bude nutné vhodným technickým opatřením 
zamezit nestejnoměrným deformacím nekonsolidovaných navážek. Základové konstrukce je 
nutné chránit před síranovým prostředím.  
Nosná konstrukce střechy převážné části objektu (prodejna, sklady) je tvořena systémem 
průvlaků a vazníků. Sedlové vazníky průřezu "T" jsou ukládány na průvlaky v osových 
vzdálenostech cca  6 000 mm na rozpon cca 18 250 mm. V krajních polích jsou rozpony menší 
a vazníky jsou pultové. Vazníky jsou na průvlaky osazeny v různých úrovních, což v kombinaci 
s jejich tvarem vytváří systém spádových ploch odvodnění střechy. Průvlaky průřezu "I" jsou 
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uloženy na sloupy. Vzdálenost těchto podpor je do 12 000 mm. Celá linie průvlaků pak 
staticky působí jako "Gerberův nosník". 
 
Stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím ve skladové a administrativní části bude 
provedena systémem prefa - monolit, s filigránovými deskami tloušťky 60 mm a 
nabetonávkou tloušťky 140 mm ve střední části a 200 mm v krajních částech. Celková 
tloušťka desky  je tedy 200 mm ve střední části (deska zde působí jako spojitý nosník) a 260 
mm v krajních částech (deska zde působí jako prostý nosník). Nosnými zdmi. 
Stropní konstrukce nad obchody u vstupu je tvořena železobetonovou monolitickou deskou 
tloušťky 300 mm z vodostavebního betonu B30 HV4. Deska je podporována systémem 
železobetonových monolitických sloupů průměru 350 mm a sloupy z ocelových trubek 
vyplněných betonem. Deska je výškově zalomená ve dvou sklonech tak, že její obvodová 
hrana je ve shodné úrovni. Po okrajích je další lom ve spodním líci desky, takže okraj je pouze 
220 mm.   
 
V prostoru administrativní části objektu je uvažováno dvouramenné prefabrikované schodiště 
z úrovně +0,000 až po úroveň střechy. 
Po převážné části obvodu jsou osazeny sendvičové panely ve dvou výškových úrovních. 
Spodní úroveň slouží pro vyrovnání rozdílu vnějšího upraveného terénu a úrovně ±0,000. Horní 
úroveň je parapetní. Sendvičové panely mají nosnou část 150 mm, tepelnou izolaci 80 mm a 
vnější desku 70 mm, celková tloušťka je 300 mm. Spodní panely musí být navrženy na zatížení 
zemním tlakem od rozdílu úrovní a přitížení na povrchu. 
Nad pasáží je navržena ocelová konstrukce z lomených ocelových rámů. Svislá část rámů je 
obložena sendvičovými PUR panely, šikmá část je prosklená a vodorovná zastropena 
trapézovým plechem.  
Konstrukce nad vstupem je řešena jako ocelová rámová konstrukce opláštěná plechem.  
Přístřešek nad naskladňovacími rampami je ocelový, vynášený ocelovými táhly, kotvenými do 
sloupů ŽB skeletu. 
 
Obvodový plášť je tvořen PUR panely tloušťky 100 mm,  ukládanými na svislo doplněný soklem 
ze sendvičových panelů, ukončeným na výšce + 0,7 m. Rozhraní mezi PUR panelem a soklem 
je lemováno červeným parapetním plechem. Atika, kterou tvoří PUR panely je též lemována 
červeným oplechováním. PUR panely mají povrchovou úpravu z jemně profilovaného plechu 
v odstínu šedé (RAL 9006). Prosklené stěny v přední části objektu budou řešeny hliníkovým 
fasádním systémem s přerušenými tepelnými mosty.  
 
Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky 250 a 300 mm. Zděné příčky jsou tloušťky 125 mm. Některé 
příčky jsou sádrokartonové, dvouplášťové. Tloušťka stěn odpovídá statickému požadavku, 
resp. výšce zdi a požadavkům zprávy (PBŘS). Zděné stěny jsou oboustranně omítnuté a 
vymalované. 
 
Nosnou střešní konstrukci tvoří trapézový plech uložený na železobetonových vaznících, na 
které bude provedena jednoplášťová střešní krytina.  
Okolo všech technologických prvků (VZT jednotky, výparníky, atd.), ke kterým je nutný přístup, 
bude zřízen 0,5 m široký chodníček z dlaždic z vymývaného betonu, podloženými pásem 
izolace se spojením k výstupnímu žebříku v rámci výlezu na střechu.  
Tepelná izolace pěnový polystyren tl. 160 mm samozhášivý. Hydroizolace bude  může být 
řešena ve dvou variantách – hydroizolační pásy nebo fólie. Střešní systém bude doplněn 
parotěsnou zábranou – PE folie s přelepovanými spárami.  
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V  oblasti mokrých  prostorů budou provedeny  keramické  obklady až  po dolní hranu 
zavěšeného podhledu. Zadní stěna v obslužném  oddělení obložena obkladačkami CESI 
v kombinaci s nerez obkladem na celou výšku (hrana podhledu 3,50 m). Stěny v okolí 
naskladňovacích boxů a chodby budou obloženy hliníkovým profilovaným plechem tloušťky 
3 mm, výšky 2,0 m.  
 
Omítky budou většinou štukové  dvouvrstvé nebo jednovrstvé hlazené. V celé oblasti příjmu 
zboží a  v úseku skladů budou všechny hrany chráněny ocelovými úhelníky  80 x 80 mm, tl. 5  
mm, do výšky 2 m. Na  stěnách   bude  provedena  ochrana   proti  poškození pomocí 
dřevěných hranolů 80 x 80 mm ve dvou výškách. 
  
Podlahové konstrukce tvoří drátkobetonová nebo železobetonová deska, hydroizolace, 
podkladem je hutněný násyp ze štěrkopísku uložený na řádně zhutněné podloží. 
Nezhutnitelná místa budou nutné lokálně vyměnit.. Železobetonová deska je ve skladové 
části navržena v tloušťce 190 mm, v prodejní části v tloušťce 150 mm. Hydroizolaci tvoří 
hydroizolační fólie Fatrafol + 2x geotextilie. Tato izolace není řešena jako protiradonová.  
Jednotlivé povrchy podlah budou položeny na železobetonovou desku, nejčastěji pak 
dlažba tl.12 mm do lepidla.  
Užitné zatížení podlahy:  
- prodejní prostory  1.000 kg/m2 
- skladové prostory  2.000 kg/m2 
- kanceláře  300 kg/m2 
- sklady v 2. NP a strojovny  500 kg/m2 
V prodejně Interspar a v promenádě budou položeny keramické dlaždice tl.12 mm s ostrými 
hranami, včetně potřebných dilatačních spár a měkkého připojení na stěny a sloupy.  
Ve skladech Interspar bude provedena betonová mazanina s uzavíracím nátěrem 
(bezprašný povrch). V přípravnách bude podlaha opatřena vrstvou z umělé pryskyřice, 
vodotěsná s vytažením na stěny (sokl).  
Sociální prostory a kanceláře budou podlahy tepelně izolované, povrch keramická dlažba, 
linoleum nebo PVC. 
Mokré prostory (záchody pro zákazníky, tělesně postižené, personál úklidové místnosti)   - 
keramická dlažba.  
Ve vchodech keramické dlaždice tl. 8 mm, leštěné, z části neleštěné, kladené v 
geometrických vzorech.  
V závětří bude osazena magnetická rohož s lapačem nečistot.  
V kancelářích sociálních zařízeních a některých dalších místnostech bude rastrový podhled 
vel. 600 x 600 mm minerální, typ ARMSTRONG, AMF nebo obdobný.  
V bistru bude osazen ventilační podhled GIF.  
 
Prosklené stěny v přední části fasády tvoří hliníková systémová fasáda s přerušeným tepelným 
mostem s izolačními dvojskly hodnoty K = 1,6 W/m2K. Skleněná   pole  v   oblasti  vchodových 
dveří s bezpečnostním sklem CONEX, stejně tak i  prosklené konstrukce do výšky 2,0 m nad 
podlahou. Okna boční fasády jsou plastová s izolačním dvojsklem hodnoty K = 1,6 W/m2k. U 
všech oken budou vně namontovány parapety odpovídající systémové fasádě, zevnitř pak 
parapety z materiálu Werzalit nebo obdobného materiálu. Střešní světlíky budou kopulovité 
s mléčným zasklením K minimálně 2,3 W/m2K. Světlíky budou otevírané servo pohonem. 
Ovládání bude umístěno v blízkosti světelných vypínačů.  
 
Dveře v požárně dělících stěnách budou provedeny podle požadavku požární zprávy.  
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Malby a nátěry budou provedeny dle estetických a funkčních požadavků v bezprašném 
provedení. Venkovní   betonový  parapet   natřít  venkovním  disperzním nátěrem.Veškeré 
viditelné betonové konstrukce vnitřních prostor budou natřeny nátěrem vhodným do 
potravinářských prostor v barvě bílé. Šatny a některé  chodby   budou  opatřeny  olejovým  
nátěrem min. výšky 1800 mm. 
 
Klempířské práce, zámečnické a truhlářské konstrukce jsou  běžného rozsahu  a nemají  
žádné specifické požadavky. Veškeré  oplechování z  hliníkového plechu, viz. Systémové 
oplechování k PUR panelům.  
 
Výtahy a zdvihací plošiny  
Jeden naskladňovací box je vybaven zvedací plošinou HAFA o vel.  2000 x 4000 mm, zbývající 
dva pak zvedacími nůžkami HAFA.  

 

Zaměstnanci, sortiment a způsob prodeje zboží 
Hlavní činnost projektované kapacity  
Hlavní náplní nově budovaného areálu Interspar je prodej potravinářského a průmyslového 
zboží jako komplexní služba zákazníkům na vysoké úrovni. Prodej zboží není řešen diskontním 
způsobem, zboží je vystaveno na prodejních regálech, uloženo v boxech, případně 
vystaveno v pultech obsluhovaných prodavači.  
 
Popis provozního toku, skladování  
Z hlediska provozu má nově navrhovaná stavba dva základní toky a to:  
a) část pro veřejnost, přístupnou z prostoru přední části objektu  
 
b) část skladovou a provozní, přístupnou z prostoru boční části objektu.  
V této části je zboží přebíráno, kontrolováno  a následně skladováno dle charakteru a 
potřeby. Některá část zboží je pak přímo naskladňována do vlastní prodejní části. Zboží 
podléhající zkáze je ukládáno do chladicích případně mrazících boxů, odkud je následně 
upravováno v jednotlivých přípravnách a dále expedováno do prodejní části.  
Z boční části objektu je řešen vstup zaměstnanců Intersparu do prodejních prostor a do 
sociálního zařízení pro zaměstnance, které je umístěné ve 2. NP této části objektu.  
 
Prodávané zboží, nároky na pracovní síly a jejich dopravu  
Dle sdělení investora bude veden prodejní sortiment v následujících třídách:  
 potravinářský sortiment  
  papírnické zboží 

základní sortiment drogistického zboží (prací prostředky, mýdla, zubní pasty, hygienické 
potřeby, parfumerie)  

 textilní zboží  
 ruční nářadí a nástroje  
 sportovní zboží  
 osvětlovací zařízení 
 hračky pro děti  
 hodinářské výrobky  
 podlahové krytiny  
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 přístroje elektromechanické a kuchyňské  
 ostatní drobné zboží (tiskoviny, upomínkové předměty, květiny, atd.) 
 
V prostoru bistra bude prodáván běžný sortiment nápojů, studené kuchyně, saláty a pizza.  
Celý provoz objektu Intersparu bude zajišťovat 120 zaměstnanců. Jedná se o počet 
zaměstnanců ve dvou směnách.  
Rozvod vody 
Do objektu jsou přivedeny dvě přípojky vody. Měření odběru vody se navrhuje ve strojovně 
sprinklerů. Protipožárně bude objekt zabezpečen osazením  kompletního systému  
hydrantových skříní. 
TUV bude zajišťována ve strojovně chlazení. 
Rozvody vody jsou navrženy z tlakových polyetylénových trubek vedených volně po zdech 
nebo v podlaze. 
Výpočet spotřeby vody: 
 V obchodním centru INTERSPAR se uvažuje se 120 zaměstnanci 
Denní spotřeba vody zaměstnanci 
 Qpz =  12 x 60 l/os.den = 7 200 l/den = 7,20 m3/den 
 Qpú = 200 l/den = 0,2 m3/den 
 Qpden = 0,2 + 7,2 = 9,2 m3/den 
 
 Max. denní spotřeba vody 
 Qmax = Qp x 1,25 = 9,2 x 1,25 = 11,5 m3/den 
 
Denní spotřeba vody WC a bufet 
 Veřejná WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotřeba 1 kabina 15 l/osoba 
 6 x 10 x 15 x 10 = 9 000 l/den 
 
 Bufet 2 zaměstnanci 400 l/den 
 400 x 2 = 800 l/den 
 
 Celková spotřeba vody za den  
 Qmax = 7 200 l + rezerva veřejná WC a bufet 9 800 l 
 Qmax = 17 000 l/den = 17 m3/den 
 
 Roční spotřeba vody (uvažuje se s provozem 312 dnů v roce) 
 Qr = Qpden x 350 = 17 x 350 = 5 950 m3/rok 
 Qmax = 2,3 l/s 
 
 
 Potřeba požární vody 
 Qpož = 9,5 l/s 

Kanalizace 
Vzhledem k absenci vyhovujícího kanalizačního systému v této lokalitě, je navrženo, po 
konzultaci se SčVK, a.s., odkanalizování celého objektu prodejny potravin na přečerpací 
stanici Želetice.  
Dešťové vody s možným obsahem ropných látek budou vedeny přes odlučovače ropných 
látek se sorbčním filtrem, aby hodnota NEL na odtoku nepřesahovala 0,5 mg/l. Dešťové vody 
budou likvidovány v souladu se Směrným vodohospodářským plánem. 
 Množství splaškových vod 
 Qs =9,2 m3/den 
 Roční množství  
 Qr =  3 329 m3/rok 
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 Množství dešťových vod 
 Qd =  320,6 l/s 
 

Rozvod plynu 
Vnitřní plyn bude napojen na plynovodní přípojku ve zděném pilířku a následně je veden do 
plynové kotelny. Rozvod plynu je navržen jako NTL z ocelových trub černých svařovaných 
označených žlutou barvou. 
Spotřebiče: 
 plynový kotel o výkonu 450 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 plynový kotel o výkonu 565 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 
K dokumentaci k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude 
odsouhlasena ČIŽP a KÚ Ústeckého kraje, který současně vydá povolení k umístění stavby 
dvou středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
 
 Spotřeba paliva (zemní plyn): 
 Max. hod. spotřeba 
 Qh = 94 m3/hod. 
 
 Max. denní spotřeba ( uvažuje se 12 h ) 
 Qd = Qh x 12 = 1 128 m3/den 
 Roční spotřeba plynu ( 1 920 h ) ... 180 480 m3/rok 

Silnoproud 
Základní energetické údaje 
1) Napěťová soustava:  

3 PEN, 400 V - TN - C - S, 50 Hz, 
2) Instalovaný a soudobý příkon 
 Pi = 1 140 kW 
 Ps =  920 kW 
 Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 125 A 
 
Měření odebrané elektrické energie bude zajištěno trojfázovým elektroměrem v technické 
místnosti kotle. Jako napojovací bod je navržena přípojková skříň, která bude  osazena v nice 
na fasádě objektu. Z této skříně bude kabelem CYKY napojen rozvaděč RE, který bude 
osazen v kontrolní místnosti vedoucího. Rozvaděč je navržen skříňového provedení a slouží 
pro napojení světelných i technologických obvodů objektu (s rezervou 25 % - počítá se v e 
spínací skříni). 
Venkovní osvětlení celého prodejního areálu je napájeno z hl. rozvaděče a je ovládáno 
soumrakovým spínačem. 
Veškeré el. rozvody jsou navrženy kabely CYKY. Tyto kabely jsou uloženy buď pod stropem 
nebo upevněny ve zdi. V místnostech se zděnými příčkami budou kabely uloženy pod 
omítkou ve  zdech. 
Pro napojení technologického zařízení budou kabely částečně vedeny v kabel. žlabech 
popř. pod omítkou. Detailní provedení elektroinstalace bude řešeno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
Hodnoty hlavního osvětlení budou stanoveny dle ČSN 36 04 50 a  platných hygienických 
předpisů. 
V prodejně se počítá s těmito hodnotami: 
Prodejní část – 400 lx 
Prostor pokladen – 500 lx 
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Soc. zázemí – 200 lx 
Manipulační prostory – 200 lx 
 
Všechna navržená svítidla svým provedením odpovídají danému  druhu pracovního 
prostředí. Typy navržených svítidel budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace. 
Ovládání osvětlení v prodejně bude vypínači ( přes spínací hodiny ) mimo dosah zákazníků.  
Ve zbývajících místnostech bude osvětlení ovládáno vypínači  nebo přepínači osazenými 
vedle vchodových dveří do jednotlivých  místností. U vchodu do objektu bude instalována 
čipová čtečka. 
Proti atmosférickým účinkům blesku bude objekt chráněn jímací soustavou, svody budou 
připojeny na celkovou uzemňovací soustavu ve smyslu ČSN 34 13 90. 

Vytápění 
Objekt je vytápěn nezávislým systémem ústředního topení. 
Výpočet potřeby tepla byl proveden dle ČSN 06 02 10 zkráceným  způsobem: 
  venkovní teplota = - 15 0 C 
  průměrná vnitřní teplota ti = + 190 C 
  Roční spotřeba tepla E ...23 120 GJ/rok 
  Místnost kotle ( kotelna III. tř. ) 
  Zdrojem tepla pro vytápění a VZT jsou navrženy dva plynové kotle. 
 
Zdrojem tepla pro vytápění a teplovzdušné jednotky jsou navrženy dva plynové kotle 
VIESSMANN. 
Kotle VIESSMANN 

- VITOPLEX 100 
- Modulovaný hořák WAUSHAUPT G5 s regulací DCI 
- VITOCROSAL 300 (kondenzační) 
- Modulovaný hořák WAUSHAUPT WG 40 s regulací DCI 

Vnitřní plyn bude napojen na plynovodní přípojku ve zděném pilířku a následně je veden do 
plynové kotelny. Rozvod plynu je navržen jako NTL z ocelových trub černých svařovaných 
označených žlutou barvou. 
Spotřebiče: 
 plynový kotel o výkonu 450 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 plynový kotel o výkonu 565 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 
K dokumentaci k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude 
odsouhlasena ČIŽP a KÚ Ústeckého kraje, který současně vydá povolení k umístění stavby 
dvou středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
 
 Spotřeba paliva (zemní plyn): 
 Max. hod. spotřeba 
 Qh = 94 m3/hod. 
 
 Max. denní spotřeba ( uvažuje se 12 h ) 
 Qd = Qh x 12 = 1 128 m3/den 
 Roční spotřeba plynu ( 1 920 h ) ... 180 480 m3/rok 
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Vzduchotechnika 
Místnosti s možností přirozeného větrání okny nebudou nuceně větrány.  
Ve všech místnostech bez možnosti přirozeného větrání bude zajištěna hygienická výměna 
vzduchu dle příslušných norem.  
Čerstvý vzduch přiváděný do objektu bude vždy filtrován (třída filtrace min. EU 3).  
Pro přívod čerstvého vzduchu budou použity převážně regulovatelné distribuční elementy.  
Pro odvod vzduchu budou použity převážně regulovatelné vyústky a talířové ventily.  
Místnosti s tepelnými zisky budou klimatizovány.  
Dodatečně bude možno klimatizovat i prostor prodejny.  
Vzduchotechnické potrubí bude vybaveno tlumiči hluku tak, aby vnitřní i vnější hluk 
vyhovoval hygienickým požadavkům.  
Maximální hladina hluku v okolí budovy nepřekročí 50 dB ve dne a 40 dB v noci (dle normy 
pro obytné soubory na obytném území příměstském a menších sídelních útvarů).  
Všechny jednotky a ventilátory budou uloženy pružně, všechny prostupy vzt. potrubí  
stavebními konstrukcemi budou opatřeny antivibračním materiálem.  
Vzduchotechnické potrubí bude vyrobeno z pozinkovaného plechu sk. I. tl. 0,8 mm, nebo 
bude použito SPIRO potrubí.  
Zavěšení potrubí bude pružné, jednotky s potrubím budou propojeny přes pružné dilatační 
vložky. 
Veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu.  
Tyto požadavky na VZT zařízení budou realizovány pomocí klimatizačních jednotek 
umístěných  zčásti na střeše, zčásti v prostoru budovy ve vyhrazených místnostech.  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY - ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH ENERGIÍ 
 
Bilance spotřeby vody 
V objektu se uvažuje se 120 zaměstnanci 
Výpočet spotřeby vody: 
 V obchodním centru INTERSPAR se uvažuje se 120 zaměstnanci 
Denní spotřeba vody zaměstnanci 
 Qpz =  12 x 60 l/os.den = 7 200 l/den = 7,20 m3/den 
 Qpú = 200 l/den = 0,2 m3/den 
 Qpden = 0,2 + 7,2 = 9,2 m3/den 
 
 Max. denní spotřeba vody 
 Qmax = Qp x 1,25 = 9,2 x 1,25 = 11,5 m3/den 
 
Denní spotřeba vody WC a bufet 
 Veřejná WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotřeba 1 kabina 15 l/osoba 
 6 x 10 x 15 x 10 = 9 000 l/den 
 
 Bufet 2 zaměstnanci 400 l/den 
 400 x 2 = 800 l/den 
 
 Celková spotřeba vody za den  
 Qmax = 7 200 l + rezerva veřejná WC a bufet 9 800 l 
 Qmax = 17 000 l/den = 17 m3/den 
 
 Roční spotřeba vody (uvažuje se s provozem 312 dnů v roce) 
 Qr = Qpden x 350 = 17 x 350 = 5 950 m3/rok 
 Qmax = 2,3 l/s 
 
 Potřeba požární vody 
 Qpož = 9,5 l/s 
 
Bilance splaškových a dešťových vod 
 
 Množství splaškových vod 
 Qs =17 m3/den 
 Roční množství  
 Qr = 5 950 m3/rok 
 
 Množství dešťových vod 
 Qd = 320,6 l/s 
 
Bilance spotřeby el. energie 
 Instalovaný a soudobý příkon 
 Pi = 1 140 kW 
 Ps =  920 kW 
 
Bilance spotřeby plynu 
Spotřebiče: 
 plynový kotel o výkonu 450 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 plynový kotel o výkonu 565 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
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K dokumentaci k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude 
odsouhlasena ČIŽP a KÚ Ústeckého kraje, který současně vydá povolení k umístění stavby 
dvou středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
 
 Spotřeba paliva (zemní plyn): 
 Max. hod. spotřeba 
 Qh = 94 m3/hod. 
 
