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1. Obchodní firma
Plot4house twelve s.r.o.

2. IČ:
IČ
DIČ

05125464
není plátce DPH

3. Sídlo (bydliště):
Lipová 516/8
Teplice
415 01

4. Jméno, příjmení,
oznamovatele:

bydliště

a

telefon

Investor:
Mgr. Jan Vrzala
Plot4house twelve s.r.o.
Zastoupený:
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Ing. Pavel Mrzena
pavel.mrzena@inprojekt.cz

jednatel

Ing. Alena Pavlíková
alena.pavlikova@inprojekt.cz

jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Radka Švábová, inženýrská činnost
Tel. 725 794 379
e-mail: radka.svabova@inprojekt.cz

oprávněného

zástupce
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ÚVOD
Předložená dokumentace záměru „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ je zpracována ve
smyslu § 8 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých
dalších zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn
a předpisů.
Dne 13. 10. 2020 bylo na úřední desce KÚÚK zveřejněno oznámení výše uvedeného
záměru (ULK1132), zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona. V závěru
zjišťovacího řízení k záměru ze dne 25. 11. 2020, č.j. KUUK/171794/2020, bylo
konstatováno, že předložený záměr bude dále posuzován dle výše uvedeného zákona.
Dokumentaci požadují dopracovat především s důrazem na následující oblasti:
§ Zhodnotit množství a kvalitu zásob ložiska vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí)
v prostoru záměru a zda veřejný zájem realizace záměru převyšuje veřejný zájem
ochrany a využití nerostného bohatství ČR ve smyslu ustanovení §29 zákona 44/1988
Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
§

Doplnit hydrogeologický posudek pro možnost zasakování dešťových vod pro
objektivní posouzení vlivu zasakování dešťových vod na dané území.

§

Doplnit vliv soustředěného zasakování v zasakovacích objektech včetně
posouzení celé ploch zastavění na odtokové poměry v daném území. V oznámení
je pouze uvedeno technické řešení příslušného zasakování dešťových vod, nikoliv vliv
tohoto zasakování na území ve vztahu k širšímu okol a příslušnému povodí.

§

Doplnit jaký vliv bude mít celková plocha zastavění na dané území vzhledem
k odtokovým poměrům, zda nedojde ke změně odtokových poměrů vzhledem
k blízkým vodním tokům Bystřice, Račí potok a zda plocha zastavění a zasakování
nebude mít vliv na vodnost příslušných vodních toků v území, a to v závislosti na
dlouhotrvajícím suchu.

§

Podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny
v doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude
popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány
a vzešlá opatření řádně zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D.IV.)

Na základě ZZŘ byla zpracována předkládaná Dokumentace, jejíž součástí jsou i odborné
studie (seznam uveden na str. 98). Do Dokumentace byly zapracovány i všechny relevantní
připomínky a požadavky na doplnění, které byly předány zpracovateli EIA společně se ZZŘ.
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Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení:
25. 11. 2020 byl vydán Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, „Závěr zjišťovacího řízení“ k posuzovanému záměru. Na základě informací
uvedených v oznámení, písemných vyjádření a došlých připomínek k podanému oznámení
došel příslušný úřad k závěru, že předložený záměr může mít významný vliv na životní
prostředí a bude posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, a to tak, aby v ní byly
zohledněny a vypořádány relevantní požadavky na doplnění a další připomínky v došlých
vyjádřeních.
a) Rada Ústeckého kraje
1. Nepožadují další posuzování dle zákona 100/2001 Sb.
Bez komentáře
b) Krajský úřad Ústeckého kraje
–

hledisko ochrany přírody, ochrany vod a odpadového hospodářství

2.

Nepožadují další posuzování. Jediný střet se ZCHD bude projednán v rámci řízení
o povolení výjimky za zákazů (zmije obecná).
Výjimka ze základních ochranných podmínek ZCHD dle §50 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byla již investorovi Krajským úřadem, odborem
ŽP a zemědělství, udělena, a to v rámci řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek
ZCHD, rozhodnutím č.j. KUUK/186608/2020 ze dne 23. 12. 2020, a vztahuje se na uvedené
druhy: Užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), bramborníček
černohlavý (Saxicola torquata) a luňák hnědý (Milvus migrans).
Příloha H.6
– hledisko ochrany ZPF
3.

Z hlediska ochrany ZPF uvádí, že plocha záměru je navržena tak, že vytvoří enklávu
zemědělského pozemku p.č. 280/2 v k.ú. Drahůnky, která nebude moci být nadále
obhospodařována v souladu s jeho druhem (trvalý travní porost). Upozorňují, že plocha
záměru bude muset býti upravená, jelikož rozpor záměru se zásadami ochrany ZPF dle
§4 zákona bude překážkou vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, přičemž se jedná o
samostatné řízení. Dále doporučují zvážit etapizaci záměru. Z důvodů možnosti řešení
uvedených připomínek v rámci řízení o souhlasu s odnětím půdy ze ZPF nepožadují další
posuzování záměru.
Investor byl upozorněn na nutnost vypořádání se s připomínkami v rámci navazujících řízení,
zde v rámci následného podání žádosti o vynětí ze ZPF. V rámci upřesňování DÚR došlo
k následujícím úpravám (podrobněji v příslušných kapitolách dokumentace EIA:
a) drobná změna v celkové ploše záměru: po přeměření je celková plocha záměru
zvětšená o 1 m2, tedy na 100 120 m2 (v ozn. uvedeno 100 119 m2)
b) o vynětí ze ZPF bude žádáno pouze pro plochy pro budoucí komunikace: tedy v
oznámení uvedený zábor ZPF o výměře 98 460 m2 bude jen plánovaných 19 027 m2 .
(obr. 5)
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Uvedený pozemek p.č. 280/2 v k.ú. Drahůnky je v soukromém vlastnictví a na jeho odprodeji
se investor s vlastníkem nedohodl. Na daný pozemek je zachován volný přístup z ul. Polní a
i nadále je zde zachována možnost jeho plného využívání či hospodaření. Nedomníváme,
že s ohledem na jeho umístění se zde neutvořila špatně přístupná či jinak omezená enkláva.
c) Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Ústí nad Labem
4. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře

d) ČIŽP OI Ústí nad Labem
5. Konstatují, že lokalita je biotopem několika ZCHD živočichů, a že stavba zabere plochu
cca 10 ha volné krajiny. Z těch důvodů požadují v dalším posouzení se vypořádat vlivy
stavby na krajinný ráz a zároveň se vypořádat s převahou veřejného zájmu na
vybudování záměru výstavby RD nad zájmy ochrany přírody.
Veřejný zájem: Krajský úřad hodnotil zájmy ochrany přírody se zájmy žadatele o udělení
výjimek ze základních ochranných podmínek ZCHD dle §50 zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, na základě žádosti o její udělení. Výjimka byla
investorovi udělena odborem ŽP a zemědělství KÚ, v rámci řízení o udělení výjimky
rozhodnutím č.j. KUUK/186608/2020 ze dne 23. 12. 2020, a vztahuje se na uvedené druhy:
Užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata) a luňák hnědý (Milvus migrans), a to za podmínek uvedených
v samotném vyjádření (příloha H.6).
Krajinný ráz: Dle znění metodického pokynu (MP) k uplatňování §12 odst. 4 zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle dostupných získaných informací nebylo
v tomto konkrétním případě nutné hodnotit míru vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz.
Dle znění výše uvedeného MP a § se „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno
plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu, dohodnuté s
orgánem ochrany přírody.“.
Tato podmínka je v tomto konkrétním případě splněna (Územní studie Dubí východ (Běhánky
– Drahůnky – Bystřice – Pozorka):
PLOCHY BYDLENÍ (B) dle §4 vyhlášky 501/2006 Sb.:
Převažující způsob využití
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
- výšková regulace zástavby bytových domů a občanského vybavení: zástavba bude vždy řešena jako
nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží včetně podkroví)
Specifické podmínky vztažené ke konkrétním plochám a rozvojovým lokalitám
- Pro plochy bydlení v plochách změn č. 1Z6, 1Z7 a 1Z8 platí požadavek na výjimku z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů podle § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
neboť biologický průzkum prokázal výskyt zvláště chráněného druhu rostliny – koprník štětinolistý.
- U plochy 1Z8 je podmínkou začlenění stávajících domácích dřevin do budoucí úpravy pozemkových
parcel.
- V plochách změn č. 2Z5 až 2Z8 je nutno respektovat stávající doprovodnou, ochrannou a strukturní
zeleň.
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Na základě informace podané od dotčeného OOP s ním byly při projednávání ÚPD
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu
projednány a z jeho strany k němu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dle znění ÚPD města Dubí a především pak Územní studie Dubí východ (Běhánky –
Drahůnky – Bystřice – Pozorka)1,: budou v návazných PD urbanisticko architektonické
regulativy a zastavovací podmínky respektovat následující požadavky:
3a Způsob parcelace
Způsob parcelace území se může odchýlit od parcelace zakreslené ve výkresové dokumentaci studie.
Odůvodnění :
Dodržení navržené parcelace nemůže být závazně požadováno vzhledem k tomu, že koncepčně závaznou je
v řešení studie pouze základní páteř sběrných komunikací, a „nezávazné“ je vnitřní uspořádání „obslužných“
komunikací a dopravně zklidněných. V rámci daných regulativů je tedy uspořádání území variabilní.
3b Regulace polohy budovy (RD) na parcele
Bude v návazných dokumentacích určena alternativně dvojím způsobem:
a) zcela konkrétním umístěním, od kterého se nebude možné v návazných stupních PD odchýlit;
b) regulativním vymezením, kdy poloha budovy na parcele je vymezena několika typy regulačních a
stavebních čar;
c) v případě, že domy jsou součástí nepřerušené řady sousedících parcel a tato řada obsahuje více než 3
parcely, musí svislý průmět hlavní plochy fasády přilehlé k uličnímu prostoru u dotčených rodinných
domů ležet (s přiměřenou tolerancí do 1 metru na obě strany od uvedené čáry) na společné čáře
rovnoběžné s osou přilehlého uličního prostoru (tato čára bude vytvářet tzv. uliční frontu budov). Tuto
podmínku lze v odůvodněných případech (nepravidelný tvar parcely, poloha sítí technické infrastruktury
a jejich ochranných či bezpečnostních pásem na parcele nedodržet.
Odůvodnění :
Požadavek je odůvodněn povahou územní studie, která dle §25 a §30 zákona č. 182/2006 Sb. je podkladem
pro rozhodování v území a navrhuje řešení vybraných problémů funkčních subsystémů v území. Bod c) je
odůvodněn potřebou zajištění kvality hmotově prostorového uspořádání a jeho vizuálního vjemu z uličních
veřejných prostranství.
3c Zastavěná plochy parcely
Musí v rámci jednotlivých pozemků staveb pro bydlení splňovat podmínky vyplývající z požadavku na
vsakování dešťových vod na vlastním pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb. tedy poměr výměry
části pozemku schopná vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku musí činit:
- u samostatně stojícího RD nejméně 0,4;
- u řadového RD (včetně dvojdomu) a bytového domu nejméně 0,3;
Odůvodnění :
Zastavěná plocha parcely vyplývá z praktické aplikace požadavků na vsakování dešťových vod na vlastním
pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb. a z něj vyplývajících poměrů výměry části pozemku schopná
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku.
3d Výměra parcely
Minimální výměra parcely pro samostatně stojící RD je určena na 700m2, přičemž průměrný počet parcel
pro rodinné domy na jeden hektar řešeného území (bez ploch zeleně a ÚSES) nesmí překročit počet 8 parcel
pro RD. Výměru lze snížit pouze v odůvodněných případech, kterými jsou parcely v prolukách, nepravidelné
krajní parcely a pod.
Odůvodnění :