 Max. denní spotřeba ( uvažuje se 12 h ) 
 Qd = Qh x 12 = 1 128 m3/den 
 Roční spotřeba plynu ( 1 920 h ) ... 180 480 m3/rok 
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Přípojky 
Vodovod 
Prodejna potravin bude zásobována vodou z městského vodovodního řadu, který vede v ul. 
Želetická. Vlastní napojení objektu bude z vodovodního řádu navrtávkou shora pomocí 
systému HAWLE. V místě napojení se uvažuje se s osazením jednoho podzemního hydrantu. 
Přípojka bude ukončena v technické místnosti sprinklerů (alt. vodoměrná šachta), kde bude  
prováděno samostatné měření spotřeby vody (vodoměr s impulsním odpočtem). 
  V komunikaci se potrubí vloží do ocelové chráničky. 
  spotřeba vody Qp = 17 000 l/den 
  požární voda Qpož = 9.5 l/s 
  roční spotřeba vody Qrok =  5 950 m3/den 
 
Kanalizace 
V místě stavby není dle informací SčVK, a.s., závod Litoměřice vyhovující kanalizace. 
Vzhledem k této skutečnosti bude objekt napojen přímo na přečerpávací stanici v Želeticích. 
Areálová splašková kanalizace bude z kameninových kanalizačních trub DN 200 ve spádu 
min. 2 %. Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté litinovými 
poklopy. 
Dešťové vody se střechy budou odváděny navrhovanou areálovou kanalizací DN 200 se 
spádem minimálně 0,8 do samostatného kanalizačního systému. 
Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté litinovými poklopy. 
Kontaminované dešťové vody budou svedeny z parkovacích ploch  kanalizací na odlučovač 
ropných látek se sorbčními filtry (např. typ AS-TOP 50VF nebo HAK Pardubice Betonbau) 
odtud pak do toku Labe. V odlučovači dojde ke snížení koncentrace NEL pod 1 mg/l .   
Množství splaškových vod Qs = 17 000 l/den, tj. 17 m3/den 
Dešťové vody z parkovacích ploch 320,6 l/s 
 
Elektro NN 
El. energie VN je napojena na VN vedení, které prochází podél zájmového území. 
V obchodním centru je umístěna samostatná trafostanice.  
Celkový instalovaný a soudobý příkon 
  Pi = 1 140 KW  
  Ps = 920 KW 
 
Plynovodní přípojka 
Objekt bude zásobován zemním plynem středotlakou plynovou, přípojkou z venkovního řadu. 
Přes komunikaci bude proveden protlak. Přípojka je ukončena v objektu HÚP, který je umístěn 
na fasádě budovy (zde bude prováděno měření – s impulsním odpočtem). Plynovodní 
přípojka je na vržena z trub polyetylénových. 
Vnitřní plyn bude napojen na plynovodní přípojku ve zděném pilířku a následně je veden do 
plynové kotelny. Rozvod plynu je navržen jako NTL z ocelových trub černých svařovaných 
označených žlutou barvou. 
Spotřebiče: 
 plynový kotel o výkonu 450 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
 plynový kotel o výkonu 565 kW střední zdroj znečišťování ovzduší 
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K dokumentaci k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude 
odsouhlasena ČIŽP a KÚ Ústeckého kraje, který současně vydá povolení k umístění stavby 
dvou středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
 

Dopravní a dispoziční řešení zpevněných ploch 
Počet stání zákazníků 
K dispozici je celkem 367 parkovacích stání pro zákazníky a 34 parkovacích stání pro 
zaměstnance. 
Dispoziční řešení 
Veřejné parkoviště je řešeno jako obousměrné. Provoz na parkovišti bude upraven osazenými 
dopravními značkami, které zamezí kolizním situacím na parkovišti. 
Stání na parkovišti navrhujeme jako kolmé o rozměrech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5 x 5m) s 
příjezdovou a odjezdovou uličkou o min. šířce 6,5 m. 
Výškové poměry parkoviště vyplývají z konfigurace terénu  a osazení obchodního objektu 
(navrhujeme max. sklon parkovací plochy 2,1 %). Návrh dopravního značení v areálu 
předpokládá vodorovné vyznačení jednotlivých stání a organizaci dopravy. Spolu s 
informačním dopravním značením bude řešeno s dalším stupni  dokumentace. 

Zásobování 
Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena ve sklonu 2 % (18 m). Šířka 
zásobovací komunikace je navržena min. 9,4 m. 

Konstrukce zpevněných ploch 
Jako podkladu se využije složení stávajících zpevněných ploch. Pro konstrukci vozovek 
navrhujeme povrch : 
Zásobování  
betonová dlažba bez skosených hran  – šedá barva ( zatížení 38 t ) 
Parkovací stání, pojízdné plochy a  komunikace pro pěší 
betonová dlažba bez zkosených hran  
parkovací stání – cihlově červená, ohraničení parkovacích stání černá barva ( zatížení 38 t ) – 
tl. 80 mm 
pojezdová plocha – šedá barva ( zatížení 38 t ) – tl. 80 mm 
komunikace pro pěší – šedá barva ( zatížení 38 t ) – tl. 60 mm 
Ohraničení zpevněných ploch se navrhují vesměs z betonových  obrub, které umožní i 
bezpečné svedení povrchové vody do uličních vpustí. Kraje chodníku budou lemovány 
betonovými obrubníky. 
Plochy budou odvodněny do uličních vpustí, přes  odlučovač ropných látek napojeny na 
kanalizační systém a po přečištění do toku Labe. Odlučovač ropných látek je nutné 
dimenzovat na min. množství přívalových dešťových vod tj. 320,6 l/s. 
Na parkovišti bude vybudováno osvětlení umístěné na ocel.  stožárech (intenzita osvětlení 7 lx 
na ploše). Kabely (Cu) ve vozovce budou umístěny v chráničkách. V celé trase kabelu bude 
umístěno  uzemnění. Osvětlení bude napojeno z rozvodné skříně a ovládáno  soumrakovým 
spínačem. 

Ozelenění a venkovní úpravy 
Pozemky určené k výstavbě záměru tvoří souvisle zpevněné plochy, okrajově zatravněné, 
soliterně pokryté náletovými dřevinami v keřovém, méně stromovém patře. V důsledku 
výstavby dojde odstranění soliterní náletové zeleně. Po ukončení výstavby, plochy které 
neslouží jako parkoviště a chodníky budou ohumusovány a osázeny dle projektu sadových 
prav, který bude předložen příslušnému orgánu ochrany přírody ke schválení.  
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Zplodiny 
Vytápění objektu se předpokládá prostřednictvím ústředního vytápění připravovaného 
centrálně v plynové kotelně. Jedná se o dva plynové kotle o výkonu 450 kW a 565 KW, tedy 
dva střední zdroje znečišťování ovzduší. V PD k územnímu řízení bude zpracována podrobná 
rozptylová studie, která bude projednána s orgány ochrany ovzduší a s Krajským úřadem 
ústeckého kraje bude projednáno povolení dle zák. 86/2002 Sb., o umístění středního zdroje 
znečišťování ovzduší. Odvod spalin se předpokládá prostřednictvím rour odtahů kotlů nad 
střešní prostor. Navržené hořáky kotlů splňují předepsané  emisní limity dle ČSN. 
V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se předpokládá nárůst 
emisí výfukových plynů, které však  podstatně nezhorší kvalitu volného ovzduší v okolí. 
K dokumentaci k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude 
odsouhlasena ČIŽP a KÚ Ústeckého kraje, který současně vydá povolení k umístění stavby 
dvou středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
 

Hluk 
V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku v daném území a to 
zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  10/2004 
 Dokončení: 05/2005 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Kraj: Ústecký 
 Obec: město Litoměřice 

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb., 
ve znění novel 
Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zák. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění novel. Stavba naplňuje zařazení dle 
přílohy č.1, kategorie II, bod 10.6, sloupec B zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel a 
Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4.3. 2002. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Posuzovaná stavba bude realizována v zastavěném území města Litoměřice. 
Výstavbou budou dotčeny plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako plochy 
zastavěné a ostatní a z části jako zemědělský půdní fond – p.p.č. 4796/1, 4796/3, 4800/4 
(zahrada), 4801 (zahrada), 4802/1-18, 4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 4858/8, 4858/13 k.ú. 
Litoměřice. 
Pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu budou pro výstavbu trvale vyňaty 
ze ZPF. Jedná se o p.p.č. 4800/4 (zahrada), p.p.č. 4801 (zahrada),cca 2 018 m2, BPEJ 15600. 
Zbývající pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.  
Na ploše budoucího obchodního centra se v současné době nachází objekty bývalé 
koželužny. Na výše uvedené objekty je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, jejich 
demolice byla projednána s příslušnými orgány státní správy i samosprávy. Z hlediska 
architektonické hodnoty byly na místě záměru ponechány dva původní objekty bývalé 
koželužny. Volné plochy jsou v současné době nesouvisle zpevněné a z části zatravněné, na 
okraji pozemků a místy i soliterně v jejich středu se nachází náletové dřeviny se zastoupením 
keřového a v menším množství i stromového patra.  
Celková plocha pozemků pro stavbu činí 30 198,5m2, z toho 7 601,3 m2 bude zastavěno 
objektem vlastní prodejny, 5 012,5 m2 bude parkoviště a zpevněné plochy a 6 835,1 m2 
budou tvořit komunikace uvnitř areálu, zbývající plochy budou pokryty zelení a nově 
budovanou příjezdovou komunikací. 
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného 
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, 
v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku 
ropných látek apod.  
Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu zastavěn a kde 
přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze předpokládat. 
V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude 
docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní 
pokryv v okolí zamýšlené stavby. 
Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením 
manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes 
odlučovače ropných látek. 
V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  
Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy zpevněné 
nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby obchodního centra INTERSPAR na půdu jako 
zanedbatelné.  
Jedná se o stavbu uvnitř sídelního útvaru. Posuzovaná stavba nezasahuje do CHKO České 
středohoří, záměr byl předjednán se Správou CHKO České středohoří v Litoměřicích a 
vzhledem ke skutečnosti, že se daná stavba nachází v zátopovém území řeky Labe a řeky 
Ohře byl záměr konzultován i s Povodím Labe, a.s., Hradec Králové a povodím Ohře, a.s., 
Chomutov. Záměr se rovněž nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace 
města Litoměřice a z tohoto důvodu byla jeho realizace předjednána s Národním 
památkovým ústavem v Ústí nad Labem a bude projednána s MÚ Litoměřice, odborem 
památkové péče. 
Posuzovaná stavba zasahuje do ochranných pásem prvků technické infrastruktury, tyto střety 
jsou řešeny v dokumentaci k územnímu řízení. 
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2. Odběr a spotřeba vody 
Areál hypermarketu INTERSPAR bude napojen na veřejný vodovodní řad, který provozuje 
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. , Teplice, závod Litoměřice. 
Veřejný vodovod prochází podél hranice zájmového území. 
Voda z veřejného vodovodu bude odebírána i během období výstavby. 
Voda bude používána v sociálních zařízení objektu, v prodejnách, přípravnách potravin a 
jako požární voda. Celková spotřeba vody během provozu bude m3//rok, výpočet byl 
proveden dle směrnice č. 9/73.  
Výpočet spotřeby vody: 
 V obchodním centru INTERSPAR se uvažuje se 120 zaměstnanci 
Denní spotřeba vody zaměstnanci 
 Qpz =  12 x 60 l/os.den = 7 200 l/den = 7,20 m3/den 
 Qpú = 200 l/den = 0,2 m3/den 
 Qpden = 0,2 + 7,2 = 9,2 m3/den 
 
 Max. denní spotřeba vody 
 Qmax = Qp x 1,25 = 9,2 x 1,25 = 11,5 m3/den 
 
Denní spotřeba vody WC a bufet 
 Veřejná WC 10 kabin po 6 osob/hodina, spotřeba 1 kabina 15 l/osoba 
 6 x 10 x 15 x 10 = 9 000 l/den 
 
 Bufet 2 zaměstnanci 400 l/den 
 400 x 2 = 800 l/den 
 
 Celková spotřeba vody za den  
 Qmax = 7 200 l + rezerva veřejná WC a bufet 9 800 l 
 Qmax = 17 000 l/den = 17 m3/den 
 
 Roční spotřeba vody (uvažuje se s provozem 312 dnů v roce) 
 Qr = Qpden x 350 = 17 x 350 = 5 950 m3/rok 
 Qmax = 2,3 l/s 
 
 
 Potřeba požární vody 
 Qpož = 9,5 l/s 
 
Uvedená spotřeba bude bez problémů pokryta ze stávající kapacity veřejného vodovodu. 
Během období výstavby bude spotřeba vody podstatně nižší, její přesné vyčíslení není pro 
potřebu oznámení nutné. Výstavbou nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.  

3. Surovinové a energetické zdroje 
Při výstavbě objektu budou spotřebovávány hlavně stavební materiály, pohonné hmoty a 
mazadla pro stavební mechanismy a nákladní automobily. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů pro výstavbu důležitá ze 
tří hledisek: 

• Zda nejsou používány suroviny či materiály, které mohou způsobit negativní 
ovlivnění složek životního prostředí nebo zdraví obyvatel 

• Zda realizace posuzované stavby nevyvolá potřebu zřízení nových lomů pro 
těžbu surovin nebo nových provozů pro výrobu matriálů 

• Jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu 
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Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou výstavbu byla stanovena na základě 
odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné předpokládat, že budou 
využívány obvyklé stavební materiály - beton, sklo, ocel, hliník, cihly, keramika, atd. 
Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního prostředí musí doložit 
dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení. 
Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné fázi stanovit. 
Materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě a výstavba obchodního 
centra INTERSPAR Litoměřice není stavba takového rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními 
materiály a vyvolal potřebu zřizování nových lomů, příp. nových výrobních kapacit.  
Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní automobily bude 
v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot a mazadel nelze v této fázi 
přípravy záměru spolehlivě stanovit. Z hlediska celkové bilance prodeje pohonných hmot 
v regionu bude spotřeba pohonných hmot na staveništi zanedbatelná. Při případném 
přečerpávání pohonných hmot či manipulaci s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné 
zajistit odpovídající opatření proti úniku pohonných hmot do prostředí.  
Zařízení staveniště bude připojeno na přívod elektrické energie. Potřeba elektrické energie 
nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak významná. Spotřeba energie ve fázi výstavby 
bude výrazně nižší než během provozu prodejny. Veškerá potřeba elektrické energie bude 
bez problémů pokryta z kapacity stávajících elektrických rozvodů. 
Provoz obchodního centra INTERSPAR bude vyžadovat určité materiály a energie. Bude to 
zejména zboží, které se bude v objektu prodávat. Stavební a technické řešení objetu předurčí 
sortiment, který je možné v uvedených prostorách nabízet (nebo lépe řečeno, přímo vylučuje 
prodej zboží, pro které uvedené prostory nesplňují příslušné požadavky). Stavební řešení 
posuzovaného objektu bude standardní, z toho a ze zkušeností s podobnými objekty vyplývá 
očekávaný sortiment prodávaného zboží: potraviny, drogerie, drobné zboží a spotřební zboží.  
Objekt INTERSPAR LITOMĚŘICE bude vytápěn plynem. Pro zabezpečení přípravy vytápěcího 
média v objektu je navržen prostor plynové kotelny, kde jsou umístěny dva plynové kotle o 
požadovaném výkonu 565kW a 450 kW. Celkový výkon zdroje tedy činí 1 015 kW. Potřeba 
plynu bude bez problémů pokryta kapacitou stávajícího plynovodu. Z hlediska zákona 
86/2002 Sb., o ovzduší se jedná o dva střední zdroje znečišťování ovzduší. K dokumentaci 
k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude projednána 
s orgány ochrany ovzduší, zejména ČIŽP. S KÚ Ústeckého kraje bude odsouhlaseno povolení 
k umístění středního zdroje znečištění ovzduší. 
Posuzovaný objekt supermarketu INTERSPAR Litoměřice bude připojen na zemní rozvody 
elektrické energie, které procházejí podél hranice pozemku pro výstavbu. Pro zásobování 
objektu je určena distribuční síť vysokého napětí 22 kV, kterou v místě provozuje SČE, a.s.  
Celkový instalovaný příkon objektu je 1 140 kW. Potřebný příkon je 920 kW. Veškeré příkony 
budou pokryty ze stávající kapacity elektrického vedení. Elektrické energie bude využívána 
pro osvětlení objektu, pohon elektrických spotřebičů, vzduchotechniky a pohon ostatních 
spotřebičů objektu.  
Objekt supermarketu INTERSPAR bude napojen na stávající rozvody telefonních kabelů, které 
procházejí podél hranice pozemku pro výstavbu. 

4. Doprava 
Dopravně bude prodejní areál napojen přes jeden vjezd a jeden výjezd na dopravní sytém 
města Litoměřice přes světelně řízenou křižovatku. Celé dopravní řešení bylo projednáno 
s Policií ČR DI Litoměřice, Policií ČR DI Ústeckého kraje a Krajským úřadem Ústeckého kraje, 
odborem dopravy. Situace dopravního napojení je uvedena v příloze oznámení. 
Součástí zpevněných ploch je parkoviště pro 367 . 
Pojízdné plochy parkoviště budou ze zámkové dlažby a v areálu zásobování budou 
provedeny se živičným povrchem.  
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Novostavba obchodního areálu INTERSPAR Litoměřice vyvolá do jisté míry nárůst dopravy na 
parkovišti a na příjezdových komunikacích.  
Kapacita navrženého parkoviště byla posouzena autorizovaným architektem pro dopravní 
stavby a je plně i rezervně dostačující. Zbývající parkovací místa budou využita pro pokrytí 
parkovacího deficitu v přilehlé oblasti.  
Dopravní zatížení komunikační sítě v okolí posuzovaného objektu bylo posouzeno v rámci 
hlukové studie. Hodnoty dopravního zatížení přilehlých silničních komunikací byla získány z 
podkladů ŘSaD ČR a z materiálů Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního 
hospodářství a dále materiálů Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy. 
Zdrojem hluku v objektu supermarketu je provoz technologických zařízení instalovaných 
v objektu supermarketu tj. klimatizace a chlazení. Provozovna s venkovním prostředím sousedí 
obvodovými stěnami a střechou v níž jsou osazeny výdechy větracích zařízení. Při posouzení 
budeme vycházet z předpokladu, že stavební řešení objektu zajistí dodržení limitních hodnot 
tj. 50 dB  na fasádě objektu. 
Zdroje hluku budou v provozu včetně sobot a nedělí.  
 
Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., ve znění novel, o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací se jedná o ustálený a proměnný hluk na pracovišti (§3). 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§ 12) se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A    LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, 
v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
 
Popis zdrojů hluku:  
 
1. Objekt prodejny – provoz  min.16 hodin denně; provoz chladících agregátů, kotelny, apod. 
i v noční době; hluk 2,0 m od fasády 50 dB.  
 
2. Parkoviště  pro 367 osobních automobilů před prodejnou, v rovině povrch zámková dlažba; 
využití  parkoviště z 80 % , cca 70 % parkovacích míst bude využíváno pro krátkodobé   
parkování - každé   parkovací místo navštíví 2 vozidla za hodinu; cca 30 % parkovacích  míst 
dlouhodobé parkování pohyb vozidel na nich 4 krát za den; průměrný pohyb vozidel za den 
6 928. Z toho je možné uvažovat 95 procent vozidel v denní době a 5 % vozidel v noční době 
(před 6,00 hodinou a po 22,00 hodině). V denní době tedy 6582 vozidel tj. 411 vozidel/hod; 
v noční době 346 vozidel. Nejvíce využívány budou plochy parkoviště blíže k prodejně, proto 
je převážná část zatížení směrována na tyto plochy (P1). 
 
3. Parkoviště  pro 34 osobních automobilů z boku prodejny – parkoviště zaměstnanců, 
v rovině povrch zámková dlažba; využití  parkoviště ze 100 % , cca 90 % parkovacích míst 
bude využíváno pro dlouhodobé parkování a cca 10 % pro krátkodobé; průměrný pohyb 
vozidel za den 148. Z toho je možné uvažovat 80 vozidel v denní době a 68 vozidel v noční 
době (před 6,00 hodinou a po 22,00 hodině).  
 
4. Zásobování prodejny  a dopravní obsluha (odvoz odpadů) 21 nákladní auta za den tj. 42 
průjezdů převážně v denní době – předpoklad 40 průjezdů v denní době a 2 průjezdy v noční 
době.  
 
5. Doprava po ulici Želetická od města ke kruhové křižovatce (silnice č. 15) sčítací úsek 4-1001 
– průjezdy 21 201 vozidel za    24  hodin ; podíl nákladní dopravy – 10 %; provoz v obou 
směrech; povrch  živičný  uzavřený koberec , komunikace téměř v rovině. Podíl dopravy 
připadající na denní dobu 20 353 vozidel, na noční dobu 848. 
 
Pozn.: Není zohledněn provoz v postranních ulicích – nejsou známé objektivní údaje o 
průjezdnosti. 
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STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU. 

a) HLUK Z PRODEJNY (PROVOZOVNY) 
Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací se jedná o ustálený a proměnný hluk na pracovišti (§3). 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru (§ 12) se vyjadřují ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A    LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, 
v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví 
součtem základní hladiny akustického tlaku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce přihlížející 
k využití území a denní době, podle přílohy č.6 tohoto nařízení takto: 
 
základní hladina LAeq,T     50 dB 
využití území – obytná zóna – hluk z provozovny    0 
 - výrobní zóna     20 
korekce na denní dobu – den (06,00-22,00 hod)    0 
                                     noc(22,00-06,00hod)    -10 
___________________________________________________________________________ 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V OBYTNÉ ZÓNĚ 
pro denní dobu    50 dB 
pro noční dobu     40 dB  
 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VE VÝROBNÍ ZÓNĚ 
pro denní dobu    70 dB 
pro noční dobu     60 dB 
 

b) HLUK Z DOPRAVY      
Pro hluk z dopravy je pak třeba vycházet  z následujících hodnot.: 
 
základní hladina LAeq,T     50 dB 
využití území – obytná zóna –     +5 
 - výrobní zóna     +20 
korekce na denní dobu – den (06,00-22,00 hod)     0 
noc (22,00-06,00 hod)         -    10 
korekce na okolí hlavních komunikací    +5 
__________________________________________________________________________________________ 
    
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V OBYTNÉ ZÓNĚ MIMO HLAVNÍ 
KOMUNIKACE 
pro denní dobu    55 dB 
pro noční dobu     45 dB 
 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V OBYTNÉ ZÓNĚ PŘI HLAVNÍ KOMUNIKACI 
 
pro denní dobu    60 dB 
pro noční dobu     50 dB 
 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VE VÝROBNÍ ZÓNĚ MIMO HLAVNÍ 
KOMUNIKACI 
pro denní dobu    70 dB 
pro noční dobu     60 dB 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VE VÝROBNÍ ZÓNĚ PŘI HLAVNÍ 
KOMUNIKACI 
pro denní dobu    75 dB 
pro noční dobu     65 dB 
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 Ulice Želetická je hlavní městskou komunikací a v souladu s tím je třeba uvažovat s limity 
60 dB pro den a 50 dB pro noc v území zóny pro bydlení, 75 dB pro den a 65 dB pro noc 
v průmyslové zóně. Dále je možné uvažovat s korekcí na starou hlukovou zátěž dle přílohy č. 1 
k NV č. 502/2000 Sb. , čl. 33. Tato korekce podle příl.č. 6 k NV činí +12 dB.  
 Obslužné komunikace – příjezd na parkoviště, příjezd zásobování – jsou považovány za 
vedlejší komunikace a platí pro ně limit 70 dB pro den a 60 dB pro noc. 
    

POROVNÁNÍ VYPOČTENÉHO ÚTLUMU S POŽADAVKY  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.  502/2000 Sb., ve 
znění novel 

a. Hluk z dopravy: 
Porovnáním hodnot vypočtených pro současný stav a stav po vybudování prodejny a jejím 
zprovoznění - pro denní dobu a pro noční dobu zjistíme následující: 
Referenční 
bod číslo: 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a denní dobu 
dB (A) 

Limit 
pro 
denní 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro současný 
stav 
a denní dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a noční dobu 
dB(A) 

Limit pro 
noční 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro stávající 
stav a noc 
dB(A) 

1 62,9 75,0 62,8 50,2 65,0 50,0 
2 67,9 75,0 67,9 55,2 65,0 55,1 
3 67,3 75,0 66,9 54,9 65,0 54,2 
4 67,4 75,0 67,3 55,4 65,0 55,3 
5 68,1 75,0 68,1 55,3 65,0 55,3 
6 65,2 75,0 65,1 52,4 65,0 52,3 
7 64,2 75,0 64,2 51,4 65,0 51,4 
8 62,5 75,0 62,5 49,8 65,0 49,8 
9 66,0 75,0 66,0 53,3 65,0 53,2 
10 65,0 75,0 65,0 52,4 65,0 52,3 
11 64,6 75,0 64,6 51,9 65,0 51,9 
12 61,3 70,0 46,2 51,5 60,0 33,8 
13 55,8 70,0 45,0 45,9 60,0 32,2 
14 55,1 70,0 39,0 45,7 60,0 26,3 
15 40,6 70,0 33,8 39,7 60,0 21,0 
16 50,1 70,0 33,2 37,8 60,0 20,5 
17 51,9 70,0 34,5 38,6 60,0 21,9 
18 53,3 70,0 37,1 41,2 60,0 24,5 
19 58,7 70,0 45,2 45,8 60,0 32,4 
20 62,8 75,0 62,7 50,2 65,0 50,1 
21 69,8 75,0 69,7 57,0 65,0 57,0 
22 68,0 75,0 67,9 55,2 65,0 55,1 
23 66,7 75,0 66,6 53,9 65,0 53,8 
24 64,2 75,0 64,2 51,5 65,0 51,4 
25 65,7 75,0 65,7 53,0 65,0 52,9 
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b. Hluk z provozu prodejny (v tabulkách sloupec průmysl): 
Porovnáním hodnot vypočtených pro současný stav a stav po vybudování prodejny a jejím 
zprovoznění - pro denní dobu a pro noční dobu zjistíme následující: 
 
Referenční 
bod číslo: 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a denní 
dobu 
dB (A) 

Limit pro 
denní 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro současný 
stav 
a denní dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a noční dobu 
dB(A) 

Limit pro 
noční 
dobu 
dB(A) 

Poznám
ka 

1. -1,8 70,0 0,0 -1,8 60,0  
2. -6,8 70,0 0,0 -6,8 60,0  
3. -4,7 70,0 0,0 -4,7 60,0  
4. 2,0 70,0 0,0 2,0 60,0  
5. -7,8 70,0 0,0 -7,8 60,0  
6. -6,1 70,0 0,0 -6,1 60,0  
7. -5,8 70,0 0,0 -5,8 60,0  
8. -6,4 70,0 0,0 -6,4 60,0  
9. -6,2 70,0 0,0 -6,2 60,0  
10. -0,8 70,0 0,0 -0,8 60,0  
11. -6,8 70,0 0,0 -6,8 60,0  
12. 2,6 70,0 0,0 2,6 60,0  
13. 1,9 70,0 0,0 1,9 60,0  
14. 3,5 70,0 0,0 3,5 60,0  
15. 27,9 70,0 0,0 27,9 60,0  
16. 30,8 70,0 0,0 30,8 60,0  
17. 24,1 70,0 0,0 24,1 60,0  
18. 2,8 70,0 0,0 2,8 60,0  
19. 3,0 70,0 0,0 3,0 60,0  
20. 0,9 70,0 0,0 0,9 60,0  
21 1,5 70,0 0,0 1,5 60,0  
22 -7,3 70,0 0,0 -7,3 60,0  
23 -8,0 70,0 0,0 -8,0 60,0  
24 -7,4 70,0 0,0 -7,4 60,0  
25 -6,7 70,0 0,0 -6,7 60,0  
  
Pozn: v místech, kde jsou uvedeny hodnoty se znamínkem - není území ovlivňováno hlukem 
z provozu prodejny. 
Budeme-li považovat hranici zájmového území za hranici výrobní zóny a za ní je třeba dodržet 
limit pro obytnou zónu tj. 50,0 dB pro den a 40,0 dB pro noc , bude těmto požadavkům ve 
všech bodech vyhověno. 

ZÁVĚR 
 
Vliv všech zdrojů hluku: 
 
Jak je zřejmé z přílohy č. 2 – pro denní dobu a přílohy č. 4 – pro noční dobu, bude ve všech 
referenčních bodech dodržen limit jak pro hluk z dopravy, tak pro hluk z provozovny 
(prodejny ). 
 
Základ hlukové zátěže území tvoří doprava po ulici Želetická. Obslužná doprava – příjezd 
vozidel zákazníků na parkoviště a zásobování neovlivní nadlimitně stávající území – 
průmyslovou zónu města. 
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Vliv hluku z objektu prodejny:  
 
Ze sloupce průmysl příloha č. 2 a 4 je zřejmý podíl hluku z provozu objektu prodejny  
v jednotlivých posuzovaných bodech. 
Pro všechny referenční body jsou vypočtené hodnoty hluku z provozovny  hluboko pod 
limitem pro průmyslovou zónu pro denní i noční dobu  i pod limitem pro obytnou zónu. 
Parkovací plochy u objektu prodejny budou běžně využívány k parkování osobních 
automobilů zákazníků po dobu provozu prodejny , tedy v denní době. 
V noční době je předpoklad, že parkoviště bude prázdné. Parkoviště je dobře dopravně 
dostupné a proto bude nutné vyloučit vjezd kamionů na plochu parkoviště – je možné, že  
bude snaha dálkových dopravců využívat parkoviště pro přenocování. To by mělo významný 
vliv na hlukovou zátěž v území – noční starty , topení. 
Nejspolehlivější ochranou před využíváním parkoviště v noční době je znemožnit vjezd na 
parkoviště v tuto dobu. Minimálně je nutné osadit ke vjezdu na parkoviště značku zakazující 
vjezd nákladních automobilů (kromě dopravní obsluhy). 
Nepředpokládá se provoz zásobovacích vozidel v noční době, ale nelze jej vyloučit. Rovněž 
provoz jiných vozidel obsluhy – vyvážení odpadků a pod bude prováděn převážně  v denní 
době tj. v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin. Ve výpočtu je uvažováno s jedním nákladním 
vozidlem v noční době tj. před 6,00 hodinou nebo po 22,00 hodině. 
 

Tyto závěry platí za předpokladu: 
Při stavbě budou dodrženy skladby stavebních konstrukcí zajišťujících dostatečnou ochranu 
před hlukem přenášeným do venkovního prostoru z provozu prodejny – na fasádě nebudou 
překračovány předpokládané hodnoty 50 dB. 
 
Doprava stavebních materiálů a odpadů ve fázi výstavby bude probíhat po stávajících 
komunikacích, případně po provizorních staveništních komunikacích. Doprava ve fázi 
výstavby bude řízena plánem organizace výstavby (POV).  
 
Kompletní hluková studie je součástí tohoto oznámení. 
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5. Jiná infrastruktura: 

Inženýrské sítě 
Napojení obchodního centra nebude vyžadovat vytvoření nových přípojek na stávající 
inženýrské sítě. Připojovací místa budou podrobněji řešena v projektové dokumentaci stavby. 

Vodovod 
Projektovaná přípojka bude odbočkou napojena na veřejný vodovodní řád vedoucí ul. 
Želetická. 

Kanalizace 
Vzhledem k absenci vyhovujícího kanalizačního systému v dané lokalitě se po projednání 
navrhuje odkanalizování  do přečerpávací stanice Želetice. 
Areálová splašková kanalizace bude z kameninových kanalizačních trub DN200 ve spádu 
min.2 %. Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté litinovými 
poklopy. 
Dešťové vody se střechy 
budou odváděny navrhovanou areálovou kanalizací DN 200 se spádem minimálně 0,8 do 
samostatného kanalizačního systému a následně do toku Labe. 
Kanalizační šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců, kryté litinovými poklopy. 
Kontaminované dešťové vody 
budou svedeny z parkovacích ploch kanalizací na odlučovač ropných látek se sorbčními 
filtry (např. typ AS-TOP 50VF nebo HAK Pardubice Betonbau) odtud pak do toku Labe. V 
odlučovači dojde ke snížení koncentrace NEL pod 1 mg/l .   

Plyn 
Plyn je do areálu přiveden novým středotlakým plynovodem DN 40. Tento nový plynovod je 
napojen na stávající středotlaký uliční řad DN 50, který je veden v ulici Želetická. 
Na tomto uličním řadu bude vysazena odbočka DN 40, za kterou bude umístěn plynový 
kohout se zemní soupravou. 
Nový středotlaký plynovod je navržen z plastového potrubí a bude přiveden do prostoru 
kotelny. Ve výklenku na fasádě bude umístěn hlavní uzávěr pro kotelnu, regulátor tlaku plynu 
a turbinový plynoměr pro měření spotřeby plynu. 

Elektrická energie 
Projektovaný záměr bude napojen na distribuční rozvod VN popř. NN Severočeské 
energetiky, a.s. Způsob napojení bude řešen v projektové dokumentaci stavby. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním provozem a jednak 
výstavbou supermarketu. 
Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako plošný (příp. 
několik bodových) a liniové zdroje znečišťování ovzduší. 
Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů 
na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací vznikat sekundární 
prašnost.  
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb se 
běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby vhodným opatřeními 
uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání stavebních mechanismů 
v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu hmot nákladními automobily, 
kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším 
termínu. 
Během provozu budou emise do ovzduší produkovány především automobilovou dopravou 
spojenou s využitím areálu INTERSPAR. 
Výduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolňovat neznečištěný vzduch. 
Bodové zdroje emisí 
Bodový zdroj znečištění ovzduší je v rámci tohoto projektu představován plynovou kotelnou. 
Předpokládaná spotřeba zemního plynu činí 180 480 m3/rok (spotřeba plynu s výhřevností 35 
MJ/m3). 
Objekt INTERSPAR LITOMĚŘICE bude vytápěn plynem. Pro zabezpečení přípravy vytápěcího 
média v objektu, je navržen prostor plynové kotelny, kde jsou umístěny dva plynové kotle o 
požadovaném výkonu 565kW a 450 kW. Celkový výkon zdroje tedy činí 1 015 kW. Potřeba 
plynu bude bez problémů pokryta kapacitou stávajícího plynovodu. Z hlediska zákona 
86/2002 Sb., o ovzduší se jedná o dva střední zdroje znečišťování ovzduší. K dokumentaci 
k územnímu řízení bude zpracována podrobná rozptylová studie, která bude projednána 
s orgány ochrany ovzduší, zejména ČIŽP. S KÚ Ústeckého kraje bude odsouhlaseno povolení 
k umístění středního zdroje znečištění ovzduší. 
 
Emise ze spalování zemního plynu. 

Ukazatel Množství emisí v kg/rok 
(hmotnostní tok škodlivin) 

TZL 0,4147 
CO 6,635 
NOx 33,177 
SO2 0,041 
CxHy 2,654 

 
Posouzení emisí bude provedeno v souladu s požadavky platné legislativy (autorizovaná 
osoba v rámci projektu). 
 
Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu obchodního objektu  
Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
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Imisní limity pro znečišťující látky 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující 
imisní limity : 
 
Limity dle platné legislativy 

Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana 
ekosystémů 

 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinov

ý 
Osmihodino

vý 
roční 

 µg.m-3 µg.m-3 
Oxid dusičitý (NO2) 40*  200*   
Oxidy dusíku (NOx)     30** 
Oxid uhelnatý (CO)    10 000  
Benzen 5*     
Polycyklické aromatické 0,001*    
Uhlovodíky (PAH) vyjádřené     
Jako benzo(a)pyren     

 

 
Poznámka:  imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance) 
  * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance) 
  ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002 
 
Při provozu prodejny potravin musejí být sledované imise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého 
a uhlovodíků a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny a to i v souladu všech producentů 
v území.   
Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových 
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). 
 

Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) 
  NO2 NOx 
 Rok 2005 2005 
 Osobní vozidla 0,054 2,275 
 Lehká nákladní vozidla 0,425 3,715 
 Těžká nákladní vozidla 1,553 22,271 
  
  CO benzen  
 Rok 2005 2005 
 Osobní vozidla 1,663 0,067 
 Lehká nákladní vozidla 2,323 0,009 
 Těžká nákladní vozidla 13,977 0,057 
  
   benzo(a)pyren  
 Rok 2005  
 Osobní vozidla 0,000098  
 Lehká nákladní vozidla 0,000059  
 Těžká nákladní vozidla 0,000342  
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Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je možné emise 
produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně neovlivňující imisní 
stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy.  

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
Hodnota průměrných hodinových koncentrací představuje nejnepříznivější stav, který může 
nastat.  
Hodnoty průměrných hodinových koncentrací byly stanoveny propočtem pro imise oxid 
dusičitý (NO2) v rozmezí 1,28  až 20,32 µg.m-3. 

Hodnocení průměrných hodinových koncentrací 
Průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) byly propočtem stanoveny 
v rozmezí 12,45 až 180,25 µg.m-3.   
Hodnocení průměrných ročních koncentrací 
U průměrných ročních koncentrací byly hodnoty orientačně vypočteny pro oxid dusičitý 
(NO2) v rozmezí 0,025 až 0,555 µg.m-3, pro oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 0,75 až  
14,38 µg.m-3, koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,018 až 0,375 µg.m-3, imise benzo(a)pyrenu 
v rozmezí 0,00003 až 0,00047 ng.m-3. 
Uvedeny jsou rozmezí zjištěných hodnot, z nichž je zřejmé vzhledem k výše uvedeným limitním 
hodnotám, že imisní limity budou ve všech místech splněny. Při porovnání velikosti imisní 
zátěže vůči limitům je možné považovat závěr, že limity budou dodrženy v předmětném 
území dle uvedeného orientačního odborného propočtu. Hodnoty jsou vzhledem k limitům 
pod přípustnou úrovní.  
 
Plošné zdroje emisí  
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě 
půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností 
souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce. 
Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu. 
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není většího rázu, bude časově omezen na dobu 
vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace programu organizace 
výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území. 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, 
jejichž množství závisí na množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů, jejich 
technickém stavu  a době provozu a prach z provozu vozidel na komunikacích.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje 
odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,35 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek nebo 
nepříznivou organizací práce - ta bude významným faktorem eliminace možných vlivů.  
Za příznivých klimatických podmínek a situování zájmové lokality se vliv stavebních činností ve 
významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude za 
zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací a jejich 
průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po omezenou 
dobu výstavby v lokalitě. 

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu a odpadních 
dešťových vod ze střechy objektu a z parkovacích ploch. 
Při výstavbě objektu obchodního centra INTERSPAR budou vznikat splaškové odpadní vody v 
sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování bude probíhat v souladu s NV č. 82/1999 
Sb. Sociální zařízení bude buď napojeno na kanalizační řad nebo budou použita chemická 
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WC. Množství odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby nelze v současné době přesně 
stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách během výstavby vznikat nebudou. 
Dešťové vody budou během výstavby budou zneškodňovány vsakem na terén, dle plánu 
organizace výstavby budou minimalizovány úniky ropných látek. 
Během provozu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních, případně 
přípravnách potravin a úseků občerstvení objektu. Celkový objem splaškových vod z objektu 
bude 17m3/den. Bude se jednat o klasické splaškové vody komunálního charakteru 
s následujícím znečištěním. 
Produkce splaškových vod z areálu 
Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den 
Vypouštěné hodnoty NL 55 g/EO/den 
Splašková kanalizace z objektu bude přípojkou svedena na čistírnu odpadních vod a po 
přečištění následně do toku Labe. 
Z ploch střech a zpevněných ploch budou dotékat dešťové vody. Celkové množství 
dešťových vod V ( 320,6 l/s) je stanoveno na základě ročního úhrnu srážek v dané oblasti H, 
koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle vztahu: 

V = H . k . S 
Z hlediska porovnání se stávajícím stavem nedojde výstavbou záměru k významnému 
navýšení množství odtékajících dešťových vod. 

3. Kategorizace a množství odpadů 
Odpady vzniklé realizací záměru je možné rozdělit do dvou následujících skupin: 

• Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze 
stavebních prací) 

• Odpady vznikající při vlastním provozu 
Zařazení odpadů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě  

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategori
e 
odpadu 

Očekáva
né 
množství  
(t/rok) 

Předpokládan
ý způsob 
zneškodnění 

02 02 02 Odpad  živočišných  tkání O 3 odborná firma 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 

zpracování 
O 3 odborná firma 

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

O 2 odborná firma 

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

O 1 odborná firma 

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

O 0,2 odborná firma 

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

O 0,01 odborná firma 

13 01 05 Nechlorované emulze  N 0,02 odborná firma 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 0,2 odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 10 výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. 

firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 5 výkup, odbor. 

firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven  
O 0,01 odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O 5 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 60 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,5 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem 

rtuti 
N 0,01 odborná firma 

 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001Sb., ve znění novel, odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady 
využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí 
je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 
umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a 
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Navržený záměr, realizovat obchodní objekt INTERSPAR včetně parkoviště a dopravního 
napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko 
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem 
na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými 
opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání 
s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření nebo při 
havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí 
znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, 
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením 
parkoviště.  
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou 
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů 
v průběhu vlastní stavby. 
Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob nacházejících se 
v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke vzniku toxických produktů 
spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel i mimo vlastní objekt areálu 
INTERSPAR. Minimalizace vzniku požáru bude řešena standardními proti požárními opatřeními. 
V objektu bude instalován automatický systém signalizace a samočinného hašení požáru. 
Z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických látek při požáru je velmi důležitá 
informovanost provozovatele objektu a jednotlivých nájemců o charakteru, množství a 
lokalizaci hořlavých látek v objektu. Veškeré výše uvedené skutečnosti doporučujeme řešit 
pomocí zpracovaného provozního a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé 
změně sortimentu prodávaného zboží. Za dodržování provozního a havarijního řádu je plně 
odpovědný provozovatel objektu. S těmito řády je nutné podrobně seznámit zaměstnance 
prodejny a provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

5. Ostatní výstupy 

Hluk 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 

• hluk v době výstavby, 
• hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  

hluk z provozu obchodního střediska a  hluk z provozu dopravních systémů  

Hluk v době výstavby  
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, 
tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má 
na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce 
budou pouze v omezeném časovém období, stavba souvisí s demolicí jednoho objektu, která 
bude řešena po omezenou dobu realizace. 
V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. Hodnoty 
hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu odpovídá 
využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku 4 max. 4,5 hodiny za 
den.  
Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených 
staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, 
příloha č.6 nař.vlády 502/2000 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací 
překročena. 
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Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z provozu 
obchodního střediska a  hluk z provozu dopravních systémů  

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Venkovní prostor 
Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním 
prostoru následující: 

Způsob využití území Korekce  dB(A) 
Nemocnice – objekty  0 
Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení  +5 
Výrobní zóny bez bydlení  +20 
 
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se 
použije další korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku 
působeného starou zátěží je možné použít další korekci + 12 dB. 
Pro zájmové území platí: 
Oblast bydlení  
Den  LAeq = 55 dB(A) 
 
Oblast bydlení  
hlavní komunikace – silnice I. a II. třídy 
 Den  LAeq = 60 dB(A)  
 (50 – 5 + 5) 
stará zátěž 
 Den  LAeq = 72 dB(A)  
 (50 + 5 + 5 + 12) 
 
Posouzena byla denní doba, v obchodním centru bude probíhat pouze denní provoz. 
Závazné jsou hodnoty stanovené v kompetenci KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště 
Litoměřice. 

Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době 
podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně 
informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk 
ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to 
znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř 
budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době 
od 7 do 21 hod. 
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Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského 
vybavení 

Druh chráněné místnosti  Korekce 
/dB/ 

Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

-5 
-15 

Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu 
používání 

-5 

Operační sály Po dobu 
používání 

0 

Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

0 
-10 

Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, 
předškolní zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní 
střediska 

Po dobu 
používání 

+10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, 
kavárny, restaurace 

Po dobu 
používání 

+15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu 
používání 

+20 

 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně 
obdobné. 

Hluk z provozu prodejny 
V době provozu prodejny není očekávána hluková zátěž okolí. Veškerá vzduchotechnika je 
řešena tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty a nebylo obtěžováno obyvatelstvo – 
situování, směrování. Tyto požadavky jsou stavebně technickým řešením realizovatelné.   

Hluk z provozu dopravních systémů  
Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě 
podrobného počítačového modelu a vzhledem k objektům obytné zástavby byly vypočteny 
očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z 
dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou 
„Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991). 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové 
body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu 
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj 
MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu Laeq silniční dopravy), včetně 
akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996. 
Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 
4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším 
posouzení). 
Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma 
LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní 
hodnotou. 
 

Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
V zájmové lokalitě bylo vytipováno 25 kontrolních (referenčních) bodů na komunikaci 
Želetická a Mlékojedská. Umístění referenčních bodů bylo konzultováno s Krajskou 
hygienickou stanicí Ústeckého kraje, Ing. Radovanem Maxou. 
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POROVNÁNÍ VYPOČTENÉHO ÚTLUMU S POŽADAVKY  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.  502/2000 Sb., ve 
znění novel 

a. Hluk z dopravy: 
Porovnáním hodnot vypočtených pro současný stav a stav po vybudování prodejny a jejím 
zprovoznění - pro denní dobu a pro noční dobu zjistíme následující: 
Referenční 
bod číslo: 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a denní dobu 
dB (A) 

Limit 
pro 
denní 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro současný 
stav 
a denní dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a noční dobu 
dB(A) 

Limit pro 
noční 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro stávající 
stav a noc 
dB(A) 

1 62,9 75,0 62,8 50,2 65,0 50,0 
2 67,9 75,0 67,9 55,2 65,0 55,1 
3 67,3 75,0 66,9 54,9 65,0 54,2 
4 67,4 75,0 67,3 55,4 65,0 55,3 
5 68,1 75,0 68,1 55,3 65,0 55,3 
6 65,2 75,0 65,1 52,4 65,0 52,3 
7 64,2 75,0 64,2 51,4 65,0 51,4 
8 62,5 75,0 62,5 49,8 65,0 49,8 
9 66,0 75,0 66,0 53,3 65,0 53,2 
10 65,0 75,0 65,0 52,4 65,0 52,3 
11 64,6 75,0 64,6 51,9 65,0 51,9 
12 61,3 70,0 46,2 51,5 60,0 33,8 
13 55,8 70,0 45,0 45,9 60,0 32,2 
14 55,1 70,0 39,0 45,7 60,0 26,3 
15 40,6 70,0 33,8 39,7 60,0 21,0 
16 50,1 70,0 33,2 37,8 60,0 20,5 
17 51,9 70,0 34,5 38,6 60,0 21,9 
18 53,3 70,0 37,1 41,2 60,0 24,5 
19 58,7 70,0 45,2 45,8 60,0 32,4 
20 62,8 75,0 62,7 50,2 65,0 50,1 
21 69,8 75,0 69,7 57,0 65,0 57,0 
22 68,0 75,0 67,9 55,2 65,0 55,1 
23 66,7 75,0 66,6 53,9 65,0 53,8 
24 64,2 75,0 64,2 51,5 65,0 51,4 
25 65,7 75,0 65,7 53,0 65,0 52,9 
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b. Hluk z provozu prodejny (v tabulkách sloupec průmysl): 
Porovnáním hodnot vypočtených pro současný stav a stav po vybudování prodejny a jejím 
zprovoznění - pro denní dobu a pro noční dobu zjistíme následující: 
 
Referenční 
bod číslo: 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a denní 
dobu 
dB (A) 

Limit pro 
denní 
dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro současný 
stav 
a denní dobu 
dB(A) 

Hodnota 
vypočtená 
pro nový stav 
a noční dobu 
dB(A) 

Limit pro 
noční 
dobu 
dB(A) 

Poznám
ka 

1. -1,8 70,0 0,0 -1,8 60,0  
2. -6,8 70,0 0,0 -6,8 60,0  
3. -4,7 70,0 0,0 -4,7 60,0  
4. 2,0 70,0 0,0 2,0 60,0  
5. -7,8 70,0 0,0 -7,8 60,0  
6. -6,1 70,0 0,0 -6,1 60,0  
7. -5,8 70,0 0,0 -5,8 60,0  
8. -6,4 70,0 0,0 -6,4 60,0  
9. -6,2 70,0 0,0 -6,2 60,0  
10. -0,8 70,0 0,0 -0,8 60,0  
11. -6,8 70,0 0,0 -6,8 60,0  
12. 2,6 70,0 0,0 2,6 60,0  
13. 1,9 70,0 0,0 1,9 60,0  
14. 3,5 70,0 0,0 3,5 60,0  
15. 27,9 70,0 0,0 27,9 60,0  
16. 30,8 70,0 0,0 30,8 60,0  
17. 24,1 70,0 0,0 24,1 60,0  
18. 2,8 70,0 0,0 2,8 60,0  
19. 3,0 70,0 0,0 3,0 60,0  
20. 0,9 70,0 0,0 0,9 60,0  
21 1,5 70,0 0,0 1,5 60,0  
22 -7,3 70,0 0,0 -7,3 60,0  
23 -8,0 70,0 0,0 -8,0 60,0  
24 -7,4 70,0 0,0 -7,4 60,0  
25 -6,7 70,0 0,0 -6,7 60,0  
  
Pozn: v místech, kde jsou uvedeny hodnoty se znamínkem - není území ovlivňováno hlukem 
z provozu prodejny. 
Budeme-li považovat hranici zájmového území za hranici výrobní zóny a za ní je třeba dodržet 
limit pro obytnou zónu tj. 50,0 dB pro den a 40,0 dB pro noc , bude těmto požadavkům ve 
všech bodech vyhověno. 