1

kapitola E – regulativy a zásady řešení, část 3 Zásady určující obsah urbanisticko – architektonických
regulativů a zastavovacích podmínek v návazné projektové dokumentaci
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Minimální velikost parcely vyplývá z praktické aplikace požadavků na vsakování dešťových vod na vlastním
pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb. a z něj vyplývajících poměrů výměry části pozemku schopná
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku o hodnotě 0,4. Při předpokládané výměře pozemku
neschopné vsakování 425 m2 (175 m2 zastavěná plocha hlavní budovou, 50 m2 vedlejší budovy, 100 m2 –
terasy, cesty, bazény a další podobné zpevněné plochy, 100 m2 – oplocení a konstrukce a omezení v
zahradě, celkem cca 4252 m ploch neschopných zasakování – z této kalkulace vyplývá celková minimální
výměra pozemku 708 m2.
Průměrný počet parcel pro RD na ha vyplývá jednak z odůvodnění nadřazené územně plánovací
dokumentace – územní plán ve svých bilancích kalkuloval 7 RD na ha a dále z ověřené optimální velikost
parcely pro rodinné domy dle bilancí této studie – a směrnou parcelací dosažené průměrné hodnotě
1100m2/parcelu.
Kromě výše uvedeného je požadavek dostatečné výměry parcely zdůvodněn krajinným kontextem řešeného
území a dále dostatečným rozsahem rozvojových ploch.
Argumenty investorů o nerentabilitě větších parcel vzhledem k nákladům na zainvestování území nelze
pokládat za zcela průkazné, protože náklady na uliční sítě dopravní a technické infrastruktury (které tvoří
dominantní část investic) se ve skutečnosti nevynakládají na m2 pozemku, ale na běžný metr hranice
pozemku přilehlé ke komunikaci. V tomto duchu lze konstatovat, že rozhodující náklady lze ušetřit
racionálním dopravně urbanistickým návrhem, který minimalizuje délku os uliční osnovy.
3e Zásady řešení budov, doplňkových staveb a zeleně
Řešení zásad formování stavební hmoty a velikosti domů, výšky budov, podlažnosti, sklonu a tvaru střech,
podsklepení, doplňkových staveb, regulačních prvků architektonického a materiálového řešení není
předmětem této studie a bude obsahem návazné projektové dokumentace. V této souvislosti je zdůrazněna
povinnost respektovat Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu
nadřazeného územního plánu Dubí a doporučeno je respektovat prvky urbanistické kompozice dle této
studie (viz výkres vymezení objektů veřejného zájmu).
Terénní úpravy - terénní úpravy pozemků by měly být minimální a měly by být prováděny pouze v nutných a
odůvodnitelných případech. V zásadě musí platit, že stavby se přizpůsobí terénu a nikoli naopak.
Oplocení - Oplocení orientované do uličního prostoru musí být střídmé a plocha mezi sloupky musí být
řešena alespoň částečně transparentní výplní (z důvodů zajištění kontroly nad veřejným prostorem –
prevence kriminality). Oplocení by mělo být řešeno s podezdívkou do výšky max. cca 50 cm (s výjimkou
opěrných zdí), ploty budou mít max. výšku 200 cm. Ploty mezi soukromými parcelami jsou omezeny výškou
2 m bez požadavku na transparentnost výplně.
U plotů přilehlých k uličnímu prostoru a veřejným prostranstvím a v pohledově exponovaných místech je
nutné usilovat o jednotné pojetí plotů, podezdívek a příp. opěrných zdí tvořících součást oplocení pozemků
v rámci konkrétního uličního prostoru a to vč. zohlednění řešení vstupů a vjezdů na pozemek a skříní pro
připojení a měření elektřiny a plynu umístění prostor pro nádoby na komunální odpad. Pro tento účel je
doporučeno zajistit vzorový projekt oplocení v cca 3 alternativách jeho řešení.
Ploty v rozhledových trojúhelnících křižovatek musí být provedeny dle výše uvedených zásad a navíc musí
splnit podmínku výrazné průhlednosti výplní od výšky min. 90 cm. Vymezení rozhledových trojúhelníků
bude součástí návazných stupňů projektové dokumentace a respektování výše uvedených podmínek je
závazné z důvodů zajištění technických a bezpečnostních podmínek dopravního řešení .
Zeleň – V prostorách veřejných prostranství musí být proveden návrh parkové zeleně. V prostorách parcel
do hloubky 7 m od uliční hranice pozemku, je doporučeno vysázení okrasné zeleň s využitím stromových
forem zeleně. V rozhledových trojúhelnících křižovatek musí zeleň splnit podmínku maximální výšky 90 cm.
Odůvodnění :
Požadavek je odůvodněn povahou územní studie, která dle §§25 a 30 zákona č. 182/2006 Sb. je podkladem
pro rozhodování území a navrhuje řešení vybraných problémů funkčních subsystémů v území. V tomto
případě jsou požadavky odůvodněny ochranou kvality veřejného prostoru a nenarušením krajinného rázu.
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e) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
6.

Z důvodu, že v oznámení není uvedena skutečnost, že předmětné pozemky se nachází
v CHLÚ, požadují dopracování dokumentace dle §8 zákona o posuzování vlivů na ŽP,
kde bude zhodnoceno množství a kvalita zásob ložiska vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí)
v prostoru uvedeného záměru a zda veřejný zájem realizace záměru převyšuje veřejný
zájem ochrany a využití nerostného bohatství ČR ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní
zákon.
Informace, že se plocha posuzovaného záměru nachází v ploše ložiskového území, byla
v oznámení uvedena, a to v kapitole C.1, str. 30. Přesto v předkládané dokumentaci tuto
informaci uvádíme znovu, v rozsahu povinných kapitol C.1.6, C.1.9 a C.2.4.
Dle informace získané od investora jsou k dispozici již získaná vyjádření dotčených
orgánů k této problematice, a to:
1) vyjádření OBÚ ze dne 13.1. 2020 č.j. SBS 46412/2019/OBÚ-04/1, kde navrhují, aby
závazné stanovisko KÚ, na základě kterého může příslušný SÚ vydat stavební
povolení pro záměr umístěný v CHLÚ, který nesouvisí s dobýváním, bylo vydáno
s podmínkou, že uvedená stavba svojí funkčností a životností neznemožní či neztíží
případné dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí a požaduje, aby se v souvislosti
s tímto vyjádřil správce CHLÚ, tedy org. Česká geologická služba.
2) vyjádření ČGS ze dne 29. 1. 2020 č.j. CGS600/20/536/I/98, které uvádí, že
v zájmovém území se nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek, tedy
s prognózními zdroji, jejichž ochranu jsou povinni zajistit orgány územního plánování
a SÚ ve smyslu ustanovení horního zákona.
3) závazné stanovisko KÚ, odboru ŽP a zemědělství, ze dne 30. 1. 2020 č.j.
KUUK/021646/2020ZPZ, které uvádí, že na základě žádosti investora, jako příslušný
orgán k vydání závazného stanoviska k umisťování staveb v CHLÚ, po projednání
s OBÚ, s ohledem na skutečnost, že žádná známá varianta pokračování těžby hnědého
uhlí v severočeské pánvi neuvažuje s likvidací obce Dubí a s ohledem n výše uvedené
souhlasí s akcí „Zóna na bydlení Dubí – Drahůnky“.
Co se týče požadavku zhodnocení množství a kvality zásob: tuto informaci má k dispozici
především samotný OBÚ. CHLÚ Proboštov je poměrně rozsáhlé území (obr. 11) a plocha
záměru tvoří svou rozlohou jen jeho nevýznamnou část.
V oblasti podkrušnohorských pánví se většinou vymezují pánve severočeská, sokolovská a
chebská (Starý a kol. 2009). Severočeská pánev je nejrozsáhlejší a na celkové produkci
hnědého uhlí v ČR se podílí zhruba 79 %. Sloje jsou vyvinuty v holešických vrstvách
mosteckého souvrství. Pánev se dále dělí na 3 dílčí části (Starý a kol. 2009, Pešek a kol.
2010). V ústecké (východní) části je uhelná sloj jednotná ve dvoulávkovém vývoji (svrchní
lávka kolem 12 m, spodní lávka pod 5 m). Těžba v této oblasti skončila v roce 1997
uzavřením lomu Chabařovice. Zbývající zásoby středně prouhelněného, vysoce kvalitního
uhlí s nízkým obsahem síry pod obcí Chabařovice nebude možné vytěžit pro střety zájmů a
složité hydrogeologické poměry. Podobné střety budou patrně bránit využití ostatních
zásob kvalitního uhlí i v dalších úsecích této části pánve.
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Na MPO byla vydána certifikovaná Metodika pro aktualizaci ekonomické využitelnosti
přetěžených a zbytkových zásob hnědého uhlí, která je výsledkem projektu TB050MPO002
„Revize přetěžovaných a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro
zajištění dalšího možného pokračování těžby, územní ochrany, obnovy krajiny a tvorby
územního plánu“, který je v souladu se strategií aktualizace Státní surovinové politiky zlepšení vztahů mezi těžebním průmyslem a územním rozvojem měst a obcí.
Po těžbě hnědého uhlí v minulosti zůstaly na některých ložiskách pouze zbytkové zásoby,
které se nevyplatilo ekonomicky dotěžit. Řada těchto ložisek je stále součástí státní bilance
zásob nerostných surovin a proti znemožnění nebo ztížení jejich dobývání jsou chráněna
institutem chráněného ložiskového území (CHLÚ).
Cílem metodiky je stanovit a optimalizovat postup při přehodnocování zbytkových zásob
ložisek hnědého uhlí, při návrhu jejich možného odpisu a následné změny, zmenšení anebo
zrušení příslušných CHLÚ s ohledem na případné uvolnění ploch pro územní rozvoj měst a
obcí. Přehled ložisek hnědého uhlí s vyznačenými ložisky se zbytkovými a přetěženými
zásobami vhodnými k uplatnění certifikované metodiky je uveden v příloze 1.
Celý projekt sestával ze 7 etap:
1. Zpracování geologicko-ložiskových údajů.
2. Zpracování legislativních údajů.
3. Zpracování analytických podkladů o území.
4. Kvalifikované zhodnocení zásob a návrh podmínek využitelnosti zásob.
5. Vzorový přepočet zásob.
6. Certifikovaná metodika.
7. Návrh na odpisy zásob a návrh legislativních kroků.
Jak je patrné, zhodnocení kvality a množství zásob v prostoru vymezeném záměrem, by
vyžadovalo zadání odborné studie, tuto informaci nelze jinak získat. Jakýkoliv odhad
bude stále jen odhadem, tedy váha takové informace (v kontextu povahy posuzovaného
záměru) bude minimální. Navíc závěr takové studie by tak přinesl informaci, která ale
v důsledku nijak neovlivní hodnocení vlivů záměru na ŽP. Domníváme se také, že v rámci
přiměřenosti a ekonomičnosti nemůže takový požadavek jít k tíži investora, obzvláště,
když k danému se již dotčené orgány vyjadřovaly a s akcí souhlasil, i na základě dohod
s OBÚ, ve svém závazném stanovisku KÚÚK, odbor ŽP. V případě, že by plocha záboru
pro budoucí výstavbu byla jen o 125 m2 menší, záměr by nespadal pod EIA a investorovi by
postačovalo ono výše uvedené závazné stanovisko bez nutnosti doložit to, co je již jednou
doložené a povolené.
Veřejný zájem: Investor spatřuje veřejný zájem na realizaci záměru především
v naplňování územního plánu města Dubí, který je základním předpokladem dalšího
rozvoje města. Dojde k uspokojení stále se navyšující poptávky po soukromém bydlení.
Regulované uspokojení poptávky po individuálním bydlením v rámci takto rozsáhlého
řešeného území směřuje k maximální efektivitě a koncepčnosti, a tím ke snížení dopadů na
životní prostředí v protikladu s postupnou „živelnou“ zástavbou jednotlivých individuálních
projektů. Vytvoření podmínek pro uspokojení potřeb bydlení a přílivu nového obyvatelstva
naplňuje základní ekonomicko-politické cíle Města Dubí, které a představují jeden z jeho
proklamovaných veřejných zájmů, a to sociální veřejný zájem.
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Právě příliv nového obyvatelstva a uspokojení zvyšující poptávky po parcelách vhodných ke
stavbě RD představuje jeden z veřejných zájmů, zde zájem ekonomický a sociální. Záměr
bude realizován v souladu s platným ÚP, dle jehož znění se má záměr realizovat v ploše
zastavitelné, zájmová plocha je vedena jako rozvojová plocha určená k bydlení (Příloha
H.1). V případě střetu s horním zákonem by toto bylo řešeno již ve fázi schvalování této
územně plánovací dokumentace, kdy OBÚ byl dotčeným orgánem pro jeho připomínkování.
e) Magistrát města Teplice, odbor ŽP
– vodoprávní úřad
7.

Z hlediska zákona č. 164/2001 Sb., o ochraně přírodních léčivých zdrojů, nepožadují
další posuzování, upozorňují ale, že s ohledem na umístění záměru v ochranném pásmu
II. stupně IIC přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, parkovací
plochy bude nutno opatřit ochranou proti průniku ropných látek do podzemních vod.

Dle informací od projektanta je toto technicky řešitelné, a je to součástí DÚR. Proti průsakům
ropných látek bude na parkovacích stáních z vegetačních tvárnic položeno sorpční
geosyntetikum, REO Fb NTFR24.
8.

V oznámení se zmiňuje, že byl vypracován hydrogeologický posudek pro možnost
zasakování dešťových vod, který ale nebyl jeho přílohou. Tento posudek požadují přiložit
k dokumentaci EIA.
Hydrogeologický posudek je součástí předkládané dokumentace EIA jako příloha H.4.
9. Požadují doplnit vliv soustředěného zasakování v zasakovacích objektech včetně
posouzení celé plochy zastavění na odtokové poměry v daném území:
1. Mimo technického řešení zasakování je nutno popsat vliv tohoto zasakování na území
ve vztahu k širšímu okolí a povodí.
RNDr. Lumír Hořčička, autor Hydrogeologické studie:
Srážkové vody z posuzovaného území určeného k zástavbě komunikací a RD nejsou
drénovány povrchovým odtokem, ale (vyjma evapotranspirace) infiltrují do půdních vrstev a
horninového podloží.
Podle předloženého projektu budou veškeré zachycené srážkové vody z komunikace
zasakovány do nesaturovaných půdních vrstev a horninového podloží přes podzemní
vsakovací zařízení umístěné podél komunikace, což znamená, že žádná významná změna
oproti současnému stavu zasakování srážkových vod na posuzovaném území nenastane.
2. Posoudit, zda nedojde ke změnám odtokových poměrů vzhledem k blízkým vodním
tokům Bystřice, Račí potok a zda plocha zastavění a zasakování nebude mít vliv na
vodnost příslušných vodních toků, a to v závislosti na dlouho trvajícímu suchu.
RNDr. Lumír Hořčička, autor Hydrogeologické studie:
Srážkové vody z projektované komunikace nebudou oproti současnému stavu převáděny
do jiného hydrologického a hydrogeologického povodí než Račího potoka, tedy to
znamená, že odtokové poměry v povodí Račího potoka NEBUDOU při podzemním
zasakování veškerých zachycených srážkových vod nijak zásadně negativně ovlivněny.
Zvýšená transpirace srážkových vod spadlých na asfaltovou plochu budoucí komunikace je
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eliminována přibližně stejnou hodnotou (ne-li větší) evapotranspirace zatravněné plochy před
realizací komunikace.
Vodnost Račího potoka nebude tedy nijak negativně ovlivněna. Jiné vodní toky např.
Bystřice leží mimo dotčené hydrologické a hydrogeologické povodí a nemají s řešenou
problematikou žádnou souvislost.
Problematika vlivů klimatických změn přesahuje rámec posuzované stavby a relativně plošně
omezeného zájmového území.
– z hlediska odpadového hospodářství
10. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře
– z hlediska ochrany ovzduší
11. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře
– z hlediska ochrany přírody
12. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře
– z hlediska ochrany ZPF
13. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře
– orgán státní správy lesů
14. Nepožadují další posuzování.
Bez komentáře
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B.I Základní údaje
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad: KÚ ÚK
Číslo a popis záměru: Záměr splňuje podmínky k bodu č. 108 vyžadující zjišťovací
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod
108 – záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného
limitu (5 ha).

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Kapacita celkové plochy budoucího záměru je cca 100 120 m2. Jedná se o výstavbu
technické infrastruktury a celkové přípravy území pro budoucí novou obytnou zónu
s plánovanou individuální výstavbou 90 rodinných domů.
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:
IO 01 – Komunikace
IO 02 – Vodovod
IO 03 – Kanalizace
IO 04 – Odvodnění komunikací
IO 05 – Plynovod
IO 06 – Veřejné osvětlení
IO 07 – Chráničky pro sdělovací kabely

B.I.3

cca 1 537 m
cca 1 562 m
cca 1 393 m
5 vsakovacích objektů o různé vel.
1 427 m
68 bodů o výšce 6 m

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký
Dubí
k.ú. Drahůnky, k.ú. Běhánky

Výstavba infrastruktury pro nové RD je navržena na okraji stávající zástavby na východním
okraji města Dubí. Lokalita se nachází na po pravé straně ulice Dlouhá, vedoucí z Bystřice do
osady Běhánky (části obce Dubí). Napojení technické infrastruktury na stávající inženýrské
sítě bude probíhat v zastavěném území města (obr. 3).
Pozemek tvoří k JV mírně ukloněná plošina, která je v současné době využívaná jako louka.
Pozemky určené pro výstavbu nových RD jsou vedeny jako ZPF. V územním plánu města
Dubí je zájmová plocha vedena jako rozvojová plocha určená k bydlení.
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Obr. 1 – orientační umístění záměru, širší vztahy v ortofotomapě

Obr. 2 – orientační umístění záměru, širší vztahy
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými
záměry

Záměrem investora je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro následnou
individuální výstavbu rodinných domů (RD). (Příloha H.7)
Jedná se tedy o vybudování místních komunikací a zároveň souvisejících inženýrských
sítí (s možností připojení RD). Cílem je vznik plochy pro bydlení v obci, kde je vzhledem k
umístění (jednak v blízkosti Teplic a jednak v blízkosti přírody Krušných hor) vysoká
poptávka po tomto způsobu bydlení.
Záměr je svým charakterem novostavba.
Předložený záměr je v souladu s platným územním plánem města Dubí. Záměr respektuje
stanovené podmínky pro využití dané plochy i pro prostorové uspořádání vyplývající z této
ÚPD (Příloha H.1, vyjádření ÚÚP).

Obr. 3 – Orientační umístění záměru, užší vztahy (zdroj: technické podklady investor)
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Možné kumulace
V době zpracování Dokumentace není znám v území žádný další záměr, jehož vlivem by
mohlo docházet k takovým environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by
realizaci posuzovaného záměru vylučovaly.
Jako jediný možný kumulativní vliv vyvolaný záměrem bude určitý nárůst dopravy v blízkosti
záměru. Ve fázi výstavby bude tento vliv dočasný, ve fázi provozu (existence RD) bude
navýšení provozu OA v dané lokalitě trvalé, ale nevýznamné.