ZÁVĚR 
 
Vliv všech zdrojů hluku: 
 
Jak je zřejmé z přílohy č. 2 – pro denní dobu a přílohy č. 4 – pro noční dobu, bude ve všech 
referenčních bodech dodržen limit jak pro hluk z dopravy, tak pro hluk z provozovny 
(prodejny ). 
 
Základ hlukové zátěže území tvoří doprava po ulici Želetická. Obslužná doprava – příjezd 
vozidel zákazníků na parkoviště a zásobování neovlivní nadlimitně stávající území – 
průmyslovou zónu měst 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
Pozemky určené k výstavbě hypermarketu INTERSPAR Litoměřice se nachází na 
jihovýchodním okraji města Litoměřice, v současně zastavěném území obce, poblíž křižovatky 
komunikací Mlékojedská a Želetická, před Tyršovým mostem ve směru do centra města.  
Záměr je situován na pozemcích bývalé koželužny, v zóně ekonomické základny a zařízení 
technické vybavenosti. Jedná se o oblast průmyslové výroby s obchodně komerčních 
charakterem. Terén stavebního pozemku je v současné době zastavěn objekty bývalé 
koželužny, na které je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Ponechány budou pouze dva 
původní objekty a to z důvodu jejich architektonické hodnoty. Veškeré demolice byly 
projednány s dotčenými orgány státní správy i samosprávy. Zbývající povrch pozemků je 
plochý, prakticky rovinný a v současné době místy zpevněný a nárazově okrajově 
zatravněný. 
Posuzovaný záměr – Hypermarket INTERSPAR v Litoměřicích je umístěn na p.p.č. 4796/1, 
4796/3, 4800/4, 4801, 4802/1-18, 4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 4858/8, 4858/13 k.ú Litoměřice.  
Uvedené území je dle územního plánu vymezeno, jako areály stávající ekonomické základny 
a zařízení technické vybavenosti ve funkčním zónování zahrnuté do zóny průmyslové výroby 
(PV). 
Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky vedeny jako ostatní a zastavěné 
plochy, p.p.č. 4800/4 a p.p.č. 4801 jsou vedeny jako zemědělský půdní fond – zahrada a 
bude nutné zajistit jejich trvalé vynětí ze ZPF. Odnímaná plocha bude činit cca 2 018m2, BPEJ 
1 56 00. Výstavba záměru nepředstavuje jiná další odnětí půdy ze ZPF ani omezení PUPFL.  
Lokalita se nenachází v CHKO České středohoří. Lokalita se rovněž nachází v zátopovém 
území řeky Labe a řeky Ohře, nikoliv však v aktivní zóně záplavového území, tato ochrana 
nebude rovněž dotčena. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Litoměřice. 
Uvedené objekty dříve sloužily jako koželužna.  
Vliv stavby na možné zátěže bude pozitivní, neboť v souvislosti se stavbou dojde k demolici a 
odstranění částí stávajících staveb významně kontaminovaných Cr, jež by mohly být zdrojem 
dalších dotací škodlivin do horninového prostředí. Dle našich vědomostí jsou v rámci 
zájmového území právě znečištěné úseky stavebních konstrukcí ohnisky kontaminace, které 
by mohly uvolnit kontaminant do horninového prostředí. Již samotné ukončení výroby 
v koželužně a tím odstranění zdrojů kontaminace a ukončení dotace kontaminantů do 
zájmové lokality je nutno chápat jako podstatný pozitivní krok pro odstranění kontaminace 
horninového prostředí v lokalitě. Realizace zamýšlené stavby tedy bude mít významný kladný 
vliv na hydrogeochemickou (kontaminační) situaci na lokalitě. 
Jako pozitivní jev je též možné (v souvislosti s  kontaminací nesaturované zóny horninového 
prostředí) chápat vybudování zpevněných ploch a objektů v zájmové lokalitě. Dojde tím k  
relativně nepropustnému uzavření plochy a odvádění srážkové vody ze zájmového prostoru. 
Srážková voda tak nebude infiltrovat nesaturovanou zónou a nebude docházet k vymývání 
zbytkových obsahů škodlivin do podzemních vod. Především však výstavbou zpevněných 
ploch a staveb dojde k zamezení možnosti kontaktu lidí s kontaminovanými horninami, 
případně vodami. 
Stejně tak je pozitivním krokem likvidace studní, neboť tím bude odstraněna možnost kontaktu 
kontaminované vody s lidmi. 
V etapě výstavby nelze vyloučit možnost, že výkopovými pracemi budou zastižena drobná 
dílčí ohniska kontaminace. Pokud k tomu dojde, budou výkopovými pracemi vytěžené 
znečištěné zeminy nebo hlušiny odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 
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185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). To povede opět ke snížení obsahu škodlivin 
v horninovém prostředí a půjde jednoznačně o pozitivní krok. 
Speciální sanace horninového prostředí není navrhována, neboť v zájmovém území 
průzkumnými pracemi v nesaturované zóně nebylo zjištěno významnější ohnisko znečištění, 
které by reálně uvolňovalo ve významném množství škodliviny do zóny saturované. (Zde 
podotýkáme, že podzemní kádě na „vaření“ břečky jsou stavby a budou odstraněny v rámci 
demoličních prací). Navíc předpokládáme, že povodněmi v roce 2002 došlo k významnému 
promytí nesaturované zóny a vyplavení, rozptýlení a odplavení kontaminantů schopných 
vymytí. Sanace vod saturované zóny též není navrhována, neboť zvýšený obsah Cr byl zjištěn 
jen v jednom případě (a nešlo o koncentrace nijak extrémní) a v  úvahu byly brány i 
technické problémy s realizací čištění zasolených vod. Provádění speciální sanace 
horninového prostředí v nesaturované nebo saturované zóně pouze v rámci zájmové lokality 
považujeme (z výše rozebíraných důvodů) za zbytečné až kontraproduktivní. Zvláště čerpání 
a čištění podzemních vod pouze v rámci zájmové lokality lze označit za zcela nevhodné, 
jehož výsledkem by mohlo být zhoršení stávající situace. I odtěžování znečištěných zemin 
pouze v rámci zájmové lokality lze považovat za diskutabilní, neboť tyto zeminy bude nutno 
někam deponovat a místo jedné staré zátěže budeme mít v budoucnu zátěže dvě. 
Na závěr rekapitulujeme, že vliv stavby na kontaminační situaci bude mít příznivý vliv a 
v žádném případě nemůže v důsledku realizace nebo provozu zamýšlené stavby dojít 
k zhoršení stávající situace. 
 
V případě nutnosti a požadavků orgánů státní správy budou v areálu obchodního centra 
zřízeny monitorovací vrty pro sledování možné úrovně znečištění podzemních vod. 
 

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba hypermarketu INTERSPAR a 
parkoviště souvisejícího s obchodním centrem, není územím s trvalými přírodními zdroji. Jedná 
se o objekt bývalé koželužny v Litoměřicích, který je v současné době nevyužívaný.  
Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní 
zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není reálná perspektiva 
jejich nálezu. 
Z geologické stavby vyplývá, že v zájmovém území by hypoteticky v úvahu mohly připadat 
výskyty stavebních surovin – písků a štěrkopísků (viz např. Kolář Z., Krutský N., Puchta J.). 
Orientačním vyhodnocením v minulosti provedených vrtů však dospíváme k názoru, že 
příkryvné poměry a zvláště variabilita a značné zahlinění štěrků a písků je nepředurčuje 
k prioritnímu využívání, které by mělo přednost před jiným využitím území. Navíc možnost 
využití intravilánu obce k těžbě štěrkopísků považujeme za krajně hypotetickou. 
Stejně tak za zcela hypotetickou považujeme možnost těžby stroncia a bromu z hluboce 
uložených solanek v permokarbonských horninách. 
Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast též nepovažujeme za zvlášť příhodnou. Podmínky 
pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva nebo pro podzemní 
uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem vhodné (spíše naopak). 
Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů 
či přírodních bohatství.  
Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné významné 
vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její realizace mohla ohrozit 
surovinovou základnu regionu. Z hlediska využití pozemků se nejedná (z pohledu vlivu na 
nerostné suroviny) o změnu, stavba bude realizována v intravilánu obce na pozemcích, které 
jsou i v současnosti zastavěné. V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených 
nerostných surovin a nevyhrazené suroviny přináleží k pozemku. Z geologické stavby území 
plyne, že nález nerostných surovin, jež by v lokalitě mohly tvořit výhradní ložisko nerostné 
suroviny (v ekonomicko-právním slova smyslu) je krajně nepravděpodobný. Hypoteticky by 
bylo možné uvažovat o těžbě štěrkopísků v lokalitě. Příkryvné poměry a kolísavá a nevalná 
kvalita suroviny však tento záměr staví z ekonomických důvodů do skutečně spíše 
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hypotetické roviny. Navíc těžbu štěrkopísků v intravilánu obce bychom rozhodně 
nepovažovali za smysluplné preferovat před navrhovaným využitím pozemku. 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  

C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností 

- na územní systémy ekologické stability 
Realizací předmětného záměru nebude přímo ovlivněn prvek územních systémů ekologické 
stability. Na uvedeném území se nenachází žádný ÚSES. 
Z hlediska širších vztahů Litoměřického regionu vychází koncepce ÚSES jednak ze 
zpracovaného „Generelu místního ÚSES vymezené části CHKO České středohoří“ (Doc. Ing. 
Jaroslav Horký, CSc., 12/96) a jednak ze sjednoceného Okresního generelu ÚSES (dále OG 
ÚSES). 

- na zvláště chráněná území 
Zájmové území nespadá do CHKO České středohoří, vyhlášené Výnosem Ministerstva kultury 
ČSR, č.j. 6883/76 ze dne 19.3. 1976. Jde o území s harmonicky utvářenou krajinou, 
charakteristicky rozvinutým hodnotným reliéfem a významným podílem přirozených a přírodě 
blízkých lesních ekosystémů a travních systém, hojným zastoupením dřevin a v neposlední 
řadě i s mnoha památkami historického osídlení. 
Z hlediska širších vztahů jsou v blízkosti města Litoměřice následující chráněná území: 
NK 2 nadregionální biokoridor Labe – z hlediska původního šíření bioty jeden z nejdůležitějších 
biokoridorů, zahrnující jak vlastní řeku a přilehlé nivní polohy, tak i různě vzdálené stráně údolí 
nivy řeky  
NK 3 nadregionální biokoridor Ohře – cenný biokoridor, který do řešeného území Litoměřicka 
zasahuje pouze svou méně hodnotnou koncovou částí rozdělenou před Terezínem na dvě 
větve. Jednou je současný, místně technicky regulovaný tok řeky, v níž může probíhat 
migrace vodní bioty, druhou je „Stará Ohře“ v níž může probíhat migrace bioty především 
mokřadní a vlhkomilné.   
MC 23 soutok Labe a Ohře – travnatá, méně intenzivně udržovaná plocha s rozptýlenými 
stromy a keři. Velmi cenné místní biocentrum v rámci snahy o obnovu nadregionálního 
biokoridoru NK 2 Labe 
MC 25 lesopark Mlékojedy – zcela nově upravený, dříve značně zanedbaný prostor  mezi 
„průmyslovou zónou“ Litoměřic, Mlékojedy silnicí z Litoměřic do Mlékojed  a levým břehem 
Labe.  
MC 26 Písečný ostrov – zčásti prostor věnovaný městskému koupališti, zčásti veden jako 
topolový les a zčásti neintenzivně využívané travnaté plochy s rozptýlenými jednotlivými 
stromy a keři a jejich skupinami a okrajovými břehovými porosty 
NPP Bílé stráně – příkré opukavé stráně s teplomilnými společenstvy a zvláště chráněnými 
druhy. K.ú. Pokratice 
NPR Holý vrch – téměř nezalesněný čedičový s významnými rostlinnými druhy. K.ú. Hlinná 
PR Radobýl – odtěžený chráněný profil sopečných těles se sloupcovitou odlučností čediče a 
stepní květenou. K.ú. Litoměřice a k.ú. Žalhostice. 
PR Kalvarie s výskytem naší největší ještěrky – Ještěrky zelené a chráněné teplomilné 
vegetace. K.ú. Libochovany a Žernoseky. 
PP Hradiště s teplými a slunnými stráněmi s koniklecem lučním českým, koniklecem otevřeným 
a koniklecem Hackelovým. K.ú. Hlinná. 
PP Plešivec s hodnotným i, přírodě velmi blízkými porosty, rozsáhlými sutěmi, ledovými jámami 
a ventaroly. K.ú. Kamýk, Hlinná a Miřejovice.  
Vzhledem ke skutečnost, že se jedná o pozemek v intravilánu města Litoměřice, v současně 
zastavěném území obce, nepředpokládá se realizací záměru významnější vliv na krajinu a její 
kulturní hodnoty.  
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Veškerá výše uvedená chráněná území jsou mimo dosah zájmové lokality v dostatečné 
vzdálenosti od budoucího záměru. 

- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku  

- na významné krajinné prvky  
Zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek chráněný 
ze zákona č. 114/1992 Sb.  V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou registrovány 
chráněné stromy.  
Významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č.114/92 Sb. lesy, rašeliniště, vodní  toky,  
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán 
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 
výchozy i odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 
zahrad a parků.  
Žádný prvek nebude záměrem negativně dotčen ani ohrožen stavbou nebo provozem 
realizovaného záměru.  

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Lokalita je situována v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Při stavbě bude 
respektován zákon č. 20/1987 Sb. Před zahájením stavebních prací bude proveden 
záchranný archeologický výzkum. Záměr byl projednán s Oblastním muzeem města 
Litoměřice, s Archeologickým ústavem v Mostě a Národním památkovým ústavem v Ústí nad 
Labem. 

- na území hustě zalidněná  
Zájmové území není situováno v přímé blízkosti centrální části města, jeho umístění 
neznamená bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území, jde o lokalitu (jak je zřejmé 
z přehledné situace) umístěnou na okraji města v prostoru s občanskou vybaveností.  
Cílovým návrhem je záměr, který je řešen s ohledem na zabezpečení vybavenosti 
komplexním prodejem zejména potravinářského zboží (doplněného drogistickým a ostatním 
zbožím) na ucelené ploše uplatňována investorem v oblastech měst charakteru 
odpovídajícího městu Litoměřice. Objekt patří k obchodním prodejnám, nejde o objekt 
výrazně zaměřen pouze na motorizované návštěvníky, ale z velké části se předpokládá 
přístup pěších (vzhledem k typu prodeje), a proto je jeho umístění v uvedené lokalitě vhodné 
a pro obyvatelstvo znamená zásadní přínos v zabezpečení plno sortimentního zboží 
potravinových výrobků s doplňkovým prodejem drogerie a drobného zboží.  
Pro blízkou centra města bude jako občanská vybavenost rovněž příznivou charakteristikou. 
Skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována propočtem emisí škodlivin a hlukovou 
zátěží vyjádřenou v hlukovém posouzení výše uvedeném. 

- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území v současnosti bez konkrétního využití. Vzhledem 
k předešlému využití území jako koželužny je zde zřejmý doprovod charakteristik tohoto 
provozu. 
Koželužství se na zájmové lokalitě provozuje prokazatelně od 60. let 19. století. V širším okolí 
bylo provozováno ještě dříve, zřejmě již od pozdního středověku. Provozovna v zájmovém 
území se vyvinula z manufaktury zřízené v Terezíně pro militární účely (obuv a opasky pro 
vojsko hájící pevnost). 
Provozování koželužství lokalitu a její široké okolí a horninové prostředí samozřejmě ovlivnilo.  
 
Od založení do konce čtyřicátých let dvacátého století koželužna fungovala jako soukromý 
majetek. Pak byla získána do majetku československého státu (s nímž má současný česká stát 
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právní kontinuitu) a dlouhou dobu provozována. Pak byla koželužna a jí používané pozemky 
českým státem z  podstatné, ale jen dílčí části privatizovány. Tato privatizovaná část se dále 
rozdělila na dílčí části a zájmová lokalita je jednou z dílčích částí (byť významnou částí) 
koželužny (včetně starých  Dílčí části koželužny tak byly rozděleny mezi řadu soukromých 
vlastníků (kteří na vzniku zátěží nemají podíl) a část zůstala českému státu (reprezentovanému 
organizacemi jako je například Povodí Labe, Povodí Ohře,  
Vzhledem k uvedenému využívání pozemku je možné na jednotlivých pozemkových 
parcelách čekat následující ovlivnění životního prostředí: 

Sole 
Je třeba si uvědomit, že koželužnou za dlouhá léta provozu prošlo tisíce tun kůží. Tyto kůže jsou 
z jatek konzervovány solí – chloridem sodným. S kůžemi bylo chloridu sodného do koželužny 
přivezeno obrovské množství. A další sůl (a ne jen chlorid sodný) používala koželužna, 
případně vznikaly reakcemi při činění a loužení. Včetně dalších vápenatých solí – síranů, 
uhličitanů, hydroxidů (chcete-li sody, vápna, sádry, louhu). Většina solí přešla do 
nerozpustných solí a s nimi do odpadů (vápno, sádra) nebo v rozpustné formě (většinou 
chlorid sodný – kuchyňská sůl) impregnovala stavební materiály a pronikla do horninového 
prostředí.  Daleko největší část rozpustných solí odtekla s odpadními vodami do Labe. Další 
část jich se srážkovými vodami infiltrovala do podzemních vod a těmito vodami v podstatě 
též do Labe. Přesto v nesaturované zóně horninového prostředí a ve stavebních konstrukcích 
zůstalo ještě tolik chloridu sodného, že se stále do podzemních vod doplňuje a ještě nějakou 
dobu zřejmě doplňovat bude. I když jeho vyplavení z  nesaturované zóny pomohla povodeň 
ze srpna  roku 2002, kdy bylo v koželužně více než jeden metr vody. Rozhodně s časem dojde 
ke snížení obsahu chloridu sodného jak ve vodách, tak i v zeminách nesaturované zóny. 
 V době provozu koželužny v listopadu 1988 byly odebrány vzorky vody z vrtů V12 a V14 
lokalizovaných severně od zájmové lokality v prostoru kalových polí (Centroprojekt 1989). 
Z jejich rozborů je zřejmé, že obsahy NaCl v podzemních vodách byly velmi proměnlivé, ale 
vysoké. Ve vrtu V12 obsah NaCl asi 2,6 g/l (při pH 8), ve vrtu V14 obsah NaCl asi 0,14 g/ (při 
pH 7,6). 
 V současné době odhadujeme, že v podzemních vodách zájmové lokality a jejího okolí 
se mohou vyskytovat řádově obdobné obsahy chloridu sodného.  
 Při znalosti, že mořská voda má obsahy solí 10 – 100 x vyšší, tak takovouto zátěž 
chloridem sodným není nutno považovat v daných podmínkách za významnou, vyžadující 
aktuální sanační zásah. V kontextu dalšího textu je zjištěná alkalita vod spíše žádoucí, neboť 
není extrémní. 
 

Odpady 
Při zpracování kůží vznikají (vedle odstřižků usní, chlupů, vlny) jako finální odpad kaly, které 
obsahují vedle složek činící a loužící břečky též organické zbytky z kůží (tuky, bílkoviny, drobné 
úlomky kůže, štětiny). Kaly vznikají neutralizační (srážecí) reakcí, ke které dochází při smísení 
kyselých činicích a bazických loužících odpadních vod. Bazické loužící odpadní vody 
obsahují přebytek vápna a jiných alkálií (např. i Na2S, sody, louhu). Kyselé činící vody obsahují 
vedle kyseliny sírové též trojmocný chróm. Při neutralizační reakci za přebytku bazického 
činidla (vápna) vzniká vodnatý sádro-vápenatý kal, do kterého je přimísen hydratovaný 
kysličních chromitý. Kal je odvodněn, voda vypuštěna do Labe. Při správné neutralizaci 
dochází k prakticky kvantitativnímu vyloučení chrómu, který je v kalech pevně vázán (vodou 
není v bazickém prostředí vyluhovatelný). V takovém případě odtékají odpadní vody 
s obsahem veškerého chrómu pod 1 mg/l, mnohdy i podstatně méně (dle našeho názoru 
jsou dosažitelné hodnoty až k 0,05 mg/l).  Odvodněné kaly byly v dřívějších dobách ukládány 
do lagun v nivě okolo Ohře (dnes pozemky Povodí, laguny již nejsou zřetelně viditelné – ale 
jsou zde – dokumentuje Sameš 1994), později do stávajících lagun severně od koželužny 
(částečně též na pozemcích Povodí). Je známo, že z lagun byly kaly občas bagrovány a 
používány na vylepšování kompostů pro zemědělce. Později byly ukládány na skládku 
odpadů Třeboutice. Mimo zájmové území při jeho severním okraji se nalézá na pozemku 4807, 
4816, 4835 k.ú. o. Litoměřice jedna laguna prázdná (připravená na ukládání) a jedna laguna 
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zčásti naplněná novým odpadem. Ostatní laguny (nejméně tři) se nalézají v aluviu Ohře 
západně od zájmové lokality. Některé starší laguny zřejmě budou zasypané popelovinami a 
dalšími odpady a překryté vegetací. 
 Odpad v lagunách je bělošedý kal, obsahující dle výsledků rozborů více vzorků asi 10 – 
20 g/kg trojmocného chrómu (analýzy viz Sameš 1994). 
 Rekapitulujeme, že laguny s koželužskými odpady s obsahem trojmocného chrómu se 
v zájmovém území nenalézají. Nalézají se v jeho severním a severozápadním sousedství na 
pozemcích soukromých vlastníků a Povodí. 
 

Chróm 
 
Zátěž chrómem má původ v hlavní koželužské technologii – v činění. Zhruba do roku 1915 se 
užívalo třísločinění a odpady z činění chróm neobsahují. Pak se kratší dobu (zřejmě méně než 
10 let) používala metoda činění dvoulázňová s první lázní dvojchromanovou a druhou 
alkalicko-redukční. Redukce chromu šestimocného na trojmocný probíhala přímo na kůži. 
Tato technologie byla relativně složitá a proto byla rychle vystřídána jednolázňovým 
systémem, který se v principu používal do nedávna. Metoda je založená na aplikaci kyselého 
roztoku bazické soli trojmocného chrómu, která vzniká redukcí z dvojchromanu. Trojmocná 
bazická sůl byla získávána redukcí dvojchromanu – tzv. „vařením břečky“. Břečka se „vařila“ 
na nádvoří ve dvou podzemních nádobách zhruba až do roku 1979. Vařily se dva typy 
břeček s obsahem cca 10 % a cca 15 % Cr2O3. Dalším zdrojem znečištění bylo skladování a 
manipulace s dvojchromany. 
 Kontaminace bezprostředního okolí podzemních nádrží na „vaření“ břečky byla 
potvrzena průzkumnými pracemi v roce 1994 (Sameš 1994). Vrtem HV4 situovaným 
v bezprostřední blízkosti jedné podzemní nádrže byl prověřen obsah Cr v půlmetrových 
hloubkových segmentech v intervalu 0 – 2 m. V prvním segmentu byl zjištěn obsah 66 600 
mg/kg Cr, v druhém segmentu 8 660 mg/kg, v třetím 10 960 mg/kg a v posledním 4 980 
mg/kg. Ve vodném výluhu zeminy (1 : 10 ve smyslu tehdejší metodiky NV 513/92 Sb.) však byly 
zjištěny obsahy chrómu pouze 3,32 – 12,6 mg/l (při pH kolem 7).  Protože chromany a zvláště 
dvojchromany jsou téměř kvantitativně rozpustné ve vodě (zvláště při délce luhování dle výše 
uvedené metodiky), lze se domnívat, že v zemině je chróm obsažen převážně jen v podobě 
chrómu trojmocného (omezeně toxického a omezeně vyluhovatelného).  To odpovídá i 
tomu, že ve vzorku podzemní vody z tohoto vrtu byly zjištěny jen minimální obsahy celkového 
Cr  - 0,025 mg/l a méně než 0,010 mg/l CrVI. 
 V ostatních vrtech vyhloubených v zájmovém území (vrty HV1, HV2 a HV3) byly zjištěny 
tyto obsahy chrómu: 
 
 

Zemina (totál) Zemina (výluh) Podzemní voda vrt Hloubk
a 
odběr
u 

Cr 
celkový 

Cr VI Cr celkový Cr VI Cr 
celkový 

Cr VI hloubk
a 

HV1 2 m 160 
mg/kg 

- <0,03 mg/l - 0,002 
mg/l 

<0,01 
mg/l 

4,98 m 

HV2 1 m 360 
mg/kg 

- 1,47 mg/l -    

 2 m 360 
mg/kg 

- 0,33 mg/l - 0,46 mg/l 0,32 mg/l 6,05 m 

HV3 0,3 m 280 
mg/kg 

- 0,03 mg/l -    

 0,6 m 84 mg/kg - <0,03 mg/l -    
 1,0 m 204 

mg/kg 
- <0,03 mg/l -    

 1,5 m 228 
mg/kg 

- <0,03 mg/l -    
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 2,0 m 394 
mg/kg 

- <0,03 mg/l - 0,04 mg/l <0,01 
mg/l 

5,75 m 

 
 
Dle současně platného předpisu (vyhl. č. 383/2001 Sb.) jsou limitní hodnoty obsahu Cr pro I., II. 
a III. třídu vyluhovatelnosti 0,1 mg/l, 0,5 mg/l a 50 mg/l. I u nejhůře znečištěných zemin v okolí 
podzemní nádrže na „vaření“ břečky nebyl dosažen (s rezervou) limit III. třídy vyluhovatelnosti, 
většinou byly obsahy chrómu ve výluzích zemin minimální.  
Kritéria znečištění podzemní vody dle Metodického pokynu MŽP (1996) jsou v případě chrómu 
relativně značně přísná: 
Cr celkový:            A 0,003 mg/l     B 0,150 mg/l     C  0,300 mg/l 
Cr šestimocný:       A 0,001 mg/l     B 0,035 mg/l     C  0,075 mg/l 
Pro zeminu jsou relativně méně náročná: 
Cr celkový:             A  130 mg/kg    B  450 mg/kg    C prům 1 000 mg/kg 
Cr šestimocný:       A      2 mg/kg     B   12 mg/kg    C prům      50 mg/kg              
 
Dále je zřejmé, že po povodních v roce 2002 došlo k výraznému pohybu podzemní vody a 
vyluhování rozpustných látek v nesaturované zóně a jejich transportu a rozptýlení v zóně 
saturované. 
 
Znečištění chrómem bylo v roce 2003 (Novotný 2003) systematicky zkoumáno ve stavebních 
konstrukcích a mělkém podzákladí staveb v zájmovém území. Celkem bylo systematicky ze 
všech významných staveb v zájmovém území odebráno 160 vzorků, což je soubor dosti 
reprezentativní. Vzorkování bylo provedeno ve smyslu doporučení „Metodického pokynu 
odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukce a 
odstraňování staveb“, vzorkování bylo provedeno jako tendenční, se snahou podchytit 
ohniska znečištění. Analytické práce byly provedeny na sušině a vodných výluzích substancí 
(výluh ve smyslu vyhlášky č. 383/2001 Sb.). V případě dalšího znečištění (olovo, rtuť) nebylo 
zjištěno významné znečištění. V případě chrómu byla vytypována celkem 4 ohniska znečištění 
stavebních substancí a doporučeno bylo jejich selektivní vybourání a odstranění jako 
nebezpečného odpadu. Ohniska znečištění se shodují se zjištěními Sameše 1994. 
 
Vliv stavby na možné zátěže bude pozitivní, neboť v souvislosti se stavbou dojde k demolici a 
odstranění částí stávajících staveb významně kontaminovaných Cr, jež by mohly být zdrojem 
dalších dotací škodlivin do horninového prostředí. Dle našich vědomostí jsou v rámci 
zájmového území právě znečištěné úseky stavebních konstrukcí ohnisky kontaminace, které 
by mohly uvolnit kontaminant do horninového prostředí. Již samotné ukončení výroby 
v koželužně a tím odstranění zdrojů kontaminace a ukončení dotace kontaminantů do 
zájmové lokality je nutno chápat jako podstatný pozitivní krok pro odstranění kontaminace 
horninového prostředí v lokalitě. Realizace zamýšlené stavby tedy bude mít významný kladný 
vliv na hydrogeochemickou (kontaminační) situaci na lokalitě. 
Jako pozitivní jev je též možné (v souvislosti s  kontaminací nesaturované zóny horninového 
prostředí) chápat vybudování zpevněných ploch a objektů v zájmové lokalitě. Dojde tím k  
relativně nepropustnému uzavření plochy a odvádění srážkové vody ze zájmového prostoru. 
Srážková voda tak nebude infiltrovat nesaturovanou zónou a nebude docházet k vymývání 
zbytkových obsahů škodlivin do podzemních vod. Především však výstavbou zpevněných 
ploch a staveb dojde k zamezení možnosti kontaktu lidí s kontaminovanými horninami, 
případně vodami. 
Stejně tak je pozitivním krokem likvidace studní, neboť tím bude odstraněna možnost kontaktu 
kontaminované vody s lidmi. 
V etapě výstavby nelze vyloučit možnost, že výkopovými pracemi budou zastižena drobná 
dílčí ohniska kontaminace. Pokud k tomu dojde, budou výkopovými pracemi vytěžené 
znečištěné zeminy nebo hlušiny odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). To povede opět ke snížení obsahu škodlivin 
v horninovém prostředí a půjde jednoznačně o pozitivní krok. 
Speciální sanace horninového prostředí není navrhována, neboť v zájmovém území 
průzkumnými pracemi v nesaturované zóně nebylo zjištěno významnější ohnisko znečištění, 
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které by reálně uvolňovalo ve významném množství škodliviny do zóny saturované. (Zde 
podotýkáme, že podzemní kádě na „vaření“ břečky jsou stavby a budou odstraněny v rámci 
demoličních prací). Navíc předpokládáme, že povodněmi v roce 2002 došlo k významnému 
promytí nesaturované zóny a vyplavení, rozptýlení a odplavení kontaminantů schopných 
vymytí. Sanace vod saturované zóny též není navrhována, neboť zvýšený obsah Cr byl zjištěn 
jen v jednom případě (a nešlo o koncentrace nijak extrémní) a v  úvahu byly brány i 
technické problémy s realizací čištění zasolených vod. Provádění speciální sanace 
horninového prostředí v nesaturované nebo saturované zóně pouze v rámci zájmové lokality 
považujeme (z výše rozebíraných důvodů) za zbytečné až kontraproduktivní. Zvláště čerpání 
a čištění podzemních vod pouze v rámci zájmové lokality lze označit za zcela nevhodné, 
jehož výsledkem by mohlo být zhoršení stávající situace. I odtěžování znečištěných zemin 
pouze v rámci zájmové lokality lze považovat za diskutabilní, neboť tyto zeminy bude nutno 
někam deponovat a místo jedné staré zátěže budeme mít v budoucnu zátěže dvě. 
Na závěr rekapitulujeme, že vliv stavby na kontaminační situaci bude mít příznivý vliv a 
v žádném případě nemůže v důsledku realizace nebo provozu zamýšlené stavby dojít 
k zhoršení stávající situace. 
 
V případě nutnosti a požadavků orgánů státní správy budou v areálu obchodního centra 
zřízeny monitorovací vrty pro sledování možné úrovně znečištění podzemních vod. 
 

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

1. Ovzduší 
Podle rozdělení do klimatických oblastí spadá řešené území do tří klimatického okrsku  
Klimatický okrsek B2 
Je součástí mírně suché podoblasti. Je mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou. 
Průměrná roční teplota se nejčastěji pohybuje mezi 8-8.5 oC, průměrná lednová teplota 
zpravidla neklesá pod –3oC. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 500 mm, rozložení 
srážek lze označit jako spíše příznivé.  
Klimatický okrsek B3 
Je součástí mírně vlhké podoblasti. Je charakterizován jako pahorkatinový mírně teplý 
s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7.5 oC, průměrný roční úhrn srážek 
se pohybuje kolem 550-600 mm. Obvyklé únorové teplotní minimum se často přesouvá na 
březen, maximum bývá zpravidla v červenci. 
Klimatický okrsek B5 
Náleží do mírně vlhké podoblasti. Je charakterizován jako vrchovitý, mírně teplý, mírně vlhký. 
Zaujímá především vyšší polohy. Průměrná roční teplota se nejčastěji pohybuje mezi 6-7 oC, 
průměrné roční srážky představují 600 – 650 mm. Tento okrsek se řešeného zemí dotýká pouze 
okrajově.  
 
Meterologické podmínky jsou v podstatě dány směrem a rychlostí větru, vyjádřenými větrnou 
růžicí, dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení. Stabilita 
atmosféry je vyjádřena pěti třídami; a to třídou superstabilní (inverze), stabilní, izotermní, 
normální a konvektivní. Tyto meterologické faktory mají vliv na rozptyl a transmisi škodlivin a 
na tvorbu imisních zátěží v dané oblasti. Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v dané 
lokalitě dosahuje 37 %. Malý vertikální rozptyl kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé 
podmínky pro imisní situaci v blízkosti přízemních zdrojů, ale naopak je příznivý pro zdroje vyšší. 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. Dle 
závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou 
zátěž ovzduší.  
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Za předpokladu řešení vytápění s topným médiem plyn, organizaci pohybu vozidel na 
parkovišti a přijetí uvedených opatření doplněných technologickou kázní je možné záměr 
považovat pro dané území za únosný.  

2. Voda 

Povrchové vody 
Hydrogeologicky je řešené území vymezeno řekou Labe, dále řekou Ohře a dalšími jejich 
přítoky. Prakticky celé řešené území je odvodňováno do Labe. Lokalita výstavby záměru se 
nachází v zátopovém území řeky Labe i řeky Ohře, plocha pro výstavbu je mimo aktivní zónu 
záplavového území. Na základě konzultací s Povodím Labe, a.s. dojde k navýšení nivelety na 
kótu 150,21 m n.m. – hladina stoleté vody. Plocha i objekt (splaškové odpadní vody z objektu) 
budou odvodněny kanalizaci s napojením na přečerpávací stanici Želetice.  

Podzemní vody 
V předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn v PHO 
vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerální stolních a léčivých vod. 
Lokalita není součástí CHOPAV a ani jiného území chráněného ve smyslu zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách. 
 
Hydrogeologie 
 
Zájmové území se nalézá v hydrogeologickém rajonu Ohárecká křída, číslo 
hydrogeologického rajonu 454. 
 
Pro pohyb a akumulaci podzemní vody je vhodné horninové prostředí rozdělit do několika 
hydrogeologických celků: 
kvarterní sedimenty 
sedimenty turonu (svrchní křída) 
bazální cenomanský svrchněkřídový kolektor 
permokarbonské sedimenty 
podložní krystalinikum (metamorfované proterozoikum) 
 
Kvarterní sedimenty 
V kvarterních sedimentech je vyvinuta zvodeň s volnou hladinou, která komunikuje s vodními 
toky. Kolektorskou horninou jsou průlinově propustné štěrky s písčitou výplní, jejichž filtrační 
koeficient se pohybuje v řádu kolem 10-3 ms-1. Hladina podzemní vody kolísá závisle na 
vodním stavu ve vodních tocích Labe a Ohře. Běžná výška hladiny podzemní vody je 5 – 7 m 
pod terénem. V případě extrémních vodních stavů se podzemní a povrchová voda mohou 
spojit (hladina podzemní vody vystoupá nad povrch). Relativně nepropustné dno kvartérního 
kolektoru tvoří křídové slínovce, lokálně se toto dno zřejmě svažuje k jihu. Za normální situace 
má proudění podzemní vody severní směr (ze sedimentů Terezínské pánve do Labe). 
V případě zvýšených vodních stavů na Labi lze očekávat změnu až obrácení toku podzemní 
vody. Vzhledem k tomu, že situaci komplikuje soutok Ohře a Labe (ne na každém toku musí 
být stejný vodní stav !) a vzhledem k  modelaci nepropustného podloží, nelze vyloučit situace, 
kdy proudění podzemní vody v kvartérním kolektoru může dočasně buď ustat, nebo dokonce 
nabývat směrů k jihu, jihozápadu, západu nebo severozápadu. 
 Význam této kvartérní zvodně je na lokalitě relativně největší. Je to dáno tím, že se 
jedná o zvodeň snadno dosažitelnou, ze které lze realizovat značné odběry. V minulosti (při 
provozu koželužny) byla zvodeň využívána k odběru technologické vody několika studněmi. 
Odhadujeme, že mohl být realizován i značně velký odběr vody, až několik desítek litrů za 
sekundu.  
 Využitelnost vody kvarterního kolektoru v lokalitě a jejím okolí je limitována chemismem 
této vody, jenž je silně ovlivněn antropogenní činností. Využití vody z kvarterního kolektoru pro 
náročnější technologické účely nebo pro použití jako vody pitné je prakticky nemožné.  
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Sedimenty turonu (svrchní křída) 
Sedimenty turonu jsou relativně málo propustné a jako na celek na ně lze pohlížet jako na 
velmi málo propustné až nepropustné těleso (izolátor). Významnější kolektory podzemní vody, 
které by bylo možné využít k odběru vody se zde nevyskytují. Vůči svému nadloží tvoří 
relativně nepropustnou bázi, vůči svému podloží tvoří relativně nepropustný (artézský) strop. 
V detailu se vyskytuje nevýrazná slabá puklinová až puklinově-průlinová propustnost, která 
umožňuje nevýrazný pohyb podzemní vody. Výraznější pohyb by byl možný pouze po 
otevřených puklinách nebo zlomových pásmech. Vzhledem k napjaté hladině 
cenomanského kolektoru by však docházelo spíše k výstupu hlubších vod k povrchu než 
k přetoku do hlubšího kolektoru. Skutečnost, že se jedná o izolátor potvrzuje existence napjaté 
hladiny v cenomanském kolektoru, jejíž výtlačná úroveň je kolem 140 – 150 m nad mořem, 
tedy jen asi 7 – 17 m pod povrch terénu lokality (Hazdrová M., Včíslová B., Jetel J.). 
 
Bazální cenomanský svrchněkřídový kolektor 
Tento významný a plošně velmi rozšířený kolektor se nalézá v hloubce cca 150 – 200 m pod 
terénem. Je tvořen především psefity a psamity s průlinovou až puklinově-průlinovou 
propustností. Hladina je silně napjatá. Výtlačná úroveň tohoto kolektoru je na lokalitě mezi 
140 – 150 m nad mořem, tedy jen asi 7 – 17 m pod terénem. Lokalita se nalézá v centrální 
části  cenomanské struktury, do které směřuje proudění podzemní vody v cenomanském 
kolektoru. Zřejmě tedy jde o prostor odvodňování této struktury, které se zřejmě děje 
výstupem po zlomových liniích a přetokem do kvartérních sedimentů a vodních toků. 
 
Permokarbonské sedimenty 
Jako celek se tyto sedimenty jeví spíše jako velmi málo propustné až nepropustné, 
s uzavřenými a omezeně spolu komunikujícími nebo nekomunikujícími propustnějšími a 
zvodnělými horizonty s puklinově-průlinovou propustností. Filtrační koeficient těchto hornin se 
pohybuje (na základě měření  -  Jetel  1968) od 1 x 10-6 ms-1 do 4 x 10-10 ms-1. Propustnost se 
přímo úměrně snižuje s hloubkou uložení. 
 
Podložní krystalinikum (metamorfované proterozoikum) 
Tyto horniny mají pouze puklinovou propustnost. Vzhledem k hloubce jejich uložení (více než 1 
000 m pod terénem) jsou pukliny značně sevřené a pohyb vody na nich je obtížný. Jako 
celek lze tyto horniny považovat za nepropustné nebo jen velmi málo propustné. 
 
První tři výše zmiňované hydrogeologické celky lze považovat za aktivní zónu pohybu 
podzemní vody (ve smyslu Jetel 1970), která není příliš mineralizovaná. Čtvrtý a pátý celek je 
nutno považovat za zónu stagnace, ve které k významnému pohybu podzemní vody 
nedochází, což se projevuje jejím silnějším obohacením o minerální látky, jejichž koncentrace 
se v zájmovém prostoru pohybuje až kolem 50 g/l a je především složení Na-Cl (s přítomností 
Br a Sr). 
 
Co do možnosti komunikace s povrchem, je tato možnost reálná pouze u kvarterní zvodně. 
Ostatní hydrogeologické celky s povrchem prakticky nekomunikují. V případě cenomanského 
kolektoru by hypoteticky bylo možné připustit výrony (přetoky) z tohoto kolektoru do kolektoru 
kvartérního. 
 
Plánovanou stavbou nedojde k závažnému zásahu do hydrogeologické situace na lokalitě. 
S výjimkou zásahu do hydrogeochemických procesů, což bude řešeno ve speciální kapitole 
níže. V souvislosti se stavbou není plánován žádný významný zásah do hydrogeologie lokality. 
Stavba nebude mít významné podzemní objekty, které by do hydrogeologie lokality nebo 
jejího okolí mohly zasáhnout. Likvidace několika stávajících studní v lokalitě nebude mít žádný 
vliv na hydrogeologický režim lokality, neboť v souvislosti s ukončením výroby se ze studní již 
delší dobu nerealizují odběry a pohyb podzemní vody po povodních v roce 2002 se ustálil 
tak, jako by studny prakticky neexistovaly. Studny otevírají pouze mělkou kvarterní zvodeň a 
nepropojují žádné oddělené hydrogeologicky významné horizonty nebo kolektory. Součástí 
stavby nejsou žádné hydrogeologicky významné objekty na odběr nebo zasakování vody. 
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Ani v důsledku havarijního stavu navrhované stavby nemůže dojít k významnému ovlivnění 
hydrogeologického režimu lokality. 
 

3. Půda 
Posuzovaná stavba bude realizována na území města Litoměřice na pozemcích, které jsou 
dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní a zastavěné plochy a z části p.p.č. 
4800/4 (zahrada) a p.p.č. 4801 (zahrada) k.ú. Litoměřice, jako zemědělský půdní fond 
(zahrada). 
Realizace záměru předpokládá trvalé vynětí uvedených pozemků ze ZPF. Celková odjímaná 
plocha bude činit cca 2 018m2, BPEJ 1 56 00. K dalšímu odnětí půdy ze ZPF, ani ovlivnění 
PUPFL vlivem záměru nedochází. 
Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu zastavěn a kde 
přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze předpokládat. 
V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude 
docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní 
pokryv v okolí zamýšlené stavby. 
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného 
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, 
v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku 
ropných látek apod.  
Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením 
manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes 
odlučovače ropných látek. 
V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny. Předmět záměru nesouvisí 
s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde k havarijnímu úniku. 
Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy zpevněné 
nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby prodejny potravin obchodního centra INTERSPAR 
na půdu jako zanedbatelné.   

4. Geologické poměry 
 
Zájmové území se nachází (z geomorfologického hlediska) v soustavě České tabule, celku 
Dolnooharská tabule, podcelku Terezínská kotlina, u soutoku Labe a Ohře na jejich levém 
břehu.  
 
 Kvarterní pokryv je tvořen odshora navážkami, aluviálními hlínami, fluvioeolickými 
hlinitými sedimenty typickými pro Terezínskou kotlinu  (na rozdíl od širšího okolí nejde o typické 
spraše), polohami písků (v horní části zřejmě i vátých, hlouběji říčnějezerních) a na bázi štěrky 
s výplní hlinitého písku. Celková mocnost kvarterního pokryvu na lokalitě je kolem 10 – 12 m. 
Svrchnokřídové podloží bylo dosaženo několika vrty severně od zájmového území 
(Centroprojekt 1989). Podloží tvořené šedým slínovcem se pravděpodobně lokálně mírně 
svažuje k jihu (je modelováno paleotoky Labe a Ohře), což je zdánlivě paradoxní vzhledem 
k současné pozici toku Labe a Ohře. 
 Geologický profil kvartéru se na lokalitě velice rychle místo od místa mění, jak je zřejmé 
z několika vrtů realizovaných na lokalitě (Sameš P. 1994).  Navážky se vyskytují od téměř 
nulové mocnosti až po mocnost několika metrů (v závislosti na provádění minulých 
stavebních prací). Zachováno je však všude schéma, kdy při povrchu se vyskytují hlíny (někdy 
popisovány až jako jíly, někdy i s příměsí organických látek, což by svědčilo o sedimentaci 
v mrtvých ramenech toků), pod nimi se nalézají písky a ty přecházejí od jemnozrnnějších 
k hrubozrnnějším s příměsí valounů, které přecházejí do štěrků s výplní písku, při bázi s většími 
valouny a větším zastoupením valounů. Hlinitost (podíl jemnozemě) psefitických a 
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psamitických uloženin (písků a štěrků) je značně proměnlivá, spíše se však jedná o písky a 
štěrky hlinité, jen občas bez významného podílu jemnozemě.  
 Mocnost hlín je nejmenší, několik desítek centimetrů až několik málo metrů. Mocnost 
písků je kolem metru až několika metrů a bývá větší než mocnost hlín. Největší je mocnost 
štěrků, která tvoří kolem poloviny celkové mocnosti kvarterních uloženin a pohybuje se kolem 
6 metrů. 
 
Regionálněgeologicky patří území do svrchnokřídové české křídové pánve. Ač leží u Ohře, 
nejedná se již formálně o oháreckou litofaciální oblast české křídové pánve, ale o litofaciální 
oblast lužickou. Litofaciální znaky však nejsou typické ani pro jednu z těchto oblastí. Zvláště 
charakteristický je vápnitý vývoj svrchního turonu. Celková mocnost křídových sedimentů se 
v zájmovém území pohybuje kolem 150 - 200 m a jsou reprezentovány svrchním, středním a 
spodním turonem a cenomanem. S výjimkou báze cenomanu se jedná o relativně 
mělkovodní mořské uloženiny. 
 
 Cenoman (zóna Inoceramus pictus a starši) se vyskytuje v psamitickém vývoji (pískovce) 
o mocnosti kolem 40 m. Jedná se o křemenné pískovce, při bázi až slepence s vložkami 
jílovitých nebo vápnitojílovitých sedimentů, občas i s uhelným pigmentem. Sedimenty při bázi 
mohou být sladkovodní a stáří předcenomanského (alb, apt).  
 Spodní turon (zóna Inoceramus labiatus) se vyskytuje v mocnosti cca 70 m a má vývoj 
vápnitojílovitý (slínovce) až vápnitoprachovitý (slinité prachovce až opuky). Typický je výskyt 
jehlic hub (spongolitické prachovitovápnité jílovce až opuky). Vyskytují se též polohy 
jemnozrnných glaukonitických pískovců.  
 Střední turon (zóna Inoceramus lamarcki) se vyskytuje v mocnosti kolem 50 m a má 
vápnitojílovitý (slínovce)  vývoj. Jedná se o písčité až prachovité slínovce až slínité prachovce 
s vložkami slínitého pískovce s glaukonitem. 
Svrchní turon (zóna Inoceramus deformis) se vyskytuje v mocnosti kolem 30 m a má vývoj 
jílovitovápnitý (jílovité vápence, vápnité jílovce). Jedná se o střídání vápnitých jílovců, 
slínovců s vložkami jílovitých vápenců. V zájmovém území není výskyt vápenců dominantní, 
vyšší část svrchního turonu s vápenci je zřejmě denudována. 
 