B.I.5
Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na ŽP
Investor má záměr rozšířit území v dané oblasti pro bytovou výstavbu, která bude splňovat
moderní standardy, bude podpořena kvalitní infrastrukturou s cílem využít tak dispozičních
možností pozemku i souladu záměru s platnou ÚPD města Dubí.
Výstavba infrastruktury pro budoucí nové RD je navržena na okraji stávající zástavby na
východním okraji města Dubí v nezastavěném území (obr. 1,2,3). V územním plánu města
Dubí je zájmová plocha vedena jako rozvojová plocha určená k bydlení.
Podmínky využití území stanovuje Územní studie Dubí – východ (příloha H.1)
Napojení technické infrastruktury na stávající inženýrské sítě bude probíhat v zastavěném
území města. Umístění místních komunikací a inženýrských sítí je řešeno v souladu
s platnými normami a legislativou a dále po projednání s příslušnými orgány státní správy
a správci a vlastníky technické infrastruktury (napojení komunikací, připojení sítí apod.).
Proces EIA a vydané závazné stanovisko dle §9a zákona č. 100/2001 Sb., je předběžnou
otázkou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tento záměr dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Variantní řešení
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). Co
se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu plánovaných činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru,
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o IPPC vč. porovnání
s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a
dalšími parametry.

§

Zákon o integrované prevenci:

Plánovaný záměr nespadá do režimu zákona o IPPC.
§

Požadavky na demolice:

Na území určeném pro záměr se nenachází žádné původní stavby, které by vyžadovaly
odstranění před realizací samotného záměru. Nebude třeba provádět bourací práce.
Na zájmovém území se nenachází vzrostlá zeleň, nejedná se o lesní porosty – v prostoru
budoucího záměru nebude nutno provádět kácení zeleně.
§

Stavební řešení záměru (Příloha H.7):

Výstavba technické a dopravní infrastruktury navazuje na stavbu „Dubí – inženýrské sítě a
komunikace p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“, na kterou bylo vydáno SP OD/051473/17Ro a stavební
povolení vodního díla MgMT/099470/2017. Pro napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu je provedení této stavby nezbytné.
IO O1 - KOMUNIKACE
Objekt řeší plochy komunikací a zpevněných ploch v rámci projektu budoucí výstavby 90
nových rodinných domů. Navrženo je celkem 6 místních komunikací, pracovně označených
Větev A - F. V rámci objektu komunikací jsou navrženy 2 sběrné komunikace – Větev A a F,
1 obslužná komunikace – Větev B a 3 dopravně zklidněné komunikace (komunikace v obytn
é zóně) Větev C – E (příloha H.7):
Větev A je navržena v délce 493 m a napojuje se na sběrnou komunikaci navrženou v
rámci stavby „Dubí – inženýrské sítě a komunikace na p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“ a je
vedena v jižním-jihovýchodním směru. Zakončena je na napojení na Větev F, která je
prodloužením a rozšířením stávající komunikace ulice Drahůnské.
Větev B je navržena v délce 276 m a napojuje se na Větev A, je zakončena slepě.
Větev C je navržena v délce 374 m a je vedena od napojení na Větev B severozápadním
směrem a je zakončena v napojení na Větev A.
Větev D a E jsou vedeny jako spojnice mezi Větvemi A a C. Větev D je navržena v délce
171 m, větev E v délce 119 m.
Za novými parcelami č. B.01 a B.02 je navrženo obratiště pro obslužnou komunikaci
stavby „Dubí – inženýrské sítě a komunikace na p.č. 365/4, k.ú. Běhánky“.
Celková délka navržených komunikací je cca 1 537 m.
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Plochy komunikací jsou navrženy asfaltové, v místě napojení obytné zóny jsou navrženy
dlážděné vjezdy do zóny. Parkovací stání je navrženo z vegetačních tvárnic – proti možným
průsakům ropných látek bude na parkovacích stáních položeno sorpční geosyntetikum, REO
Fb NTFR24.
Chodníky jsou navrženy s povrchem z dlažby.
Napojení komunikací
Na jižním okraji zóny pro bydlení bude nová komunikace napojena na stávající komunikaci
v ul. Drahůnská. Na severní okraji bude nová komunikace plynule navazovat na novou
komunikaci povolenou SP OD/051473/17/Ro.
Navržena je stavební čára pro samostatně stojící RD ve vzdálenosti 5,0 m od hranice
dopravního prostoru místních komunikací. Svislý průmět hlavní plochy fasády přilehlé
k uličnímu prostoru musí u dotčených samostatných rodinných domů ležet na této stavební
čáře (s tolerancí 1 metru na obě strany).
Stavební čára pro řadové RD (pozemky B.01 – B.23) je navržena ve vzdálenosti 2,0 m
od hranice dopravního prostoru místních komunikací. Svislý průmět hlavní plochy fasády
přilehlé k uličnímu prostoru musí u dotčených samostatných rodinných domů ležet na této
stavební čáře.
Dle územní studie města Dubí z 11/2014 jsou komunikace větví C, D a E vedeny jako
obslužné místní komunikace. V projektu zóny pro bydlení Dubí – Drahůnky jsou tyto
komunikace navrženy jako dopravně zklidněné komunikace – komunikace v obytné zóně.
Toto řešení považuje projektant za výhodnější vzhledem k charakteru zástavby a budoucích
intenzit provozu všech účastníků dopravy. Jedná se o komunikace mimo budoucí hlavní
dopravní proudy, kde kromě ranních a odpoledních špiček se budou pohybovat především
chodci a cyklisté – obyvatelé přilehlých rodinných domů.
Oproti výše uvedené studii je v projektu navržena obslužná komunikace (Větev B) souběžná s
komunikací ulice Drahůnské. Tato větev byla nově navržena z důvodu výhodnější
přístupnosti a obslužnosti jednotlivých parcel pro rodinné domy. (příloha H.7).
Sklonové poměry
Niveleta navržených komunikací bude respektovat výšky současného terénu.
Příčné a šířkové uspořádání
Větev A je navržena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,25 – 3,50 m.
Prostor komunikace je 19,0 – 21,0 m. Podél vozovky jsou navrženy pásy zeleně vystřídané s
pásy podélných parkovacích stání. Podél navržených parcel jsou vedeny chodníky šířky 1,5 –
2,0 m. Sjezdy z pozemků jsou navrženy v šířce 3,5 - 4,0 m.
Větev B je navržena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Prostor
komunikace je 10,0 m. Podél pravé strany vozovky je navržen pás zeleně šířky 2,0 m a
chodník 1,5 m, podél levé strany pás zeleně šířky 1,0 m. V pásu zeleně jsou navržena podélná
parkovací stání. Sjezdy z pozemků jsou navrženy v šířce 3,5.
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Větev C, D a E jsou navrženy jako obousměrné zklidněné komunikace v obytné zóně.
Základní šířka jízdního pruhu je 4,5. V místech mezi sjezdy z pozemků jsou plochy šířky 6,75
– 7,0 m navržené jako plochy pro vyhýbání vozidel. Vzdálenosti mezi těmito výhybnami jsou
max. 50 m. Prostor komunikace je 10,0 m. Podél obou stran vozovky jsou navrženy pásy
zeleně s proměnnou šířkou tak aby vytvářely „šikany“, jakožto zpomalovací prvek obytné
zóny. V napojení na větev A a B jsou navrženy zvýšené přejízdné plochy z dlažby. U vjezdů
na pozemky jsou navržena podélná parkovací stání. Sjezdy z pozemků jsou navrženy v šířce
3,5.
Větev F je dvoupruhová obousměrná a je navržena jako rozšíření stávající komunikace ulice
Drahůnské. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25 m.
Doprava v klidu
Podélná parkovací stání jsou navržena šířky min. 2,0 m, délky min. 5,75 m. Dle ČSN 73 6110
je pro rodinný dům do 100 m2 celkové plochy požadavek 1 parkovacího stání, nad 100 m2
celkové plochy požadavek 2 parkovacích stání. Projektant předpokládá budoucí výstavbu
rodinných domů s celkovou plochou nad 100 m2, tj. celkem 2 x 90 = 180 parkovacích míst.
Částečně bude parkování realizováno uvnitř jednotlivých parcel, podél komunikace je
navrženo cca polovina z celkového počtu požadovaných parkovacích stání. Jedná se o 93
parkovacích stání, z toho 5 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu (dle vyhlášky
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb).
IO 02 – VODOVOD
Stavba řeší zásobování budoucích nových 90-ti RD pitnou vodou. V nové zóně pro bydlení
Drahůnky jsou navrženy nové vodovodní řady propojené se stávajícími a projektovanými
řady v lokalitě.
Nový vodovod bude dle požadavků stávajícího provozovatele napojen na stávající vodovod
LT DN80 v ul. Drahůnské, dále pak stávající vodovod PE d63 v ul. Švermově a na severní
straně na vodovod budovaný v rámci stavby „Dubí inž. sítě a komunikace p.p.č.365/4 k.ú.
Běhánky“. Tento vodovod musí být před napojením oproti vydanému SP zkapacitněn a
proveden z potrubí DN100. Před napojením bylo také nutné provést zkapacitnění stávajícího
vodovodu v ul. Dlouhé od křižovatky ul. Palackého - Lípová k napojení nového vodovodu
v rámci stavby Dubí inž. sítě a komunikace p.p.č.365/4 k.ú. Běhánky“. Tato stavba je již
dokončena (12/2020), je provozována a je předána správci.
Pro zásobování nových RD v zóně pro bydlení Drahůnky je navržen nový vodovod z potrubí
PE100 SDR17 RC. Vodovod je řešen jako zokruhovaný.
Celková délka nového vodovodu je 1 562 m.
Pro napojení nových RD na vodovod je navrženo 90 vodovodních přípojek z potrubí PE100
SDR11 d32x3,0 o celkové délce 723 m ukončených 90-ti betonovými vodoměrnými šachtami
DN 1000 umístěnými na pozemcích určených pro výstavbu RD.
V místě napojení na stávající vodovod a pak v místě napojení jednotlivých řadů budou
osazeny uzavírací armatury. Na vodovodním řadu bude osazen 1 nadzemní požární hydrant
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Dešťová kanalizace

Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování
odborného Posouzení hydrogeologických poměrů lokality pro účely zasakování
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s. r. o.
str nka 10
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LOUNY ENGINEERING,
s. r. o. komunikací, navazujících na stávající
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veřejného osvětlení (VO). VO navazuje na projektované osvětlení v rámci stavby “Dubí inž.
sítě a komunikace na p.p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“. Osvětlení bude napojeno do rozvaděče VO
v ulici Dlouhá vedle domu č. p. 155. Napájení větve F bude napojeno na stávající osvětlení
ulice Drahůnská v posledním stávajícím stožáru na úrovni křížení s ulicí Dukelská.
Pro osvětlení komunikace bylo navrženo cca 68 osvětlovacích bodů o výšce 6 m.
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IO 07 – CHRÁNIČKY PRO SDĚLOVACÍ KABELY
Napojení nových kabelových rozvodů na stávající sdělovací vedení zatím nebude realizováno.
V současné době budou v souběhu s ostatními kabelovými sítěmi položeny chráničky
Kopoflex, do kterých bude následně možné protáhnout telefonní rozvody.
Ochranná pásma - stavbou vzniknou nově ochranná pásma nových inženýrských sítí. Dle
zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je ochranné pásmo
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu.
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je ochranné pásmo podzemního vedení
elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí
1 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých
plynovodů činí 1 m na obě strany od půdorysu.
Ochranná pásma nových inž. sítí budou zasahovat pouze na pozemky dotčené stavbou.
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B.I.6.1 Podmínky realizace záměru – opatření

Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení
záměru a jsou následující:
§

Výstavba záměru bude probíhat jen v denní době.