V podloží křídy se vyskytují ve velké mocnosti sedimenty mladšího paleozoika (tzv. labské 
oblasti ve smyslu Holuba 1970).  V nedalekém strukturním vrtu Brňany (Macák et al. 1968, 
dokumentace GF P 21160) byly permokarbonské sedimenty zastiženy v hloubkovém intervalu 
199,7 – 1 312,6 m a jsou reprezentovány odshora svrchním červeným souvrstvím až po 
nejspodnější spodní šedé souvrství – vrstvy nýřanské (westfal D). Celková mocnost 
permokarbonu je zde tedy 1 112,9 m.  
Na bázi jsou zastoupeny pouze vyšší vrstvy nýřanského souvrství v poněkud redukované 
podobě. Spodní část nýřanských vrstev a vrstvy radnické (westfál C) nejsou vyvinuty, 
významnější uhlotvorba zde neproběhla. Vrstvy mají velice proměnlivý vývoj, na bázi se často 
objevují zbytky zvětralinového pláště. Rytmicky se střídají psefity a psamity s aleuropelity 
(slepence, pískovce, jílovce), amplituda rytmů je velmi malá, několik decimetrů, maximálně 
několik málo metrů. To naznačuje velice neklidný a proměnlivý ráz sedimentace. Klastický 
materiál je derivován z podloží permokarbonu, tvořen je hojně horninami krušnohorského 
krystalinika. Objevuje se však i materiál kyselých vulkanitů. 
Týnecké souvrství (stefan A) má litologicky velmi proměnlivý vývoj a prakticky neobsahuje 
žádné významné litostratigrafické horizonty. V terezínské oblasti je poněkud redukované 
mocnosti (kolem 100 – 150 m). Vrchní část je budována pestrými aleuropelitickými horninami, 
ve kterých do podloží přibývá klastického materiálu, při bázi se vyskytují i slepence a brekcie.  
Slánské souvrství (stefan B) je co do mocnosti značně redukované (na cca 50 m), vyskytují se 
však reprezentanti všech vrstev (kamenomosteckých, kounovských, ledeckých, relativně 
nejmocnějších hředelských, mšeckých i jelenických). Jelenické vrstvy jsou slabě uhlonosné. 
Mšecké vrstvy jsou typické výskyty milimetrových až decimetrových poloh a lamin 
tufogenních hornin. Hředelské vrstvy jsou tvořeny prachovci a jemnozrnnými pískovci, při bázi 
se vyskytuje několikametrová poloha zjílovělých a zřejmě i přeplavených tufů. Ledecké vrstvy 
jsou reprezentovány jen několikametrovou polohou pískovců s vložkami slepenců. Kounovské 
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vrstvy se vyskytují též jen jako několikametrový reprezentant.  Nejsvrchnější kamenomostecké 
vrstvy jsou mocné též jen asi 10 m a geneticky se jedná o říční uloženiny. 
Líňské souvrství (stefan C) je v zájmovém území nejmocnějším komplexem sedimentů, 
mocnějším než všechna ostatní souvrství dohromady. Jedná se především o fádní červené 
aleuropelity, střídající se s podřadně zastoupenými písky, řídce i slepenci. Zastoupení 
hrubozrnnějších sedimentů do podloží stoupá, při bázi je poměr aleuropelitů a 
psefitickopsamitických hornin až 1 : 1. Pro toto souvrství jsou nejdůležitějšími korelačními 
horizonty tufogenní (kyselé) horniny o mocnosti desítek centimetrů až metrů, v okolí Terezína 
se vyskytují v největších mocnostech. To vede k domněnce, že jejich původ by mohl být 
právě v oblasti dnešního Středohoří, případně východní části Krušných hor. 
 
Podloží křídy  a mladšího paleozoika je tvořeno proterozoikem ekvivalentním 
barrandienskému, metamorfovaném ve facii zelených břidlic, subfacii křemen-albit-epidot 
biotitové až almandinové. Výskyt těchto hornin lze očekávat v hloubkách kolem 1 000 m pod 
povrchem a hlouběji.  
 
Hydrogeologie 
 
Zájmové území se nalézá v hydrogeologickém rajonu  Ohárecká křída, číslo 
hydrogeologického rajonu 454. 
 
Pro pohyb a akumulaci podzemní vody je vhodné horninové prostředí rozdělit do několika 
hydrogeologických celků: 
kvarterní sedimenty 
sedimenty turonu (svrchní křída) 
bazální cenomanský svrchněkřídový kolektor 
permokarbonské sedimenty 
podložní krystalinikum (metamorfované proterozoikum) 
 
Kvarterní sedimenty 
V kvarterních sedimentech je vyvinuta zvodeň s volnou hladinou, která komunikuje s vodními 
toky. Kolektorskou horninou jsou průlinově propustné štěrky s písčitou výplní, jejichž filtrační 
koeficient se pohybuje v řádu kolem 10-3 ms-1. Hladina podzemní vody kolísá závisle na 
vodním stavu ve vodních tocích Labe a Ohře. Běžná výška hladiny podzemní vody je 5 – 7 m 
pod terénem. V případě extrémních vodních stavů se podzemní a povrchová voda mohou 
spojit (hladina podzemní vody vystoupá nad povrch). Relativně nepropustné dno kvartérního 
kolektoru tvoří křídové slínovce, lokálně se toto dno zřejmě svažuje k jihu. Za normální situace 
má proudění podzemní vody severní směr (ze sedimentů Terezínské pánve do Labe). 
V případě zvýšených vodních stavů na Labi lze očekávat změnu až obrácení toku podzemní 
vody. Vzhledem k tomu, že situaci komplikuje soutok Ohře a Labe (ne na každém toku musí 
být stejný vodní stav !) a vzhledem k  modelaci nepropustného podloží, nelze vyloučit situace, 
kdy proudění podzemní vody v kvartérním kolektoru může dočasně buď ustat, nebo dokonce 
nabývat směrů k jihu, jihozápadu, západu nebo severozápadu. 
 Význam této kvartérní zvodně je na lokalitě relativně největší. Je to dáno tím, že se 
jedná o zvodeň snadno dosažitelnou, ze které lze realizovat značné odběry. V minulosti (při 
provozu koželužny) byla zvodeň využívána k odběru technologické vody několika studněmi. 
Odhadujeme, že mohl být realizován i značně velký odběr vody, až několik desítek litrů za 
sekundu.  
 Využitelnost vody kvarterního kolektoru v lokalitě a jejím okolí je limitována chemismem 
této vody, jenž je silně ovlivněn antropogenní činností. Využití vody z kvarterního kolektoru pro 
náročnější technologické účely nebo pro použití jako vody pitné je prakticky nemožné.  
 
Sedimenty turonu (svrchní křída) 
Sedimenty turonu jsou relativně málo propustné a jako na celek na ně lze pohlížet jako na 
velmi málo propustné až nepropustné těleso (izolátor). Významnější kolektory podzemní vody, 
které by bylo možné využít k odběru vody se zde nevyskytují. Vůči svému nadloží tvoří 
relativně nepropustnou bázi, vůči svému podloží tvoří relativně nepropustný (artézský) strop. 
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V detailu se vyskytuje nevýrazná slabá puklinová až puklinově-průlinová propustnost, která 
umožňuje nevýrazný pohyb podzemní vody. Výraznější pohyb by byl možný pouze po 
otevřených puklinách nebo zlomových pásmech. Vzhledem k napjaté hladině 
cenomanského kolektoru by však docházelo spíše k výstupu hlubších vod k povrchu než 
k přetoku do hlubšího kolektoru. Skutečnost, že se jedná o izolátor potvrzuje existence napjaté 
hladiny v cenomanském kolektoru, jejíž výtlačná úroveň je kolem 140 – 150 m nad mořem, 
tedy jen asi 7 – 17 m pod povrch terénu lokality (Hazdrová M., Včíslová B., Jetel J.). 
 
 
Bazální cenomanský svrchněkřídový kolektor 
Tento významný a plošně velmi rozšířený kolektor se nalézá v hloubce cca 150 – 200 m pod 
terénem. Je tvořen především psefity a psamity s průlinovou až puklinově-průlinovou 
propustností. Hladina je silně napjatá. Výtlačná úroveň tohoto kolektoru je na lokalitě mezi 
140 – 150 m nad mořem, tedy jen asi 7 – 17 m pod terénem. Lokalita se nalézá v centrální 
části  cenomanské struktury, do které směřuje proudění podzemní vody v cenomanském 
kolektoru. Zřejmě tedy jde o prostor odvodňování této struktury, které se zřejmě děje 
výstupem po zlomových liniích a přetokem do kvartérních sedimentů a vodních toků. 
 
Permokarbonské sedimenty 
Jako celek se tyto sedimenty jeví spíše jako velmi málo propustné až nepropustné, 
s uzavřenými a omezeně spolu komunikujícími nebo nekomunikujícími propustnějšími a 
zvodnělými horizonty s puklinově-průlinovou propustností. Filtrační koeficient těchto hornin se 
pohybuje (na základě měření  -  Jetel  1968) od 1 x 10-6 ms-1 do 4 x 10-10 ms-1. Propustnost se 
přímo úměrně snižuje s hloubkou uložení. 
 
Podložní krystalinikum (metamorfované proterozoikum) 
Tyto horniny mají pouze puklinovou propustnost. Vzhledem k hloubce jejich uložení (více než 1 
000 m pod terénem) jsou pukliny značně sevřené a pohyb vody na nich je obtížný. Jako 
celek lze tyto horniny považovat za nepropustné nebo jen velmi málo propustné. 
 
První tři výše zmiňované hydrogeologické celky lze považovat za aktivní zónu pohybu 
podzemní vody (ve smyslu Jetel 1970), která není příliš mineralizovaná. Čtvrtý a pátý celek je 
nutno považovat za zónu stagnace, ve které k významnému pohybu podzemní vody 
nedochází, což se projevuje jejím silnějším obohacením o minerální látky, jejichž koncentrace 
se v zájmovém prostoru pohybuje až kolem 50 g/l a je především složení Na-Cl (s přítomností 
Br a Sr). 
 
Co do možnosti komunikace s povrchem, je tato možnost reálná pouze u kvarterní zvodně. 
Ostatní hydrogeologické celky s povrchem prakticky nekomunikují. V případě cenomanského 
kolektoru by hypoteticky bylo možné připustit výrony (přetoky) z tohoto kolektoru do kolektoru 
kvartérního. 
 
V dotčeném území se nevyskytují žádná poddolovaná území, sesuvná území ani chráněná 
ložisková území či další ochranná pásma ložisek nerostných surovin. 

5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES 
Řešené území spadá do provincie opadavých listnatých lesů, podprovincie hercynské. Z části 
se rozkládá na území Českého termofytika a z části na území Českého mezofytika. 
Z hlediska dřívějšího členění na sosiekoregony jde zejména o sisiekoregion III – 2 České 
středohoří a o sosiekoregion 1 – 2 Dolní Poohří. Sosiekoregion III – 2 se v řešeném území 
prakticky kryje s územím CHKO České středohoří, sosiekoregion 1 – 2 zaujímá území jižně této 
hranice. 
Podle geobotanické restrukční vegetační mapy (Mikyška et al. 1968) jsou v řešeném území 
dominantní jednotkou subxerofilní doubravy, které zaujímají nevětší část řešeného území. 
Místy na výhřevných slunných svazích přecházejí do šípákových doubav. Na odvrácených či 
poněkud méně osluněných polohách přecházejí naopak do dubohabrových hájů. Dolní 
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okrajové části zalesněných kopců pak zaujímají acidofilní doubravy. Rozsáhlejší  střední až 
vyšší polohy významných kopců tvoří květnaté bučiny. V nivách, zejména podél toku Labe se 
vyskytují luhy a olšiny.   
Prakticky celé řešené území je ovlivněno intenzivní lidskou činností. Odezva přirozených 
společenstev na antropogenní ovlivnění je přímo úměrná této intenzitě a lze ji hodnotit 
porovnáním přírodního a aktuálního stavu vegetace.  
Pozemek určený pro výstavbu vlastní prodejny je zpevněná plocha, na okraji  zčásti 
zatravněn, jedná se o ruderální trávník sešlapového charakteru, kde se vesměs vyskytují planě 
rostoucí druhy tráv Polygonum aviculare, Lolium perence, Erodium cicutarium, Calystegia 
parviflora, Hordeum urnium, Plantago major, Poa annua a další. Na pozemku se místy 
vyskytují dřeviny v keřovém, řidčeji i náletově ve stromovém patru. 
V dotčeném území se díky charakteru městské zástavby vyskytují pouze některé synantropní 
druhy živočichů, především hlodavci a holuby, výskyt zvláště chráněných druhů živočichů lze 
v tomto případě vyloučit. Zoologický průzkum byl proveden zpracovatelem Oznámení na 
pozemku. Screeningem nebyly zjištěny chráněné druhy flóry ani fauny. 
Výskyt zvláště chráněných druhů 
Na sledované lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného druhu ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebyl zde zjištěn ani žádný strom, na který by se 
vztahovala podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

Celkové vyhodnocení zájmového prostoru 
Lokalita navržená pro výstavbu obchodního centra INTERSPAR se nachází na okraji města 
Litoměřice, v oblasti s převládající průmyslovou a komerční zástavbou.  
Krajinný ráz území má charakter okrajové – předměstské části města.  
Vlastní zájmová lokalita se nedotýká prvků ÚSES.  
Zájmové území nespadá do CHKO České středohoří, vyhlášené Výnosem Ministerstva kultury 
ČSR, č.j. 6883/76 ze dne 19.3. 1976. Jde o území s harmonicky utvářenou krajinou, 
charakteristicky rozvinutým hodnotným reliéfem a významným podílem přirozených a přírodě 
blízkých lesních ekosystémů a travních systém, hojným zastoupením dřevin a v neposlední 
řadě i s mnoha památkami historického osídlení. 
Z hlediska širších vztahů jsou v blízkosti města Litoměřice následující chráněná území: 
NK 2 nadregionální biokoridor Labe – z hlediska původního šíření bioty jeden z nejdůležitějších 
biokoridorů, zahrnující jak vlastní řeku a přilehlé nivní polohy, tak i různě vzdálené stráně údolí 
nivy řeky  
NK 3 nadregionální biokoridor Ohře – cenný biokoridor, který do řešeného území Litoměřicka 
zasahuje pouze svou méně hodnotnou koncovou částí rozdělenou před Terezínem na dvě 
větve. Jednou je současný, místně technicky regulovaný tok řeky, v níž může probíhat 
migrace vodní bioty, druhou je „Stará Ohře“ v níž může probíhat migrace bioty především 
mokřadní a vlhkomilné.   
MC 23 soutok Labe a Ohře – travnatá, méně intenzivně udržovaná plocha s rozptýlenými 
stromy a keři. Velmi cenné místní biocentrum v rámci snahy o obnovu nadregionálního 
biokoridoru NK 2 Labe 
MC 25 lesopark Mlékojedy – zcela nově upravený, dříve značně zanedbaný prostor  mezi 
„průmyslovou zónou“ Litoměřic, Mlékojedy silnicí z Litoměřic do Mlékojed  a levým břehem 
Labe.  
MC 26 Písečný ostrov – zčásti prostor věnovaný městskému koupališti, zčásti veden jako 
topolový les a zčásti neintenzivně využívané travnaté plochy s rozptýlenými jednotlivými 
stromy a keři a jejich skupinami a okrajovými břehovými porosty 
NPP Bílé stráně – příkré opukavé stráně s teplomilnými společenstvy a zvláště chráněnými 
druhy. K.ú. Pokratice 
NPR Holý vrch – téměř nezalesněný čedičový s významnými rostlinnými druhy. K.ú. Hlinná 
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PR Radobýl – odtěžený chráněný profil sopečných těles se sloupcovitou odlučností čediče a 
stepní květenou. K.ú. Litoměřice a k.ú. Žalhostice. 
PR Kalvarie s výskytem naší největší ještěrky – Ještěrky zelené a chráněné teplomilné 
vegetace. K.ú. Libochovany a Žernoseky. 
PP Hradiště s teplými a slunnými stráněmi s koniklecem lučním českým, koniklecem otevřeným 
a koniklecem Hackelovým. K.ú. Hlinná. 
PP Plešivec s hodnotným i, přírodě velmi blízkými porosty, rozsáhlými sutěmi, ledovými jámami 
a ventaroly. K.ú. Kamýk, Hlinná a Miřejovice.  
Vzhledem ke skutečnost, že se jedná o pozemek v intravilánu města Litoměřice, v současně 
zastavěném území obce, nepředpokládá se realizací záměru významnější vliv na krajinu a její 
kulturní hodnoty.  

6. Architektonické památky, archeologická naleziště 
Záměr je uvažován na pozemcích bývalé koželužny v Litoměřicích. Na uvedené objekty je 
vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Objekty s výjímkou dvou architektonicky 
hodnotnějších budov budou sanovány. 
V dotčené lokalitě se mohou vyskytovat archeologická naleziště. Pozemek pro výstavbu 
hypermarketu INTERSPAR spadá do ochranného pásma městské památkové rezervace. 
Výstavba záměru byla projednána s Městským úřadem Litoměřice, odborem kul.tury i 
s Muzeem města Litoměřice. 
Při stavbě bude respektován zákon č. 20/87Sb., o státní památkové péči. Zemní práce budou 
prováděny až po uskutečnění archeologického průzkumu. Záměr byl projednán s Oblastním 
muzeem v Litoměřicích a Archeologickým ústavem v Mostě.  
Na základě projednání příslušného záměru s MÚ Litoměřice, odd. památkové péče a 
Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem budou na ploše budoucího obchodního 
centra ponechány dva architektonicky hodnotné objekty bývalé koželužny, které budou 
zrekonstruovány.  
Na ploše budoucího staveniště se nenachází žádný památkově chráněný objekt.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti 
Posuzovaná stavba obchodního centra INTERSPAR Litoměřice je novostavbou obchodu a 
služeb.  
Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním zdrojem 
negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat především o hluk a případné emise 
znečišťujících látek do ovzduší především z provozu parkoviště a zásobování prodejny. Dá se 
však předpokládat, že provoz objektu INTERSPAR bude mít minimální negativní vliv na okolí.  
Veškeré významnější stacionární zdroje hluku (náhradní zdroj el. energie a vzduchotechnika) 
budou umístěny uvnitř objetu. Objekt prodejny potravin nebude mít negativní vliv na 
povrchové ani podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. 
Stavbou nebude ovlivněn krajinný ráz.  
Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. 
Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící v okolí 
staveniště. Při výstavbě nebudou ovlivněny podzemní vody. Výstavba neovlivní flóru, faunu 
ani ekosystémy. 
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu a rámcový 
odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce. 
Tabulka – Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie  
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo x   
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci  x  
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
D.I.5. Vlivy na půdu  x  
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu    x 
D.I.8. Vlivy na krajinu  x  
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   x 

Vysvětlivky:  I. –  složka velkého významu, nadstandardní přístup 
  II. –  složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

  III.–  složka méně důležitá, rámcové hodnocení 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do tří kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Složky 
obyvatelstvo, ovzduší a hluková situace jsou v urbanizovaném prostředí vždy důležité a je 
zapotřebí jim věnovat velkou pozornost, i když v rámci projektovaného záměru byly vzhledem 
k místním podmínkám kategorizovány částečně jako složka běžného významu.  
V následujícím textu dílčích kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky působení – 
krátkodobý, dlouhodobý a z hlediska jejich významnosti – pozitivní, neutrální, negativní, 
přičemž velmi pozitivní vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivní 1, neutrální 0, negativní –1, velmi 
negativní –2. Vlivy v rámci kategorie významnosti I jsou ve výsledné matici násobeny 
koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii II koeficientem K1.II = 1 a vlivy v kategorii III K1.III = 0,5. 
Krátkodobé působení vlivů je násobeno koeficientem K2 = 0,5. 
Vzhledem k tomu, že zde mohou obecně přetrvávat vlivy v době zpracování oznámení 
neznámé, byl ke složce životního prostředí v kategorii I, a to pouze u obyvatelstva, přiřazen 
neznámý negativní vliv, který však nebyl akcentován koeficientem K1.I. 
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Vlivy na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké množství 
především v Rakousku, není známa skutečnost, že by při výstavbě či provozu těchto 
provozoven mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. Přímá rizika by mohla působit 
například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší zástavbě, pokud by při stavbě a provozu 
projektovaného areálu nebyla dodavatelem stavby respektována opatření pro jejich 
minimalizaci (např. špatnou organizací stavby z hlediska hluku a prašnosti, otevření 
současných protihlukových zábran před dokončením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližší zástavby od lokality je však toto riziko prakticky vyloučeno. 
Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze například 
nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních předpisů je však riziko 
pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých negativních či nesymptomních 
vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace těchto vlivů, které se mohou při jejich 
jednotlivém posuzování jevit jako zcela bezvýznamné. Ale to v podstatě přináší každá 
pracovní či jiná činnost.  
Pracovníci provádějící výstavbu areálu i zaměstnanci prodejny musí být po jejím uvedení do 
provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními předpisy, provozními řády a 
havarijními plány. 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz prodejny diskontního typu 
kladný vliv na obyvatelstvo, především pro projíždějící motoristy. Bude zde umožněn rychlý 
nákup levného zboží, především potravin pro běžnou potřebu, např. ovoce a zeleniny, 
pečiva, mléčných výrobků i drobného drogistického zboží apod. například při návratu 
z víkendu, služební cesty atd. Nejedná se o supermarket či hypermarket a nebudou sem 
zajíždět nakupující ze vzdálenějších destinací. Diskontní prodejna bude k dispozici i místním 
obyvatelům.  
Výstavba projektovaného areálu také pozitivně ovlivní úpravu místa stavby výsadbou 
vhodné zeleně. 
Ze sociálního hlediska je rovněž přínosem skutečnost, že realizace záměru hypermarketu 
Interspar přinese nové pracovní příležitosti v rámci vlastní nebo koncesních prodejen a 
pravděpodobně i další nárůsty počtu zaměstnanců v kooperujících a dodavatelských 
firmách a centrálním skladu firmy Interspar i pro brigádníky. Navíc otevření areálu 
nepředpokládá zánik pracovních míst v okolí. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 
Nejbližšími obytnými objekty je bytová zástavba ve směru na Mlékojedy, centrum je od 
záměru odděleno řekou Labe a Tyršovým mostem. Vzhledem k vzdálenosti bytové zástavby 
od zájmového území se nepředpokládá, že by projektovaný záměr mohl ovlivnit 
obyvatelstvo. 
Ani v době výstavby diskontní prodejny s parkovištěm ovlivnění obyvatel nenastane. 
Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém případě dodrženy. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 
Jak již bylo uvedeno, vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby se účinky záměru na 
obyvatele neprojeví. Nelze vyloučit nepřímé působení určitých specifických vlivů, jejichž 
působení je individuální a které jsou obtížně specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou 
skupinu obyvatel. 

Faktory pohody 
K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě prodejny, a to 
především prašností a hlukem dopravních mechanizmů, vzhledem ke vzdálenosti nejbližší 
obytné zástavby nedojde. Staveništní hluk přesto lze omezit výběrem stavebních firem 
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s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy na současnou intenzitu dopravy je 
zanedbatelný. 
Při vlastním provozu prodejny půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro účely 
posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie. 
Nově vzniklá zeleň naváže na okolní zeleň. 

Působení vlivů 
Krátkodobý horizont 
Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické limity z hlediska 
hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. Při určitých stavebních 
činnostech totiž nelze zcela hluku zamezit. V tomto případě však bude negativně působit 
stavba areálu na projíždějící motoristy, nikoliv však z hlediska hluku, ale spíše dopravy (provoz 
nákladních automobilů a jejich odbočování do areálu mohou tranzitující motoristé vnímat 
negativně). 
Negativně by mohlo být rovněž motoristy vnímáno znečišťování komunikace při výjezdu 
nákladních vozidel ze staveniště. 
Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně ovlivněni nebudou.  
Dále bude ovlivněna skupina obyvatel žijící v okolí komunikací transportu stavebního 
materiálu. Tento vliv však bude přijatelný, jelikož hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti 
budou dodrženy. Denně na lokalitu po dobu výstavby přijede průměrně v pracovní dny 5 
těžkých a 20 lehkých nákladních automobilů. Skupinu obyvatel, která bude transportem 
materiálu ovlivněna, lze však obtížně specifikovat, jelikož bude materiál transportován 
z různých destinací. Nicméně tento vliv bude vzhledem ke stávajícímu zatížení městské 
komunikační sítě nevýznamný. 