§

Prostor stavby bude zajištěn proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.

§

Technické a technologické řešení záměru zajistí, že:
-

nebudou překročeny (v dokumentaci uvedené) technické i environmentální
parametry (kapacita záměru, vstupy a výstupy).

-

že budou použity BAT technologie.

-

zajistí řešení pro mimořádné stavy a havárie.

-

zajistí minimalizaci nároků na environmentální zdroje a výstupy do ŽP.

§

Dodržet ochranná opatření během realizace záměru – především opatření z hlediska
ochrany proti hluku, prašnosti a opatření pro ochranu ovzduší.

§

Nafta, minerální oleje a jiné ropné látky nebudou na staveništi skladovány.

§

Proti průsakům ropných látek bude na parkovacích stáních z vegetačních tvárnic
položeno sorpční geosyntetikum, REO Fb NTFR24.

§

Firma realizující práce musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM a
stavebních hmot do okolního prostředí, zařízení staveniště musí být vybaveno
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných
látek.

§

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu bude přerušen únik látek a
odstraněny možné zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a zneškodněna,
kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci.

§

Strojní mechanismy a nákladní doprava, které se budou záměrem využívány nebo s
ním spojeny, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. U zařízení využívaných v
rámci realizace záměru bude nezbytné zajišťovat jejich kontrolu zejména z hlediska
možných úkapů ropných látek. Kontrolu je doporučováno provádět pravidelně před
zahájením prací.

§

Prašnost bude omezována skrápěním a čištěním komunikací nebo omezením provozu
obslužných mechanismů v případě špatných povětrnostních podmínek (velký vítr,
extrémní sucho, apod.).
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B.I.7

Zahájení
Dokončení

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
2021 (2022), dle povolovacích řízení
2022 (2023), doba výstavby je cca 12 měsíců

B.I.8 Výčet dotčených územních samosprávných celků
Na základě znění §3 odst. c, d2 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, a na základě
požadavku vzneseného v rámci ZZŘ jsme mezi dotčené územní samosprávné celky zařadili:
VÚSC:
ORP:
ÚSC:

Ústecký kraj
Teplice
Dubí

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
•

Rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. MěÚ Dubí.

•

Stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění. MěÚ Dubí.

•

Kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. ,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění. MěÚ Dubí.

•

Vodoprávní povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, platném znění. Mgm
Teplice.

•

Závazné stanovisko dle zákona č. 164/2001 S., lázeňský zákon, v platném znění. Mgm
Teplice

•

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění. KÚÚK.

Oznamovatel je dále povinen zajistit získání veškerých rozhodnutí plynoucích z vyjádření
dotčených správních úřadů a vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

2

Dotčeným územím je území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením, dotčeným
záměru nebo koncepce. Územním samosprávným celkem je ten, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří
dotčené území.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Plánovaný záměr předpokládá zábor území s nedotčeným půdním pokryvem.
B.II.1.1 Zábor půdy

V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru půdy či nového území. Záměr je situován
převážně na zemědělských pozemcích v kategorii trvalý travní porost a orná půda (ZPF). Pro
záměr tedy bude nutné její vynětí ze ZPF.
V rámci oznámení byl uveden zábor ZPF v rozsahu plochy celého záměru (98 460 m2
z celkové plochy 100 120 m2), Dle informací a podkladů ze strany projektanta v současné
době došlo již k rozparcelování pozemků a zábor ZPF se bude týkat jen ploch pod
plánovanými komunikacemi a inženýrskými sítěmi.
19 027 m2

Plocha záboru ZPF po redukci

100 120 m2.

Celková plocha záměru

Tabulka 1 – Parcelní čísla pozemků určených pro stavbu:
výměra
parcelní číslo
nové p.č.
Typ ochrany
pův.

výměra
nová

odnětí
ze ZPF v m2

435
25
59
165
150
13
516
149
4

160

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

62 168
45
9 953
25 053
990
258
137
100 120 m2

11 248

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

ochrana

k.ú. Běhánky
365/1

367/3

k.ú. Drahůnky
274/1
274/2
280/1
281/1
283

365/1
365/26
365/25
365/24
365/23
365/19
367/3
367/6
367/7
274/1
274/5
274/2
280/1
281/1
283/1
283/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
ostatní plocha
TTP
TTP

847

669

8105
62 212
9 953
25 053
990
395

2 168
5 451

19 027 m2
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Obr. 5 – Plochy záboru ZPF pod komunikace (růžová šrafa)

B.II.1.2 Charakteristika území záboru

Dle mapy průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) do plochy
uvažované pro záměr zasahuje následující půdně ekologická jednotka s kódem 2.21.10.
Půdy s těmito kódy BPEJ náleží dle Metodického pokynu MŽP ČR (ze dne 1. 10. 1996
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb.) do IV. třídy
ochrany ZPF. Její aktuální základní cena (vyhl. č. 441/2013Sb) je 4,81 Kč/m2 a bodová
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výnosnost je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 36. Jedná se tedy o velmi málo
produkční půdy.

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
B.II.2.1 Pitná voda

a) v době výstavby
Záměr svým charakterem neklade v době výstavby žádné zásadní požadavky na odběr
a spotřebu vody. Pro protipožární zabezpečení budou využívány přenosné hasicí přístroje.
b) v době provozu
Pro napojení na stávající vodovodní řady v lokalitě bylo nutné provést zkapacitnění
stávajícího vodovodu v ul. Dlouhé, a to od křižovatky Palackého - Lidická (napojení na
stávající potrubí LT DN150) k místu napojení nového vodovodu projektovaného v rámci
stavby „Dubí inž. sítě a kom. p.p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“. Tato stavba je již dokončena a
předána správci k užívání (12/2020).
Následná spotřeba rodinných domů (zóna bydlení) má projektovanou kapacitu spotřeby pitné
vody spočítanou následovně:
90 RD x 4 osoby = 360 osob v dané lokalitě.
Výpočet potřeby vody pro nové RD:
specifická potřeba vody na obyvatele
(příloha č.12 k vyhl. 428/2001 Sb.)
součinitel denní nerovnoměrnosti kd (dle směrnice č.9/1973)
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh
Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody

36 m3/rok
100 l/den
1,50
1,80

Qp = 360* 100 = 36 000 l/den = 0,42 l/s
Qd,max = 36 000*1,50 = 54 000 l/den = 0,625 l/s
Qh,max = 54 000*1,80 = 97 200 l/den = 1,125 l/s

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., je roční spotřeba vody na jednu osobu v RD 36 m3, požadavek
na roční dodávku vody pro všechny RD je tedy cca 12 960 m3.
B.II.2.2 Užitková voda

Tato bude používána pouze pro potřeby případného skrápění během stavby při eliminaci
prašnosti, případně mytí povrchu vozovky v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
Spotřeba užitkové vody je odvislá na klimatických podmínkách v době navážení materiálu
a provádění terénních úprav. Po dokončení výsadeb dřevin bude použita jako zálivková voda.
Užitková voda bude dodávána externě (mobilní cisternou). Spotřebu vody nelze v současnosti
přesně určit.
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B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje)
Po záměr bude nejvýznamnějším výdejem surovin potřeba stavebních a konstrukčních
materiálů a hmot. K významné spotřebě stavebních materiálů dojde při výstavbě místních
komunikací, doprovodných prvků (parkovacích stání, stání pro kontejnery apod.)
a inženýrských sítí.
Mezi významné položky stavebních materiálů bude patřit beton, dlažba a betonové prvky a
živičná směs (asfalt) pro komunikace, které nebudou vyráběny na staveništi, ale dováženy z
externích výroben (záměr nevyžaduje budování navazujících provozů). Další významnou
spotřebou budou technické prvky, kabeláž a zeminy.

B.II.4 Energetické zdroje (např. druh, zdroj, spotřeba)
B.II.4.1 Elektrická energie

V zařízení budou umístěny rozvody/napájení elektrické energie pro veřejné osvětlení. Vlastní
napojení lokality bude řešeno v samostatném projektu realizovaném dodavatelem elektrické
energie (ČEZ Distribuce, a. s.) pro všech 90 rodinných domů.

B.II.4.2 Jiné energetické zdroje

Výstavba NTL plynovodu pro připojení rodinných domů je součástí záměru. Spotřebu
v současné době nelze stanovit.
Spotřeba motorové nafty vyvolaná záměrem bude vázána na provoz stavebních strojů. V
záměru se neuvažuje se skladováním pohonných hmot ani s jinými chemickými látkami
sloužícími k provozu strojní mechanizace.
Jiné energetické zdroje (stlačený vzduch, LTO resp. TTO apod.) nebudou v rámci výstavby
využívány a není s nimi uvažováno ani v souvislosti s následnou realizací výstavby RD.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost3 (biodiverzita) byla v předkládané dokumentaci hodnocena na území,
které bude záměrem investora dotčeno. Biologický průzkum dovoluje posoudit kvalitu
druhového složení zjištěných organismů žijících na daném území i vazby mezi významnými
prvky v rámci biologické rozmanitosti území. Podrobné výsledky botanických a zoologických
průzkumů jsou uvedeny v Příloze H.3 (Biologický inventarizační průzkum území) této
dokumentace.