Střednědobý a dlouhodobý horizont 
Vzhledem k velké vzdálenosti stacionárních (plynová kotelna 1 015KW) i mobilních zdrojů 
znečištění ovzduší (automobily) projektované prodejny  Interspar nedojde k ovlivnění obytné 
zástavby těmito zdroji.  
Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání prodejny ani hlukem z dopravy vyvolané 
provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou. 
Místní občané provoz prodejny budou vnímat pozitivně; zvýší se pro ně možnost nákupů a 
nebudou odkázání na stávající prodejní kapacity. Pozitivně budou vnímat možnost 
operativních nákupů především motoristé projíždějící po komunikaci I/15. 
V následující tabulce jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány. 
Tabulka  – Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

 
I.1 

Hluk a prach 
při výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, poměrně 
nevýznamný, okolní obyvatele 
prakticky neovlivní  

 
-0,5 

I.2   Hluk z provozu  
areálu 

přímé, trvalé neutrální, okolní obyvatele neovlivní 0 

I.3 Úprava okolní 
zeleně 

přímé, trvalé pozitivní, významný, vznik nové zeleně, 
posílení funkce izolační zeleně  

1,5 

I.4 Zastavění 
zelené plochy 

přímé, trvalé negativní až neutrální, stávající území je 
ruderalizováno   -1 

I.5 Sociální  
a ekonomické 

přímé, trvalé pozitivní, vyšší zaměstnanost, zvýšení 
možnosti nákupů 1,5 

I.6 Jiný vliv neznámé,  
trvalé? 

negativní?, neznámý v době 
zpracování oznámení 

-1 

Celkové hodnocení 0,5 
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Vlivy na ovzduší 

Imisní koncentrace sledovaných látek 
Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě areálu, a to především v důsledku vyšší prašnosti 
a dopravy a pohybu stavebních mechanizmů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené 
dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé stavby.  
Působení těchto vlivů potrvá maximálně 6 měsíců. 
Při vlastním provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin z vyvolané automobilové 
dopravy produkované osobními automobily zákazníků prodejny INTERSPAT. Dalším zdrojem 
emisí budou dva kotle na spalování zemního plynu (450 kW a 565 kW). Kotel na zemní plyn 
bude produkovat především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky.  
Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy souvisejícího s provozem projektovaného areálu je  
Sledované území se nachází v  přijatelné imisní situaci pro všechny základní znečišťující látky, 
v území nedochází k překračování platných imisních limitů.  
Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci NO2 a jiných látek nebudou vlivem 
provozu prodejny INTERSPAR překračovány, vlastní provoz navrhované stavby přispěje 
k imisním koncentracím malou měrou a neznamená negativní ovlivnění území nad únosnou 
mez. Celkové množství emisí ze zdrojů, které budou náležet provozu stavby, nezpůsobí nárůst 
stávající imisní zátěže území. Realizací stavby a jejím provozem se nesníží stabilita 
posuzovaného území, nebude narušena jeho kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu 
se dá výhledově počítat se zlepšením imisní situace předpokládaným snížením emisní 
vydatnosti dopravního proudu (v případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku na 
výrobce vyvíjen stálý legislativní tlak ke snižování produkce znečišťujících látek). 
Z hlediska v současné době platných, tj. nově přijatých pravidel pro ochranu ovzduší, lze v 
daném území provoz tohoto zařízení připustit. Provoz stavby se na kvalitě ovzduší v jejím okolí 
neprojeví takovým způsobem, který by znamenal nebezpečí překročení stanovených imisních 
limitů pro základní znečišťující látky a to zejména pro NO2. Ze zjištěných a vypočtených údajů 
lze konstatovat, že projektovanou stavbu obchodního centra INTERSPAR lze z hlediska 
dopadů na ovzduší realizovat a provozovat v té míře, v jaké je předložena k posouzení.  

Význačný zápach 
Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z projektovaného areálu budou nižší než 
jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší a budou 
také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze předpokládat, že se 
popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém 
okolí. Klima stavbou ovlivněno nebude. 

Jiné vlivy 
Jiné vlivy nejsou známy. 
Tabulka – Vlivy na ovzduší 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnocení 
II.1 Prach při 

výstavbě 
přímé,  
krátkodobé 

negativní vliv, zmírňující opatření 
dostupná (organizace stavby, 
kropení) 

-0,5 

II.2 Emise při 
provozu 

přímé, 
trvalé 

neutrální až negativní vliv, limity 
nebudou překročeny 

0 

Celkové hodnocení -0,5 
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Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 

Hluk, vibrace 
Lze konstatovat, že provoz plánovaného obchodního centra INTERSPAR neovlivní hlukové 
poměry v oblasti u nejbližší obytné zástavby, které jsou jednoznačně určeny stávající 
dopravou po komunikaci Želetická (komunikace I/15) a navazujících komunikacích. 
Hlukové poměry od stavební činnosti související s  výstavbou plánované prodejny budou před 
nejbližší obytnou zástavbou v úrovni pod limitní hodnotou  65 dB stanovenou pro časový úsek 
dne od 7 - 21 hodin. V době od 21 – 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není 
možné stavební činnost z hlediska hluku provádět. 

Další biologické a fyzikální charakteristiky 
V projektovaném areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření. Jiné vlivy výstavby a provozu areálu nejsou známy. 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu areálu z hlediska hluku je zhodnoceno tabelárně. 
Ostatní vlivy stavby nejsou známy. 
Tabulka – Hluková zátěž  

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

III.1 Hluk při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodobé 

negativní až neutrální, obytná 
zástavba je vzdálená, limity 
nebudou překročeny 

0 

III.2 Hluk při provozu přímé, 
trvalé 

dtto 0 

Celkové hodnocení 0 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 
Výstavbou projektovaného areálu nedojde ke změnám v odvodnění oblasti.  
Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických charakteristik 
Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  

Vliv na jakost vody 
Provoz areálu obchodního centra neovlivní kvalitu vod podzemních ani povrchových. Jakost 
kvality podzemních i povrchových vod pouze teoreticky může ovlivnit provoz parkoviště 
především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou navrhována 
dostatečná technická opatření (nepropustné podloží zpevněných ploch a odlučovač 
ropných látek – lapač ropných látek). Při úniku menšího množství ropných látek bude nutné 
použít vhodný sorbent.  
Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat odstavováním vozidel na 
nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou strojů. 
Vlivy na vodu jsou v podstatě neutrální – viz následující tabulku. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel    HYPERMARKET INTERSPAR LITOMĚŘICE 

 62 

Tabulka – Vlivy na vodu  

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

IV.1 Úkapy PHM při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodobé 

negativní až neutrální, prakticky však 
vyloučeno uvedenými opatřeními 0 

IV.2 Snížení vsaku 
srážkových vod přímé trvalé negativní až neutrální, propustnosti 

prostředí nízké 
0 

 
IV.3 Ovlivnění 

recipientu 

přímé, 
trvalé 

neutrální, lokalita bude 
odkanalizována přes odlučovače 
ropných látek a ČOV 

-0.5 

Celkové hodnocení -0.5 

Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
Posuzovaná stavba bude realizována na území města Litoměřice na pozemcích, které jsou 
dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako ostatní a zastavěné plochy a z části p.p.č. 
4800/4 (zahrada) a p.p.č. 4801 (zahrada) k.ú. Litoměřice, jako zemědělský půdní fond 
(zahrada). 
Realizace záměru předpokládá trvalé vynětí uvedených pozemků ze ZPF. Celková odjímaná 
plocha bude činit cca 2 018m2, BPEJ 1 56 00. K dalšímu odnětí půdy ze ZPF, ani ovlivnění 
PUPFL vlivem záměru nedochází. 
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného 
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, 
v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku havarijního úniku 
ropných látek apod.  
Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením 
manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes 
odlučovače ropných látek. 
V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a 
chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  
Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy zpevněné 
nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby obchodního centra INTERSPAR na půdu jako 
zanedbatelné. 

Povrchové úpravy 
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je pozemek pro výstavbu pokryt objekty 
původní koželužny je nutné před zahájením stavebních prací provést demolice stávajících 
objektů. Po projednání tohoto záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy bylo 
vydáno souhlasné rozhodnutí o odstranění stavby. Zachovány zůstanou pouze dvě původní 
budovy koželužny, které budou dotvářet architektonický vzhled vstupu do města Litoměřice. 
V rámci dalších terénních úprav se nepředpokládá ovlivnění půdy či jejich kulturních vrstev, 
plochy jsou souvisle zpevněné, místy okrajově zhutněné.  

Výstavba prodejny, parkoviště a komunikací budou vyžadovat zemní práce spojené s jejich 
zakládáním. Přebytečná zemina bude odvezena mimo areál. 

Znečištění půdy 
Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících aut je vyloučeno, protože zde bude 
nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes lapače ropných látek. 
Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu zastavěn a kde 
přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze předpokládat. 
V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování) nebude 
docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem narušit půdní 
pokryv v okolí zamýšlené stavby. 
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Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Lokální změna místní topografie nastane. Místní terénní úpravy spojené se zakládání 
stavebních konstrukcí ji neovlivní. 
V souvislosti se stavbou se neplánují významnější zemní práce nebo přesuny hmot, které by 
mohly zasáhnout do utváření georeliéfu. Ať již vytvořením depresí, nebo naopak zasypáním 
depresí či roklí v okolí, nebo vytvořením umělého pahorku porušujícího stávající krajinný ráz 
nebo georeliéf. 
Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující tabulce. 
Tabulka  – Vlivy na půdu 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

V.1 Zemní práce přímé,  
krátkodobé 

neutrální přebytečná zemina bude 
odvezena 0 

V.2 Zvýšení rozlohy 
zpevněné 
plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní, bude však 
kompenzováno novou zelení 

-1 

V.3 Úprava 
ruderalizované 
plochy 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, současný stav není 
vyhovující 

1 

Celkové hodnocení 0 

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 

Vliv na charakteristiky horninového prostředí 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není reálná perspektiva 
jejich nálezu. 
Z geologické stavby vyplývá, že v zájmovém území by hypoteticky v úvahu mohly připadat 
výskyty stavebních surovin – písků a štěrkopísků (viz např. Kolář Z., Krutský N., Puchta J.).  
Orientačním vyhodnocením v minulosti provedených vrtů však dospíváme k názoru, že 
příkryvné poměry a zvláště variabilita a značné zahlinění štěrků a písků je nepředurčuje 
k prioritnímu využívání, které by mělo přednost před jiným využitím území. Navíc možnost 
využití intravilánu obce k těžbě štěrkopísků považujeme za krajně hypotetickou. 
Stejně tak za zcela hypotetickou považujeme možnost těžby stroncia a bromu z hluboce 
uložených solanek v permokarbonských horninách. 
Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast též nepovažujeme za zvlášť příhodnou. Podmínky 
pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva nebo pro podzemní 
uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem vhodné (spíše naopak). 
Vliv stavby na nerostné zdroje 
Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné významné 
vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její realizace mohla ohrozit 
surovinovou základnu regionu. Z hlediska využití pozemků se nejedná (z pohledu vlivu na 
nerostné suroviny) o změnu, stavba bude realizována v intravilánu obce na pozemcích, které 
jsou i v současnosti zastavěné. V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených 
nerostných surovin a nevyhrazené suroviny přináleží k pozemku. Z geologické stavby území 
plyne, že nález nerostných surovin, jež by v lokalitě mohly tvořit výhradní ložisko nerostné 
suroviny (v ekonomicko-právním slova smyslu) je krajně nepravděpodobný. Hypoteticky by 
bylo možné uvažovat o těžbě štěrkopísků v lokalitě. Příkryvné poměry a kolísavá a nevalná 
kvalita suroviny však tento záměr staví z ekonomických důvodů do skutečně spíše 
hypotetické roviny. Navíc těžbu štěrkopísků v intravilánu obce bychom rozhodně 
nepovažovali za smysluplné preferovat před navrhovaným využitím pozemku. 
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Změny hydrogeologických charakteristik 
Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality neovlivní.  

Vliv na chráněné části přírody 
Stavba se nachází v CHKO České středohoří. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při 
dodržení veškerých podmínek na žádná chráněná maloplošná i velkoplošná území negativní 
vliv.  

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a předpokladu jejich 
likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. Rekapitulace vlivů 
na půdu je uvedena tabelárně. 
Tabulka – Vlivy na horninové prostředí 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VI.1 Zemní práce, 
zakládání 

přímé,  
krátkodobé 

neutrální, ovlivněn pouze zvětralinový 
plášť, bezvýznamný vliv 0 

VI.2 Změna 
konzistence 
půdy 

přímé,  
dlouhodo-
bé 

neutrální, nutno však vzít do úvahy při 
zakládání objektů 0 

  Celkové hodnocení 0 

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy 

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 
Realizací navrženého záměru dojde k odstranění porostů a některé zeleně v ruderalizované 
ploše areálu. Nedojde ke snížení plochy rostlé zeleně, ale oproti současnému stavu bude 
zřízena nová zeleň, která naváže na zeleň mimo zájmové území včetně zeleně izolační.   
Definitivní návrh sadových úprav bude vypracován v souladu s požadavky dotčených 
orgánů státní správy. Při návrhu zeleně bude respektován způsob využití území. 
Na základě provedeného místního šetření a detailním screenigem plochy záměru v případě 
fauny a flory nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů, jedná se o běžné osazenstvo, spíše stepní 
společenství, částečně ruderalizovaného stanoviště s prakticky nulovým podílem stromového 
patra. Toto společenství bude nahrazeno živočišnými druhy, které nejsou sensitivní na člověka 
a automobilový provoz.  

Poškození ekosystémů 
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jeho okolí. Výstavbou nebude 
zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou 
hodnotu.  
Při provozování areálu obchodního centra INTERSPAR bude na lokální ekosystém působit jak 
vlastní provoz areálu, v menší míře i práce spojené s jeho údržbou (úklidové práce a péče o 
zelené plochy a pod.). V nově upravených plochách zeleně se usídlí někteří běžní pěvci a 
drobní savci (plch, veverka), kteří již v blízkém okolí sídlí a jimž bude nová zeleň vyhovovat. 
Tyto druhy jsou na člověka zvyklé, pohyb lidí a automobilů tolerují. 
Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít navrhovaný areál 
negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno tabelárně. 
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Tabulka – Vliv výstavby a provozu prodejny na flóru, faunu a ekosystémy 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VII.1 Vliv na flóru a 
faunu v době 
výstavby 

přímé,  
dlouhodobé 

negativní, stávající fauna bude 
z pozemku nucena migrovat na jiné 
lokality 

-1 

VII.2 Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

přímé, trvalé pozitivní, současný stav bude zlepšen 
v souvislosti s rozšířením nových ploch 
zeleně, kde se usídlí fauna zvyklá na 
člověka 

1 

VII.3 Vliv na 
potravinový 
řetězec fauny 

přímé, 
krátkodobé 

významný, pokud nebude dodržen 
provozní řád a bude umožněn přístup 
hlodavcům k potravinám a 
odpadům 

-0,5 

  Celkové hodnocení -0,5 

Vlivy na krajinu 
Vedle geomorfologické predispozice závisí krajinný ráz na trvalých ekologických podmínkách 
a ekosystémových režimech krajiny. Krajinný ráz je podstatně ovlivněn lidskou činností 
v daných přírodních podmínkách. Je tak vytvářen souborem typických přírodních a 
člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány.  
Vnímání krajiny je individuální a vždy subjektivní. Při tom se uplatňují nejen zrakové vjemy, 
které jsou nejdůležitější, ale i vjemy sluchové a pachové, dále například i reminiscence 
individuálních životních událostí, které určitý momentový vjem může vyvolat. Zatímco 
antropogenní krajinné prvky, které na někoho působí rušivě, mohou být vnímány pozitivně, 
jakákoliv přírodní a vyvážená scenérie může být vnímána negativně, pokud při momentovém 
vjemu na člověka například působí negativně intenzivní automobilová doprava. Z těchto ve 
zkratce uvedených důvodů vyplývá, že posuzování těchto vlivů je zatíženo vyšší subjektivitou. 
Pro posouzení vlivu projektovaného areálu obchodního centra INTERSPAR na krajinný ráz a 
estetické charakteristiky území lze záměr hodnotit dle určujících objektivních faktorů 
krajinného rázu území, a to z několika hledisek: 
Narušení stávajícího poměru krajinných složek. Výstavbou projektovaného areálu nedojde 
k narušení poměru krajinných složek. Ty jsou do značné míry modifikovány vznikem nových 
umělých krajinotvorných prvků v okolí zájmového území.  
Narušení vizuálních vjemů. Projíždějící motoristé změnu oproti současnému stavu zaznamenají.  
V následující tabulce jsou výše uvedené vlivy rekapitulovány. 
Tabulka – Vlivy na krajinu 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

VIII.1 Nová charakteristika přímé, 
trvalé 

pozitivní, nový architektonický  
prvek v urbanizované krajině 1 

VIII.2 Blízké,  střední  
pohledy 

přímé, 
trvalé 

neutrální, vnímáno odlišně, spíše 
však pozitivně 

0 

VIII.3 Změna využití 
území 

přímé, trvalé nelze stanovit, vnímáno odlišně 
různými skupinami obyvatelstva, 
nová zeleň bude vnímána 
pozitivně 

 
0 

  Celkové hodnocení 1 
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 
Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné 
památkově chráněné budovy ani architektonické či archeologické památky. 
Na ploše budoucího záměru se v současné době nachází objekt bývalé koželužny Litoměřice. 
Po projednání s dotčenými orgány státní správy i samosprávy bylo povoleno odstranění 
objektů bývalé koželužny, vyjma dvou původních budov, které byly zhodnoceny jako 
architektonicky významnější při vstupu do města Litoměřice. 
V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden 
záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o negativní vliv, 
protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale skutečnost, že by mohly 
být získány nové poznatky o historii osídlení této části města).  
Tabulka – Vlivy na majetek a památky 

Ozn. vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodnoce
ní 

 
IX.1 Zjištění 

archeologických 
artefaktů 

přímý, 
krátkodobý 

v případě nálezu negativní, 
bude však zmírněn 
záchranným archeologickým 
průzkumem 

1 

Celkové hodnocení 1 
 
Vlivy na dopravu 
Při výstavbě projektovaného areálu obchodního centra INTERSPAR dojde k dočasnému 
zvýšení pohybu vozidel v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů a 
v důsledku dopravy stavebního materiálu. Výstavba prodejny včetně obslužných komunikací 
potrvá 6 měsíců. 

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci  
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako relativně 
malý. 
Rovněž z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit jako malý.  

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Posuzovaný záměr výstavby obchodního centra INTERSPAR ve městě Litoměřice nebude 
vykazovat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. 
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Územně plánovací opatření 
• Projektovaný areál hypermarketu INTERSPAR Litoměřice s parkovištěm je 

v souladu s Územním plánem města Litoměřice, schváleným obecně závaznou 
vyhláškou města Litoměřice č. 5/1998. 

• Při zpracování projektové dokumentace záměru bude nutno respektovat 
Obecně závaznou vyhlášku města a další související předpisy. 

• V následujícím textu jsou specifikována opatření, která je nutno pro realizaci 
záměru zohlednit: 

• Architektonický vzhled objektu bude řešen v souladu s požadavky regulativů 
územně plánovací dokumentace na základě typového řešení objektu a 
v souladu požadavky MÚ Litoměřice, odd. kultury. 

• Zpracováno bude dopravní řešení napojení areálu se zhodnocením 
technických parametrů vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem 
k předpokládanému provozu). 

• Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména 
s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými komunikacemi a objekty 
s trvalým bydlením.  

• Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace 
s estetickým a hygienickým charakterem a zohledněním typu vegetace nejblíže 
situovaných lokalit.  

Technická opatření pro ochranu vod 
• Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska 

zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.  
• Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků průzkumu 

stanovit způsob provádění zemních prací .   
• V průběhu stavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů, a to 

především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní,  
• Srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek, 
• U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, 

vybudovat nepropustnou plochu. 
• Řešen je odvod odpadních vod splaškových zaústěním na přečerpávací stanici 

Želetice, dodržovány budou limity odsouhlasené vodohospodářským orgánem 
a SčVK, a.s.. 

• Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude 
pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.   

• V případě požadavku orgánu státní správy či samosprávy budou v areálu 
obchodního centra zřízeny monitorovací vrty pro sledování znečištění 
podzemních vod 

Technická opatření pro ochranu půdy 
• Omezit během výstavby negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 

provozem staveniště. Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy 
odstavovat na zabezpečené ploše, 

• sejmout svrchní vrstvu půdy ze stavebního pozemku a využít ji pro definitivní 
sadové úpravy, 

• využít přebytečnou kulturní vrstvu půdy, včetně stávající deponie na jiné lokalitě 
dle požadavků státní správy. 
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Technická opatření pro ochranu ovzduší 
• Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou 

organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby 
výstavby, 

• snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v 
nejbližším okolí stavbou znečištěny, 

• optimalizovat provoz plynového kotle dle návodů výrobce tak, aby nebyly 
zohledněny maximální výkonové parametry kotle, nýbrž nízké emise. 

• měřit prostřednictvím oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. 
minimálně po každém druhém roku provozu kotle účinnost spalování, denoxů a 
stav spalinových cest plynové kotelny (jedná se o malý zdroj znečištění). 

Technická opatření na ochranu před hlukem 
• V dalším stupni projektové přípravy upřesnit a konkretizovat rozsah případných 

nezbytných protihlukových opatření. 
• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat 

požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb., 
• celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy 
automobilů v okolí obytných objektů). 

• Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících 
lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo 
opatření pro jejich eliminaci.  

Ostatní technická opatření 
• Provést průzkumné práce související se založením objektu (viz ochrana 

horninového prostředí), 
• v dalším stupni projektové dokumentace dopracovat návrh ozelenění areálu a 

příslušných sadových úprav, které budou projednány s orgány státní správy, 
• ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou 

osobou, 
• zajistit čištění komunikace u výjezdu ze staveniště. 

Kompenzační opatření 
• Provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny – dle požadavku státní správy a 

samosprávy. 