3

uvedený text je sestaven podle požadavků Metodického výkladu vybraných nových pojmů a požadavků zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ze dne 20. října 2017, č. j. MZP/2017/710/1985.
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Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů a
ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i
mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a
ekosystémy. Při posouzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění je tak
vycházeno z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich
kvality a využití jednotlivými organismy ve vztahu ke zbývajícímu území, se zhodnocením
lokální a dálkové migrace4 .
Záměr nebude svým zaměřením ani svou existencí, vzhledem k již stávající fragmentaci a
výraznému komunikačnímu omezení zájmového prostoru, zásadním způsobem snižovat
biologickou rozmanitost území.
Jde zde o zábor zemědělské půdy. Plocha určená pro výstavbu záměru (obr. 2) je kryta lučním
porostem, který je pravidelně sečen a zřejmě také občas dohnojován, jak prozrazuje druhové
složení porostu.
Nedojde tedy k negativnímu ovlivnění především hospodářsky využitelných druhů flóry nebo
ke ztrátě jedinců drobné fauny vázané na půdní horizont.
Nebude snížena druhová rozmanitost širšího území, narušení migračních cest, vznik trvalých
cizorodých biotopů, poškození zvláště chráněných druhů flóry nebo fauny nebo jinému
významnému negativnímu vlivu pro tuto oblast.
Na zjištěné zvláště chráněné druhy již byla udělena výjimka z ochranných podmínek ZCHD
dle zákona č. 114/1992 Sb. (příloha H.6).
Hlavním závěrem, který z realizovaných zkoumání vyplynul je to, že žádný ze zjištěných
zvláště chráněných nebo jinak významných biologických druhů není výskytem v zájmovém
území unikátní, a to ani na lokální či regionální úrovni, nehrozí tedy významná ztráta
genetických zdrojů ani v případě místní stanovištní extinkce (Úmluva). V blízkém okolí
záměru investora se rovněž nenacházejí žádné zvláště chráněné části životního prostředí
(přírodní parky, evropsky významné ptačí lokality, území Natura 2000 apod.), které by byly
dotčeny.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba
souvisejících staveb)
Území je obslouženo silnicí II. třídy č. 253 spojující Dubí s Krupkou, dále silnicí III. třídy
č. 25347 mezi dolním Dubím a Novosedlicemi a nakonec místní komunikací ul. Dlouhá a ul.
Drahůnská, které spojují obě výše zmíněné komunikace a i plochu budoucího záměru.
Doprava materiálu bude probíhat po stávající komunikaci II. třídy č. 253 a po komunikacích,
které se přímo napojují na tuto komunikaci, a dalších místních komunikacích v obci dle

4

Viz také Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016–2025 (MŽP ČR 2016), MŽP ČR (2017).
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potřeby. Rozložení dopravy bude záviset na harmonogramu prací a povinnostech stavebních
firem a logistiky dodávek materiálu pro stavbu záměru.
Vzhledem k relativně nízkému nárůstu silniční dopravy v souvislosti s realizací záměru
a dostatečné kapacitě příjezdových komunikací nebude omezena plynulost dopravy. Případná
omezení bude vyznačeno dopravním značením, které bude odsouhlaseno příslušným
silničním správním úřadem.
Komunikační napojení – plocha bude napojena účelovou komunikací přímo na místní
komunikaci. (více kap. B.I.6, str. 11). Dle územní studie města Dubí z 11/2014 jsou
komunikace větví C, D a E vedeny jako obslužné místní komunikace. V projektu zóny pro
bydlení Dubí – Drahůnky jsou tyto komunikace navrženy jako dopravně zklidněné
komunikace – komunikace v obytné zóně.
Toto řešení považuje projektant za výhodnější vzhledem k charakteru zástavby a budoucích
intenzit provozu všech účastníků dopravy. Jedná se o komunikace mimo budoucí hlavní
dopravní proudy, kde kromě ranních a odpoledních špiček se budou pohybovat především
chodci a cyklisté – obyvatelé přilehlých rodinných domů.
Oproti výše uvedené studii je v projektu navržena obslužná komunikace (Větev B) souběžná s
komunikací ulice Drahůnské. Tato větev byla nově navržena z důvodu výhodnější
přístupnosti a obslužnosti jednotlivých parcel pro rodinné domy. (příloha H.7).
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B.III Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (např. přehled
zdrojů
znečišťování,
druh
a
množství
emitovaných
znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
Ovzduší
Vzhledem k ploše a kapacitě záměru včetně předpokládané jen minimální zátěže z dopravy a
terénních prací (pouze skrývky, výkopy a hutnění) nebyla pořizována rozptylová studie.
Emise prachu a plynných škodlivin lze formálně očekávat především ve fázi výstavby, a to z
provozu stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Pohyb stavební techniky vyvolá
také zvýšení sekundární prašnosti, jejíž vliv se předpokládá malý, protože při terénních
úpravách se bude pracovat se skrývkami ornice a zeminy.
Plošný zdroj
Celý prostor záměru, respektive jeho „aktivní část“ stavby je plošným zdrojem prašnosti
(PM10, respektive PM2,5), a to v případě manipulace se skrývkovými zeminami, nakládkou a
dopravou a při hutnění. Emise prachu mohou vznikat při používání zemních strojů k
provádění terénních úprav a provozem nákladních vozidel dopravujících ornici a zeminu
mimo plochu záměru.
Množství emitovaných prašných částic (tzv. sekundární prašnost) nelze přesně vyčíslit,
respektive je komplikované jej stanovit. Vzhledem k charakteru záměru a především malému
rozsahu prací by prašnost měla být minimální.
Reálný vliv na kvalitu ovzduší lze dále očekávat z automobilové dopravy, která produkuje
vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot (nafta, benzín) široké spektrum emisí
znečišťujících látek. Za charakteristické škodliviny z motorů automobilů jsou považovány
oxidy dusíku (NOx), konkrétně se hodnotí NO2. Mezi další hodnocené škodliviny patří tuhé
znečišťující látky (TZL), kde se hodnotí suspendované částice frakce PM10, tzv. primární
prašnost. Z uhlovodíků se obvykle hodnotí benzen a další hodnocenou škodlivinou je oxid
uhelnatý (CO).
Vzdálenost zdroje od stávajících objektů bydlení je od těsného (od 10 metrů) vzdálenějšího
(350 metrů) pro všechny vlivy (hluk, zdroje plošné i liniové).
Liniové zdroje
Tyto zdroje emisí budou představovány dopravou. Vzhledem k minimálnímu celkovému
nárůstu dopravy na silnici III. třídy a místní komunikaci budou emise způsobené průjezdem
minimální. Vliv záměru na ovzduší po dokončení výstavby infrastruktury je uvedený v
kapitole D1.
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Znečištění vody
Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod. Více viz kapitola B.III.2 (Odpadní
vody).
Znečištění půdy a půdního podloží
Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění půdy a půdního podloží. Před samotnou
těžbou je nutné úrodné půdy skrýt. Více viz kapitola D.I.5 (Vliv na půdu).

B.III.2 Odpadní vody (např. přehled zdrojů odpadních vod, jejich množství a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost).

Přes pozemek ani v jeho blízkosti neprotéká žádná vodoteč, tudíž srážkovou vodu nelze
převádět do vodoteče. Nejbližší vodotečí je Račí potok protékající ve vzdálenosti cca 150 m
od hranice nejníže položeného pozemku p.č. 274/1.
Na lokalitě nebyla zjištěna studna či jímací objekt podzemní vody v dosahu ovlivnění.
Lokalita bude napojena na veřejný vodovod. Kanalizace není k dispozici. Území leží mimo
ochranná pásma vodních zdrojů. (Horčička, 2017)
a) ve fázi výstavby (výstavba infrastruktury)
Technologické a odpadní vody
Provozem záměru (ve smyslu výstavby infrastruktury) nebudou vznikat odpadní vody ani
technologické odpadní vody.
Splaškové odpadní vody
Ve fázi realizace výstavby infrastruktury a jednotlivých staveb budou na všech staveništích
umístěna mobilní WC. Mobilní WC budou pravidelně vyvážena jejich dodavatelem
(pronajímatelem). Očista pracovníků stavby nebude prováděna na staveništi.
Dešťové vody
Srážkové vody volně zasakují do terénu, resp. mohou během stavby povrchově odtékat ve
směru sklonu terénu.

b) ve fázi již realizovaného záměru (realizované RD)
Technologické odpadní vody
Provozem záměru (ve smyslu realizace RD) nebudou vznikat technologické odpadní vody.
Splaškové odpadní vody
Záměrem dojde následně k výstavbě rodinných domů obytné zóny, které budou napojeny na
splaškovou kanalizaci, jejíž výstavba je také předmětem záměru. Nová stoka splaškové
tlakové kanalizace bude napojena na stávající stoku v revizní šachtě DN1000 v ul. Drahůnské
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(ve správě SČVaK, a.s.), odtud budou vedeny dále na ČOV. Množství odpadních vod
přibližně odpovídá množství vody (roční spotřebě) v roční dodávce vody pro všechny RD
(cca 13 tis. m3).
Výpočet množství splaškových vod pro nové RD
specifická potřeba vody na obyvatele
(příloha č.12 k vyhl. 428/2001 Sb.)
Počet obyvatel

36 m3/rok
100 l/den
360 os

Tabulka 2 - Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti

Počet obyvatel

30

40

50

75

100

300

Součinitel kh
Počet obyvatel

7,2
1 000

6,9
2 000

6,7
5 000

6,3
10 000

5,9
20 000

4,4
30 000

Součinitel kh
2,2
2,1
2
2
1,9
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti pro 360 obyv.
Průměrný denní průtok splaškových vod
Max. denní množství splaškových vod

1,8
3,9

400

500

3,5
2,6
50 000 100 000
1,7

1,5

Qp = 360 * 100 = 36 000 l/den = 0,42 l/s
Qd,max =36 000*3,9 140 400 l/den=1,625 l/s

Dešťové vody
Ø Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení bylo zadáno vypracování
odborného Posouzení hydrogeologických poměrů lokality pro účely zasakování
srážkových vod do horninového prostředí na pozemcích projektované obytné zóny
Drahůnky. RNDr. Lubomír Hořčička (příloha H.4)

Ze studie:
Přes pozemek ani v jeho blízkosti neprotéká žádná vodoteč, tudíž srážkovou vodu nelze
převádět do vodoteče. Nejbližší vodoteč je Račí potok protékající ve vzdálenosti cca 150 m od
hranice nejníže položeného pozemku p.č. 274/1.
Pro zjištění geologické skladby podloží, úrovně HPV a hodnoty koeficientu vsaku hornin bylo
na lokalitě dne 6. 9. 2017 vykopáno bagrem 5 ks průzkumných sond do hloubky 2,5 m
rozesetých po celé ploše posuzovaného pozemku a v linii projektované uliční komunikace.
Všechny sondy byly po vykopání suché.
Na dvou sondě č. 3 byla provedena vsakovací zkouška podle metodiky ČSN 75 9010 pro
určení koeficientu vsaku kv podložních hornin (viz kap. 2.4). Po geologickém popisu a
vsakovací zkoušce byly všechny sondy zlikvidovány zasypáním.
Pro zjištění reálné propustnosti horninového podloží byla na kopané sondě č. 3 provedena
vsakovací zkouška podle metodiky ČSN 75 9010. K vyhodnocení vsakovacích parametrů
byla použita numerická metoda stanovení koeficientu vsaku.
Do sondy č. 3 o rozměrech 1,5x0,9 m (hloubka 2,5 m) bylo dne 6. 9. 2017 v 9:35 hod. nalito
700 l vody a zaznamenáván pokles hladiny vody v sondě za časovou jednotku. Vsakovací
zkouška trvala 60 minut a po této době zaklesla hladina vody v sondě z úrovně 2 m do 2,05 m
od odměrného bodu (povrch terénu), tzn. rozdíl hladin 0,05 m při ploše vsaku 1,35 m2 (dno
sondy) za 3600 sekund.
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Z toho vyplývá objektivně zjištěný koeficient vsaku kv = 1,39.10-5 m3.s- 1.m-2.
Zjištěný koeficient vsaku proluviálních písků a štěrků s rulovými ostrohrannými kameny v
hloubkovém rozsahu mezi 1 a 2,5 m umožňuje bezproblémový zásak srážkových vod do
horninového podloží při dodržení parametrů stavby podle normy ČSN 75 9010, aniž by
došlo k zásadnímu ovlivnění místních hydrogeologických poměrů.
Podle hodnoty propustnosti se jedná o málo prostupné horninové prostředí podle vyhlášky
č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
(Hořčička, příloha H.4)
U RD je možné dešťové vody tedy řešit akumulací popř. zasakováním na vlastním
pozemku. Srážkové vody pak budou volně zasakovat do terénu, resp. mohou povrchově
odtékat ve směru sklonu terénu.
Odvodnění komunikací je řešeno příčným vyspádováním do navržených uličních vpustí. Z
vpustí budou vody odváděny dešťovou kanalizací do vsakovacích objektů. V závislosti na
konfiguraci terénu a množství dešťových vod je v zájmové lokalitě navrženo 5 vsakovacích
objektů o různé velikosti. Dešťová voda z chodníků bude odváděna příčným vyspádováním
přímo do pásu zeleně, kde bude následně vsakována do terénu.
Výpočet velikosti vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010
Likvidace dešťových vod z nových komunikací je řešena vsakováním. V lokalitě je
s přihlédnutím ke konfiguraci terénu navrženo 5 vsakovacích objektů provedených ze
vsakovacích boxů.
Typ plochy

Součinitel
odtoku Ψ

Vsakovací
objekt I
2500

Plocha v povodí vsakovacího objektu (m2)
Vsakovací
Vsakovací
Vsakovací
objekt II
objekt II
objekt IV
1500
1500
2260

Asf. komunikace
0,9
Park. místa0,4
565
180
220
vegetační tv.
Vjezdy-dlažba
0,7
775
Chodníky-dlažba
0,7
450
Ared - REDUKOVANÝ PŮDORYSNÝ PRŮMĚT ODVODŇOVACÍ PLOCHY
Ared = Ʃ Ai∙yi
Avsak – VSAKOVACÍ PLOCHA
Avsak= L ∙ b´ = L ∙ (hvz/2 + b)
Vsakovací
Vsakovací
Vsakovací
Vsakovací
objekt I
objekt II
objekt II
objekt IV
Vsakovací plocha
204
98
105
150
Vvz - RETENČNÍ OBJEM VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

290

105

130
130

156

Vsakovací
objekt V
57

…………… 5.10-6 m/s

Koeficient filtrace kv
Návrhový retenční
objem (m3)

Vsakovací
objekt V
780

Vsakovací
objekt I

Vsakovací
objekt II

Vsakovací
objekt II

Vsakovací
objekt IV

Vsakovací
objekt V

116

49

49

83

29
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Navržené retenční objemy vsakovacích zařízení pro danou lokalitu vyhovují. Vzhledem
k filtračním vlastnostem lokality doba prázdnění překročí 72 h. (zdroj: Technická zpráva).

Obr. 6 – Situace odvodnění
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B.III.3 Odpady
Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude
řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Původcem odpadů budou firmy, které provedou
přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak budou mít povinnost nakládat
s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a
vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Volba konkrétní
skládky nebo jiného zařízení k odstranění nebo využití vzniklých odpadů, bude plně
v kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby.
a) v době výstavby infrastruktury
Odpady budou shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích odděleně,
případně uloženy volně na ploše, budou předepsaným způsobem označeny a zabezpečeny
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Evidence odpadů bude vedena
předepsaným způsobem, bude plněna ohlašovací povinnost v rozsahu § 39, odst. (2) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Nepředpokládá se, že během stavby dojde k vzniku nebezpečných odpadů. V případě jejich
vzniku s nimi bude nakládáno v souladu s ust. §12 zákona a vyhl. č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.
b) v době provozu (realizace RD)
Odpady v období provozu budou vznikat pravidelně a v malých množstvích v rámci
jednotlivých domácností. Vzhledem k obytnému charakteru záměru je předpoklad vzniku
zejména směsného komunálního odpadu. Dále budou produkovány tříditelné odpady (odpadní
plasty, papír, sklo, použitá elektronika, dřevo...). Jedná se o odpady převážně dále využitelné.
Pro tříditelné odpady budou v nové bytové výstavbě instalovány příslušné sběrné kontejnery
či nádoby na dobře dostupných místech. Kontejnery, odpadkové koše a nádoby pro směsný
komunální odpad i tříditelné odpady budou pravidelně vyváženy. Směsný komunální odpad
bude uložen na skládku komunálního odpadu a tříditelné odpady zpracovány a dále využity.
Odpadové hospodářství (svoz, ukládání a zpracování odpadů) nově vzniklé oblasti bude
provozováno specializovanou firmou na základě řádně uzavřeného smluvního ujednání s obcí.
Tabulka 3 – Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a provozu
Kód
12 01 03
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 09
17 01 01
17 01 07

Název druhu odpadu
Piliny a třísky neželezných kovů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové Obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků

kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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17 02 01
17 02 03
17 04 11
17 05 04
17 09 04
17 06 04
20 02 01
20 02 02
20 03 01
20 03 04

Dřevo
Plasty
Kabely
Zemina a kamení
Směsné stavební a demoliční odpady
Izolační vrstvy
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Způsoby nakládání s odpady
Odpady kategorie ostatní odpad budou předávány externím firmám, které se zabývají
nakládáním s těmito odpady.
Odpady železného a neželezného šrotu jsou vykupovány externími firmami, které se
zabývají nakládáním se šrotem.
Komunální odpad bude předáván ve smyslu § 12, odst.(3) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů, oprávněné právnické nebo fyzické osobě
k jeho odstranění.
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladech, které zabezpečují
tyto odpady před nežádoucím únikem do životního prostředí a jeho znečištění. Nebezpečné
odpady budou následně předávány externím specializovaným firmám.
Tabulka 4 - nejbližší skládky odpadů:

Název
Skládka Modlany II
Skládka Všebořice - Podhoří
CELIO

Provozovatel
Marius Pedersen a.s.
SITA a.s.
CELIO a.s.

Typ skládky
S-OO
S-OO, S-NO
S-IO, S-OO, S-NO

B.III.4 Ostatní emise a rezidua (např. hluk, vibrace, záření, zápach a jiné –
přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
B.III.4.1

Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
a) ve fázi výstavby (výstavba infrastruktury)
V rámci posuzovaného záměru se řeší především tyto zdroje hluku:
- technologické – stavební stroje, pomocná a doplňková mechanizace,
- dopravní zdroje.
Posuzovaná činnost je charakterizovaná z hlediska zdrojů hluku jako činnost, při které se
vyskytují především dopravní zdroje hluku. Hluková zátěž bude tvořena dopravou po
komunikacích a provozem mechanismů na stavbě.
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Vzdálenost zdroje hluku od obytných objektů (od 10 – 350 m) a odhadovaný atmosférický
útlum způsobí, že okamžité hodnoty hladin akustického tlaku při pracích budou u nejbližších
obytných částech pod limitní úrovní pro denní dobu tj. 50 dB(A).
Při dopravě materiálu pro stavbu může ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq
související s průjezdy nákladních vozidel ve venkovním prostoru poblíž dopravních tras
dosáhnout vyšších hodnot, ale vzhledem k zanedbatelnému navýšení dopravy a průjezdu
vozidel mimo zastavěné území není hluková zátěž způsobená významná.
Pro určení hlukové situace přípravy území a výstavby sítí není zatím k dispozici technická
specifikace zdrojů, proto je nutné předpokládat relevantní zdroje z podobných záměrů (zemní
práce).
Tabulka 5 – přehled mechanizace

Strojní zařízení

Hlučnost (dB)

Nakladač

71

Buldozer

84

Cisterna

82

Nákladní automobil

88

Vibrační pěch

68

Pro dopravní intenzity se předpokládá, že ovlivnění okolí při dopravě bude maximální ve
fázi výstavby v těsném okolí, na veřejných komunikacích bude relativně nižší.
Činnost bude v denní době. Vzhledem k odstupu okrajů nejbližších sídelních útvarů se jedná
o akceptovatelné imisní hodnoty.
b) ve fázi již realizovaného záměru (realizované RD)
Pro fázi realizace záměru není předpoklad výrazné trvalé hlukové zátěže. Realizace výstavby
bude probíhat po etapách, výstavba jednotlivých objektů bude probíhat postupně a nahodile,
a to podle toho, jak se podaří parcely pro výstavbu rodinných domů prodat
stavebníkům/majitelům.
B.III.4.2 Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis k NV č. 272/2011 Sb., v platném znění.
Při realizaci infrastruktury a následně i výstavby jednotlivých RD budou zdrojem vibrací
především nákladní automobily, nakladače, vibrační pěchy apod.
Vzhledem k předpokládané intenzitě pohybu vozidel, provozu stavební techniky a vzdálenosti
od stávající obytné zástavby není předpokládáno negativní ovlivnění nejbližších objektů
obytné zástavby vibracemi.
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B.III.4.3 Záření

Navrhovaný záměr není zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího (elektromagnetického
záření) ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Při realizaci ani v provozu se
nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani
zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem
nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády
č. 480/2001 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

B.III.4.4 Zápach

S ohledem na charakter záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr není zdrojem
pachových látek ani ve fázi přípravy území ani ve fázi realizace, tedy budoucí individuální
výstavby samotných RD.