Preventivní a provozní opatření 
• Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy 

a vyhláškami, 
• odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět 

pravidelná školení pracovníků, 
• umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém signalizace a 

samočinného hašení požáru, 
• zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením, 
• provádět pravidelnou kontrolu a údržbu lapače ropných látek, 
• specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech 

následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance 
prodejny, provádět pravidelné doškolování a cvičení. 
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
Podklady předložené oznamovatelem (architektonická a dispoziční studie, údaje o zdrojích 
hluku a emisí, projektová dokumentace k územnímu řízení) a vlastní rekognoskaci území lze 
hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro 
zpracování Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

V předloženém oznámení je z hlediska lokalizace uvažována pouze jedna varianta umístění 
záměru.  
Pro porovnání výstavby záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta nulová. 
Aktivní varianta spočívá ve výstavbě hypermarketu INTERSPAR, při které dojde k realizaci 
záměru a vytvoření nové infrastruktury pro potřeby města Litoměřice spočívající ve zřízení 
nového centra obchodu a služeb 
Výstavbou dochází z tohoto pohledu ke zkvalitnění celkové infrastruktury území, zvýšení 
kulturní úrovně obchodu a služeb a rozšíření možností nákupu v dané lokalitě. V neposlední 
řadě dojde rovněž k regulaci dopravy světelně řízenou křižovatkou. 
Areál prodejny bude plnit jakousi doplňkovou funkci okolní výstavbě, s tím, že pro jeho 
výstavbu v této lokalitě hovoří velmi dobré umístění na okraji města a pěší dosažitelnost.  
Výstavbou prodejny INTERSPAR dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu spočívajícího ve 
zvýšení počtu pracovních míst v regionu s velkou nezaměstnaností. Předpokládá se vytvoření 
cca 120 pracovních míst. Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného 
záměru by měl být zvážen i tento efekt.  
Nulová varianta předpokládá, že se daný záměr nebude realizovat a pozemek zůstane ve 
stávajícím stavu, tzn. pozemek a objekt bývalé koželužny bez širšího využití. 
Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu na životní 
prostředí a na obyvatelstvo. Tabulka nemá vypovídající hodnotu ve smyslu velikosti a 
závažnosti vlivu záměru, pouze stanoví, že impact je předpokládán, ať již impact kladný či 
záporný. Pro konečné zhodnocení záměru byla pak použita verbálně numerická stupnice pro 
hodnoty relativních jednotek. 
Tabulka: 
Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní prostředí   

 
Obecná kritéria 

dle metodologie E.I.A 
Aktivní varianta 

1 
Nulová varianta 

2 
Vlivy na obyvatelstvo   

Sociální a ekonomické 
vlivy 

0 X 

Faktory pohody 0 0 
Vlivy na ekosystémy   
Vlivy na ovzduší a na 

klima 
X 0 

Množství koncentrace 
emisí a jejich vliv na okolí 

X 0 

Jiné vlivy 0 0 
Vlivy na vodu 0 0 

Jakost povrchových a 
podzemních vod 

0 0 

Charakter odvodnění 
oblasti 

0 0 

Změny 
hydrogeologických 

charakteristik  
(hladina podzemní 

vody) 

0 0 

Vlivy na půdu 0 0 
Rozsah záboru 

zemědělské a lesní půdy, 
způsob využívání 

X 0 
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způsob využívání 
Znečištění půdy 0 X 

Topografie, stabilita, 
eroze 

0 0 

Horninové prostředí a 
nerostné zdroje 

0 0 

Hydrogeologické 
charakteristiky 

0 0 

Chráněné části přírody 0 0 
Ukládání odpadů X 0 

Vlivy na flóru a faunu X 0 
Poškození a vyhubení 

druhů a biotopů 
0 0 

Vlivy na ekosystémy 0 0 
Vlivy na antropogenní 

systémy 
  

Budovy, architektonické 
a archeologické 

památky 

X 0 

Kulturní hodnoty 
nehmotné povahy 

0 0 

Geologické a 
paleontologické 

památky 

0 0 

Vlivy na strukturu a 
využití území 

  

Doprava X 0 
Navazující stavby 0 0 

Infrastruktura 0 X 
Estetická kvalita území X 0 

Rekreační využití krajiny 0 0 
Ostatní vlivy   

Biologické vlivy 0 0 
Hluk a záření X 0 

Jiné ekologické vlivy 0 0 
Velkoplošné vlivy 

v krajině 
  

Lokalizace z hlediska 
ekologické únosnosti 

0 0 

Současná a výsledná 
ekologická zátěž 

0 0 

Celkové zhodnocení 9 3 
 

X – impact předpokládán 
0 – impact nenalezen, nevýznamný, nehodnotitelný impact 

 
Varianta ekologicky optimální 
Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena opatření, zajišťující 
minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na obyvatelstvo. 
Pozn.: 
Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. Lze za variantní 
řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění zadaného cíle, tj. např. variantní 
druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické procesy, různý časový plán realizace 
apod. 
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Investor stavby 1. BETONSTAV, s.r.o., Teplice nebude zcela určitě zvažovat provozování jiných 
činností v uvedeném objektu, při lokalizaci stavby bylo jako pozitivní vyhodnoceno umístění 
záměru na okraji sídelního útvaru s plynulým napojením na obytnou zástavbu. Dále byla 
zvážena atraktivita vůči dopravnímu napojení, dochůzkové vzdálenosti a celkového 
začlenění do území. Časový plán realizace je zpravidla vždy postaven zcela jednoznačně ve 
smyslu zahájit co možná nejdříve.  
Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování návrhů 
projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti a průchodnosti řešení u 
orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů hodnotí předkládanou variantu 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí (návrh varianty ekologicky 
optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. variantou nulovou.   
Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na životní prostředí byla použita 
aplikovaná metoda křížové matice interakcí (cross-impact matrix) s verbálně numerickou 
stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení konkrétního záměru. 
Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta=realizace záměru; nulová varianta=trvání 
stávajícího stavu využití pozemku) 
 
Tabulka verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek  

Verbální hodnocení Body 
Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impakt je silný; časově pravidelný; 
periodicky se opakující; prostorově neomezený. 
Přijaté riziko je výjimečně nadprůměrné. 
Míra závažnosti (důležitosti) ukazatele je zanedbatelná (téměř nulová-
irelevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je neuspokojivé, neúplné, nevyhovující nebo 
nepřijatelné. 
Finanční náklady jsou nepřijatelné, příliš vysoké. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je nepřijatelná. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
neuspokojivý. 

1 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impakt je silný; časově nepravidelný, 
dočasný, prostorově omezený. 
Přijaté riziko je nadprůměrné-jisté. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je podprůměrné.  

2 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impakt je průměrný; na hranici 
přípustného limitu. 
Přijaté riziko je průměrné. 
Míra závažnosti ukazatele je důležitá (nezanedbatelná, relevantní). 
Jakost (kvalita) nebo řešení a finanční náklady jsou průměrné.  

3 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impakt je slabý; neškodný. 
Přijaté riziko je podprůměrné. 
Jakost (kvalita) nebo řešení je nadprůměrné.  

4 

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impakt je téměř nulový; žádný. 
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné. 
Míra závažnosti ukazatele je vyjímečně důležitá (rozhodující). 
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní 
Finanční náklady jsou nejnižší. 
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena. 
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je 
maximálně možný.  

5 
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Tabulka Porovnání aktivní a nulové varianty 
 

Kritérium 
vlivu 

Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Půda RJ 5 5 o 
Ovzduší RJ 4 5 n 

Povrchové 
vody 

RJ 4 5 n 

Podzemní 
vody 

RJ 4 5 n 

Flóra RJ 4 5 n 
Fauna RJ 4 5 n 

Ekosystémy RJ 5 5 n 
Odpady RJ 5 5 o 

hluk RJ 4 5 n 
Změna 

počtu prac. 
příležitostí 

RJ 5 1 VP 

Změna 
podmínek a 
předpokladů 
pro sport a 

rekreaci 

RJ 5 5 o 

Doprava RJ 3 4 n 
Historické a 

kulturní 
památky 

RJ 4 4 o 

Území a 
soulad s ÚP 

RJ 5 5 o 

 
 

RJ relativní jednotka 
Předpokládaná interakce hodnocena jako:Negativní (N) 

       Málo negativní (n) 
       Pozitivní (P) 
       Málo pozitivní (p) 
       Velmi negativní (VN) 
       Velmi pozitivní (VP) 

V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný 
impact (vliv) označuje se (o). 

 
Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice OBCHODNÍ CENTRUM 
INTERSPAR Litoměřice z hlediska jeho možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.  
 
Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního 
prostředí.  
Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení 
doporučuje stavbu realizovat za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění 
případných připomínek orgánů státní správy 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
1. Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy 
2. Vymezení zájmového území  
3. Vymezení zájmového území v Územním plánu města Litoměřice 
4. Vymezení zájmového území v rámci ÚSES  
5. Dopravní napojení záměru na dopravní systém města Litoměřice 
6. Situace stavby 
7. Vizualizace stavby 
8. Fotodokumentace  
9. Vyjádření CHKO České středohoří 
10. Hluková studie 

 
 

2.Další podstatné informace oznamovatele 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel    HYPERMARKET INTERSPAR LITOMĚŘICE 

 75 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

 
Oznamovatel: EKOLINE Ing. Iva Loukotková 
  Ondříčkova 1960/2 
  400 11 Ústí nad Labem 
  číslo osvědčení o autorizaci 
  17676/3041/OIP/03 
 
Projektová příprava: Atelier EIS, s.r.o. 
  Kováků 1498/3 
  Praha 5 
   
Odborná spolupráce: Ing. Josef Charouzek, hluková studie 
  Mgr. Libor Novotný, hydrogeo posouzení 
  Ing. arch. Filip Kadrmas technické řešení 
  Ing. Zdeněk Červený technické řešení 
  Ing. Tesařová, ÚSES 
  I 

Název záměru: OBCHODNÍ CENTRUM INTERSPAR 
Litoměřice  

 
Kapacita záměru: Zastavěná plocha prodejny: 7 601,3m2 
  Celková užit. plocha prodejny: 8 180,4m2 
  Celkový obestavěný prostor: 70 000m3 
  Plocha parkoviště : 5 012,5m2 

  Celková plocha pozemků: 30 198,5 m2 

 
Umístění záměru: kraj: Ústecký 
  okres: Litoměřice 
  obec: Litoměřice 
  katastrální území: Litoměřice 

 p.p.č. 4796/1, 4796/3, 4800/4, 4801, 
4802/1-18, 4804/1, 4843/1, 4858/2-3, 
4858/8, 4858/13 

  k. ú. Litoměřice 
 
Charakter záměru:  Novostavba Obchodního centra 

INTERSPAR v k.ú. Litoměřice 
 
Předmětem záměru je výstavba Obchodního centra INTERSPAR s parkovištěm pro osobní 
automobily v příměstské části Želetice, k.ú. Litoměřice.  
Obchodní centrum INTERSPAR představuje obchodní jednotku, která je schopna poskytnout 
zákazníkům komplexní služby na vysoké úrovni. 
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Záměr je umístěn v příměstské části Želetice, poblíž křižovatky ulic Mlékojedská a Želetická, 
před Tyršovým mostem v objektu bývalé koželužny Litoměřice. Pozemky jsou v současné době 
nevyužívány. 
Ze severní strany je pozemek ohraničen areálem prodejny společnosti KIS PLUS, a.s. 
Z východní a jižní strany je ohraničen navazujícími objekty průmyslově komerčních objektů a 
navazující plochou, vedenou v ÚP města jako zeleň. 
Ze západní strany je ohraničen příjezdovou komunikací Želetická, komunikace I. třídy I/15.. 
Pozemky jsou v současné době evidovány jako ostatní a zastavěné plochy, z části jako 
zemědělský půdní fond a to p.p.č. 4801 (zahrada) a p.p.č. 4800/4 (zahrada), celková plocha 
těchto pozemků činí 2 018 m2, předpokládá se jejich trvalé vynětí ze ZPF. Ostatní pozemky 
nejsou evidovány jako ZPF či PUPFL. 
Povrch pozemků pro výstavbu tvoří nesouvislá zpevněná plocha s objekty bývalé koželužny. 
Z původního areálu koželužny se předpokládá se zachováním dvou čelních architektonicky 
hodnotnějších budov, které tvoří architektonickou dominantu průmyslové zóny a vstupu do 
města Litoměřice a dochovávají ráz původních výrobních objektů, zároveň tak bude 
zachována uliční čára a rovnováha hmot při nájezdu na Tyršův most a vstupu do města. 
K ostatním objektům je vydáno rozhodnutí o povolení odstranění stavby a předpokládá se 
jejich demolice. Demolice byla projednána se všemi dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy. 
Zbývající pozemky jsou nesouvisle zpevněné plochy, které jsou okrajově pokryty trávníkem 
ruderálního sešlapového charakteru a místy náletovou zelení v keřovém, soliterně stromovém 
patru. Na uvedených pozemcích byl proveden průzkum a nebyly zde zjištěny chráněné 
druhy flóry a fauny. 
Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné ve vztahu 
k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
Dopravně bude celý objekt napojen na komunikační systém města Litoměřice přes 
plánovanou světelnou křižovatku. Z hlediska dopravy byl záměr odsouhlasen Policií ČR DI 
Litoměřice a Policií ČR DI Ústí nad Labem. 
Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, pěší i 
dojezdovou vzdálenost, nájezd a parkování. 
Stavba obchodního objektu s parkovištěm a s ním související výstavba komunikačního 
napojení nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou 
dopravu. V bezprostřední blízkosti jsou situovány především objekty komerčního charakteru 
(čerpací stanice, prodejna motocyklů a zahradní techniky, autoservis, skladové a výrobní 
prostory), které  navazují na pozemky záměru či jsou odděleny komunikací Mlékojedská a 
Želetická.  
Z hlediska územního plánu je uvedený záměr přípustný (viz. vyjádření města Litoměřice). Dle 
Územního plánu města Litoměřice jsou uvedené pozemky specifikovány jako stávající areály 
ekonomické základny a zařízení technické vybavenosti ve funkčním zónování zahrnuté do 
průmyslové výroby (PV).Pro zónu průmyslové výroby jsou podle obecně závazné vyhlášky č. 
5/98 o uspořádání území obce Litoměřice vydané dne 12.11. 1998 stanoveno toto využití: 
Dominantní: Průmyslové a skladové areály v celém spektru odvětvové činnosti, výrobní 
služby, velkoobchod, dopravní zařízení a souvisejících provozů (autoslužby, parkovací a 
odstavné plochy), veškerá činnost je vymezena regulativy vyplývající z PHO podnikatelských 
objektů, dále pak hodnotou Q zátopového území. 
Vhodné: Obslužné komunikace s vazbou na nadřazenou silniční síťs trasami MHD, 
odpovídající infrastruktura, plošná, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity, nadřazená 
technická infrastruktura města. 
Podmíněně vhodné: Služební a pohotovostní bydlení, stravovací a ubytovací zařízení. 
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Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím a umístění 
záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako vhodný a 
vyhovující. Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 
Možnost kumulace s jinými záměry není známa.  
Předkládaný záměr je situován do území, které je územním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedené skutečnosti je patrné, že záměr není v přímém kontaktu 
s územním systémem ekologické stability krajiny, ani jinak bezprostředně neovlivňuje žádné 
chráněné území či dokonce přírodní park. 
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě se nenalézá žádný VKP registrovaný 
orgánem ochrany přírody. V kontextu šíře ekologické valence je možné pro širší zájmové 
území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zde 
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke 
změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada výchozech bazičtějšího 
podloží(amfibolity). Podle dosavadních poznatků nejsou v širším zájmovém území zastoupeny 
lokality s výskytem reprezentativních nebo unikátních populací druhů, uvedených v příloze č. 
8 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel. 
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto 
území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o 
území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé, ani nijak jinak problematické 
z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny.  
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů zástavby je především 
z hlediska akustické a imisní zátěže , včetně odhadu zdravotních rizik podrobněji komentován 
ve zpracovaném oznámení. 
 
Realizace záměru předpokládá zajištění vyšší obchodní vybavenosti území, zlepšení a rozšíření 
nabídky služeb.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena v souladu 
s dopravním systémem města Litoměřice. 
Budova bude typovým objektem, který bude tvarově a architektonicky včleněn do okolní 
zástavby. Výška budov bude rovněž přizpůsobena okolní zástavbě, bude se jednat o 
jednopatrový objekt s plochou střechou. Architektonický vzhled budovy a jeho začlenění do 
okolní zástavby. 
Objekt hypermarketu bude sloužit široké veřejnosti a bude mít jednoho provozovatele. 
Výstavbou centra INTERSPAR dojde k pozitivnímu sociálnímu efektu spočívajícího ve zvýšení 
počtu pracovních míst v regionu. Předpokládá se vytvoření cca 120 pracovních míst. 
Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného záměru by měl být zvážen i 
tento efekt.  
Uvedený pozemek není součástí PUPFL. Záměr se nenachází v CHKO České středohoří,  
Územím neprochází žádný biokoridor, nenalézá se na něm žádné biocentrum a nevyskytují se 
zde chráněné druhy rostlin a živočichů. Pozemek není součástí CHOPAV, na pozemku se 
nenachází PHO vodních zdrojů ani jiné zdroje podzemních či minerálních vod. Na uvedené 
lokalitě se mohou vyskytovat archeologické nálezy, pozemek spadá do ochranného pásma 
městské památkové rezervace. 
Lokalita se nenachází v CHLÚ (chráněném ložiskovém území) ani v území poddolovaném. 
Posuzovaná stavba zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické infrastruktury 
a do ochranného pásma komunikace I. třídy, tyto střety jsou řešeny v rámci projektové 
přípravy stavby. 
Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná ochranná 
pásma nebude vytvářet. Stavba si vyžádá přeložky stávajících inženýrských sítí. 
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Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů a komunikačních 
vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající inženýrské sítě. 
Objekt obchodního centra INTERSPAR se skládá z objektu prodejní plochy, včetně 
potřebného skladového, zpracovatelského a sociálního zázemí, dále pak z komunikací a 
zpevněných parkovacích ploch a inženýrských sítí.  
 
Stavba se člení do následujících stavebních objektů a provozních souborů: 
 SO 01 Příprava území 
  A Demolice a kácení 
  B HTÚ 
  C Překládka vedení VN 
 SO 02 INTERSPAR 
 SO 03 Dopravní stavby 
  A Dopravní napojení parkoviště 
  B Dopravní napojení dvůr INTERSPAR 
  C Areál, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy 
 SO 04 Firemní označení 
 SO 05 Oplocení 
 SO 06 Sadové úpravy 
  10-10 Areálová kanalizace splašková, dešťová, přípojky 
  10-11 Areálový vodovod a přípojky 
  10-12 Areálový plynovod a přípojky 
  10-13 Přípojka VN 
  10-14 Venkovní osvětlení 
  10-15 Areálový rozvod NN, přípojky 
  10-16 Přípojka slaboproudu 
 
Koncept dispozičního uspořádání obchodní jednotky vychází ze základní filozofie sloučit 
prodej pro pěší i motorizované zákazníky tak, aby zákazník na jedné optimální ploše mohl být 
maximálně uspokojen. Veškeré toky zboží a jeho prodej se dějí v jedné rovině. 
Do prodejny je navržen jeden vstup. Vstup je orientován na veřejné parkoviště a je navržen 
jako bezbariérové řešení umožňující přístup handicapovaným zákazníkům. Na parkovišti 
poblíž vchodu jsou vyhrazena  parkovací místa pro tyto zákazníky. Nákupní vozíky budou 
umístěny hned vedle vstupu. 

Stručný popis provozu 
Objekt obchodního centra INTERSPAR je provozně rozdělen na čtyři základní plochy: 
l) Prodejní prostor ISP (l. N.P.) s promenádou před prostorem pokladen se shopy, tzv. mall 
2) Bistro (l. N.P.)  
3) Prostor skladů (l. N.P.), včetně naskladňovacích boxů   
4) Prostor kanceláří a šaten (2. N.P. - vestavba) a energetického centra 
 
Z hlediska dispozičního řešení je objekt členěn na dvě základní části: 
 
1. ČÁST OBJEKTU URČENÁ PRO ZÁKAZNÍKY 
Do této části se vstupuje hlavním vchodem, na který navazuje promenáda. Z prostoru 
promenády je přístupný samotný prodejní prostor Intersparu, dále pak i jednotlivé prodejní 
shopy, bistro a sociální zařízení pro muže a ženy, včetně invalidního WC a úklidová komora.  
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Dispozičně do této části pro zákazníky patří i prostor pro vracení prázdných lahví a obalů, 
včetně třídění a odvozu.  
Vlastní prodejní část je prostor s promyšleně uspořádaným regálovým systémem, doplněný 
pulty a boxy. Samotný prodej zboží je řešen jako samoobslužný, každý zákazník si vybrané 
vystavené zboží ukládá z regálu nebo boxu do nákupního vozíku. U pultů je obsloužen 
prodavačem. Zboží v prodejně není uloženo na paletách a jiných přepravních zařízeních, 
nejedná se zde o diskontní způsob prodeje zboží. 
 
2) ČÁST OBJEKTU URČENÁ PRO SKLADOVÁNÍ  
Provoz pro skladování je situován v  zadní části objektu a provozně navazuje na prodejní 
prostor. Z venku je přístupný z naskladňovacích ramp.  
Vlastní naskladňování zboží je řešeno třemi naskladňovacími rampami, kde se zboží třídí.  
Zboží, které je nutno chladit (mrazit) se ukládá buď přímo na prodejnu nebo do chladíren a 
mrazíren (chladírna masa, chladírna drůbeže, mrazírna, mrazírna mléčných výrobků, 
chladírna uzenin, chladírna balených ryb, chladírna zeleniny, chladírna mléčných výrobků, 
chladírna lahůdek, marinád, zákusků, tuků, sýrů, pečiva, vajec a mrazírna pečiva). Z těchto 
prostorů jsou polotovary dopravovány do přípraven a odtud do prodejny.  
Maso a masné výrobky jsou naskladňovány samostatnou rampou s chlazeným 
naskladňovacím boxem. Vedle přípravny masa je umístěna šatna zpracovatelů masa. 
V době naskladňování masa a masných výrobků nesmí být ve stejné trase manipulováno 
s jiným zbožím. Tento požadavek bude zakotven v provozním řádu objektu. 
Předpokládané množství prodaných masných výrobků v provozu  maso – uzeniny za jeden 
den: 
Maso vybourané 250 kg 
Maso dokoupené vybourané 120 kg 
Vepřové maso 350 kg 
Hovězí maso 100 kg 
Výroba v hypermarketu: 
Marinovaná masa  20 kg 
Drůbež  70 kg 
Marinovaná drůbež  10 kg 
Teplý pult  30 kg 
Uzeniny 120 kg 
 
Samostatně je řešen prostor pekařských výrobků, kde se bude určitý sortiment zboží péci. 
Tento prostor je komunikačně spojen se zázemím určeným pro potřebu pekárny. 
Dva sklady slouží pro ukládání zboží s regálovým systémem, jeden potravinový, druhý  
nepotravinový. Samostatné jsou sklad drogerie a sklad elektrotechniky + drobného zboží. Se 
skladovými prostorami sousedí v zadní části WC zaměstnanců, schodiště do 2.NP, vrátnice - 
telefonní ústředna, kancelář vedoucího skladu a fakturantek. Dále sklad poškozených 
výrobků a prostor na odpadky s vlastní rampou. Provoz odpadků je doplněn chlazeným 
skladem odpadků a místností na mytí přepravek. Odpadky jsou skladovány ve dvou 
kontejnerech, oddělené od venkovního prostředí rolovacími vraty z pletiva. Z tohoto prostoru 
je zajištěn odvod vzduchu nad střechu. 
V přízemí je též situována strojovna sprinklerů a náhradní zdroj - dieselagregát.   
Ve 2. NP je umístěno sociální zařízení pro zaměstnance (šatny, WC, sprchy a denní místnost 
rozdělená pro kuřáky a nekuřáky), kanceláře domovního technika, aranžérů, vedoucích 
oddělení, vedoucího marketu, jednací místnost a místnost pro záložní zdroj - UPS. Dále je zde 
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sklad textilu a místnosti technického zázemí ( rozvodna NN, místnost MaR, plynová kotelna, 
strojovny chlazení) 
Vstup pro zaměstnance je řešen jako samostatný v severní části objektu v prostoru 
naskladňovacích ramp. 
Dopravně bude objekt obchodního centra napojen z komunikace I/15 (ul. Želetická) přes 
světelně řízenou křižovatku. 
Obchodní centrum bude napojeno na stávající inženýrské sítě (vodovod, rozvody NN, 
telefon, jednotnou kanalizaci, plynovod). 
Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle. 
Splašková kanalizace bude vzhledem k absenci vyhovujícího kanalizačního systému 
v uveden lokalitě svedena na přečerpávací stanici Želetice. Dešťové vody budou likvidovány 
v souladu se Směrným vodohospodářským plánem. Dešťové vody kontaminované ropným i 
látkami budou přečištěny v lapači ropných látek a následně zaústěny do toku Labe. 
Výstavba Obchodního centra je plánována v období 10/2004 – 05/2005. 
Stavební práce při výstavbě budou mít zcela jistě mírné negativní dopady na obyvatele žijící 
v přilehlé obytné zástavbě. Během výstavby bude působení negativních vlivů hluku  a 
prašnosti minimalizováno obvyklými opatřeními dle Plánu organizace výstavby (POV); 
používání stavebních mechanismů v odpovídající technickém stavu, minimalizace přesunu 
hmot nákladními automobily, kropení prašných komunikací a povrchů, realizace stavebních 
prací v co nejkratším termínu, vyloučení hlučných prací během noční doby a ve dnech 
pracovního volna. Veškerá výkopová zemina bude použita na terénní práce popř. bude 
využita jiným způsobem.  
Během provozu dojde k nepatrnému hlukovému ovlivnění okolní zástavby.  
Vzhledem k umístění stavby na okraji sídelního útvaru budou vlivy na rostlinstvo, živočišstvo a 
ekosystémy málo významné až nevýznamné. Ekologická stabilita území nebude záměrem 
významně dotčena. 
Pro etapu provozu bude zpracován provozní a havarijní řád objektu obchodního centra 
INTERSPAR. 
Pro etapu výstavby bude vypracován přesný POV. Pro etapu stavby bude zpracován 
provozní řád objektu. 
Na základě veškerých zjištěných skutečností, vyhodnocení zvažovaných variant záměru a 
jejich porovnání s variantou ekologicky optimální, zhodnocení z hlediska možného vlivu 
připravovaného záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva doporučuji posuzovaný 
záměr výstavby Obchodního centra INTERSPAR ve městě Litoměřice na výše uvedených 
pozemkových parcelách r e a l i z o v a t. 
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací 
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