B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Realizací záměru dojde k určitým terénním úpravám, tyto ale nebudou významné, bilance
zemin při výstavbě bude vyrovnaná. Realizací záměru dojde k omezení hospodaření na
stávajících plochách ZPF ve prospěch obytné výstavby.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1 Přehled nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Následující kapitola podává konkrétní informace ohledně stavu jednotlivých složek ŽP
v okolí plochy posuzovaného záměru. Pro potřebu údajů o vzdálenostech bylo postupováno
tak, že jako výchozí parametr pro srovnání vzdáleností byla v úvahu brána vždy vzdálenost
nejbližší hranice záměru od nejbližší hranice konkrétně posuzované lokality (jednotky,
chráněného území, hranice obce, atd.).
Okolní krajina území budoucí výstavby RD je v současnosti lidmi využívaná a již v minulosti
byla silně narušena a změněna antropogenními vlivy z činností člověka – v minulosti zde
probíhala hlubinná těžba. Jedná se tak o oblast poznamenanou určitými negativními důsledky
z toho vyplývajícími.
Cílem posuzovaného záměru je realizace rozšíření možností pro individuální bydlení. Reliéf
plochy plánovaného záměru se velmi mírně sklání k jihovýchodu, k erozivní bázi Račího
potoka.
Nadmořská výška se pohybuje od 304 m.n.m na severozápadním okraji do 284 m.n.m při
Račím potoce.
Mezi nejvýznamnější environmentální charakteristiky dotčeného území řadíme ty, které by
mohly být existencí a provozem posuzovaného záměru nějakým způsobem dotčeny.
V okolí plochy záměru se nachází lesní porosty, do kterých nebude záměr zasahovat.
V širším území se pak vyskytují prvky se zvýšenou ekologickou hodnotou, jako jsou:
•
•
•
•

zvláště chráněná území, či přírodní parky, chráněná území přirozené akumulace vod,
prvky ÚSES,
chráněná území systému NATURA 2000,
VKP ze zákona,

Do žádných výše uvedených prvků záměr negativně nezasahuje, řešené území není
dotčeno žádným opatřením k jejich ochraně (zvláště chráněné území, záplavové území,
ochranná pásma vodních zdrojů apod.).
Dle informace příslušného úřadu územního plánování ze dne 24. 8. 2020, č.j.
MgMT/087268/2020 je (dle v současné době platného územního plánu města Dubí) záměr v
souladu s touto ÚPD. (Příloha H.1).

C.1.1. Krajina
Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy, které ji
odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově vymezená část
zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a výměna informací.
Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem člověka.
Původní krajiny (označované také termínem přírodní) sestávají ze vzájemně působících
přírodních složek a vytvářejí se pod vlivem přírodních, krajinotvorných pochodů. Přírodní
krajina je krajina v původní, člověkem neovlivněné a nezměněné podobě, která vznikla
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výhradně působením přírodních krajinotvorných procesů. Dnes je přírodní krajina omezena
pouze na nevelké plochy zemského povrchu těžko přístupných oblastech, ale ani tam není
zcela uchráněna před vlivem člověka. Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na
krajinu přírodní. Vliv člověka na krajinu je natolik mnohostranný, že se jednotlivé činnosti v
krajině prolínají a doplňují.
Dle různého stupně intenzity antropogenního ovlivnění rozlišujeme v současnosti
5 základních krajinných typů (Forman a Godron, 1993):
§ krajina přírodní - bez výraznějších lidských vlivů
§ krajina (extenzívně) obhospodařovaná – krajina lesní, pastevní
§ krajina (intenzívně) obdělávaná (kultivovaná) – převaha zemědělsky obdělávaných
geometrických ploch
§ příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných
ploch
§ městská krajina – kompaktní městská zástavba s převahou nepropustných povrchů,
původní reliéf, půda i biota jsou zcela potlačeny.
Posuzované území je urbanizované, a tedy pod antropogenním vlivem a antropickou zátěží
z dalších navazujících aktivit a činností, představuje tedy dlouhodobě využívaný,
antropologicky značně ovlivněný prostor. Dotčené území záměru je obydlené, v ploše
uvažovaného záměru se nenachází žádné archeologicky ani historicky cenné objekty,
v prostoru nejsou krajinné památkové zóny, kulturní památkové objekty ani technické
památky. Zástavba bude realizována na okrajích stávajícího zastavěného území, nyní na
louce východně od města Dubí (část Běhánky a Drahůnky). Pohledově dojde k doplnění
lokality tak, že bude nová zástavba splyne a bude kompaktní se zástavbou stávající.
V místě krajinného rázu nebyly identifikovány takové estetické, přírodní ani další hodnoty
spoluurčující krajinný ráz, které by zasluhovaly ochranu před možným negativním dotčením
plánovanou výstavbou RD.
Přímo na lokalitě záměru se nachází blok zemědělské půdy, na nějž navazuje na JV polní
cesta s prvky liniové zeleně. Další prvky zeleně se nacházejí v návaznosti na blízké místní
komunikace a cesty. I širším okolí umístění záměru se nacházejí prvky mimolesní zeleně,
především ve formě doprovodné vegetace komunikací a polních cest a také zeleň obklopující
stávající zástavbu v prostoru bývalého dolu Jaroslav, jihovýchodně od plochy záměru.
Z hlediska hodnot krajinného rázu jsou v širším okolí záměru významné pozitivní kulturní
a historické hodnoty, spočívající především v přítomnosti kulturních památek města Dubí a
především města Krupky. (Hornická kulturní krajina Krupka jako jedna z pěti lokalit
hornického regionu Erzgebirge – Krušnohoří, zapsaných na seznam světového dědictví
UNESCO).
Dalšími znaky jsou novodobé kulturní dominanty v podobě stávajících industriálních lokalit.
Jedná se především o prvky související s lehkým průmyslem, dále pozůstatky objektů po
bývalé hlubinné těžbě v lokalitě, a současnou porcelánovou výrobou v Dubí.
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Dominanty jsou v krajině tvořeny především přírodními a morfologickými znaky
a novodobými antropogenními dominantami, spojenými s historickými a kulturními
charakteristikami.
Dle znění platné ÚPD města Dubí je koncepce uspořádání krajiny založena na pokračování
rekultivace území postižených minulou těžbou hnědého uhlí, na doplnění a založení
skladebných částí ÚSES, na ochraně souvisle zalesněných svahů Krušných hor a náhorních
poloh v k.ú. Cínovec (přírodní park, ptačí oblast vytvářené soustavy NATURA 2000).
Relativně úspěšný průběh rekultivací přetěžených území, zejména při jižní a jihozápadní
hranici území města, znamená zlepšení stavu životního prostředí v pánevní části města. Nově
vzniklé vodní plochy v místě zbytkových jam, porosty pionýrských druhů dřevin na svazích a
na vrcholových plošinách výsypek jsou novým prvkem, který se postupně stává novou
charakteristikou krajiny pánve (textová část ÚPD).

C.1.2. Geomorfologie a hydrologie
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na
hydrogeologické poměry území bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla
zpracována RNDr. L. Hořčičkou, Geologické služby s.r.o. (příloha H.4)
C.1.2.1 Geologické poměry zájmové oblasti

Regionální členění reliéfu: systém Hercynský, provincie Česká vysočina, soustava
Krušnohorská, podsoustava Podkrušnohorská, celek Mostecká pánev, podcelek
Chomutovsko- teplická pánev, okrsek Chabařovická pánev.
Chabařovická pánev leží na severovýchodě Chomutovsko-teplické pánve. Představuje
tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami a Českým středohořím budovanou miocenními
jezerními jíly, písky a hnědouhelnými slojemi, na okrajích pak cenomanskými pískovci,
svrchnoturonskými slínovci, terciérními vulkanity a kvartérními pokryvy. Tvoří erozně
denudační a akumulační, od severozápadu k jihovýchodu mírně ukloněný, povrch plošin,
svahů, úpatních hald, náplavových kuželů a nízkých říčních teras levostranných přítoků
Bíliny, místy s čedičovými suky (Demek J. a kol., 1987).
C.1.2.2 Hydrologické poměry zájmové oblasti

Hydrogeologický rajon: teplický ryolit, geologická jednotka horniny krystalinika,
proterozoika a paleozoika. Geologické podloží je tvořeno jednotvárně terciérními neogenními
písky, štěrky a jílystředního až spodního miocénu.
Z hlediska hydrogeologického začlenění (Olmer et al. 2006) leží zájmové území v
hydrogeologickém rajonu 6133 Teplický ryolit – střední část, omezeného ze severu státní
hranicí, ze západu rajonem 6131 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu a
z východního směru pak rajonem 6132 Krystalinikum východní části Krušných hor a dále
rajonem 4612 Křída Dolního Labe po Děčín, levý břeh, severní část.
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Možnost a způsob likvidace srážkových vod do horninového podloží závisí na geologických a
hydrogeologických lokality. Při nedostatečné propustnosti hornin, zvýšené hladině podzemní
vody, malém rozsahu pozemku či možnosti ovlivnění okolních objektů, nelze srážkové vody
vsakovat do horninového podloží.
Vypouštění srážkových vod do horninového prostředí, resp. podzemních vod, se řídí
ustanovením vodního zákona č. 254/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a platné normy
ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Podle této normy např. musí být úroveň
základové spáry vsakovacího zařízení srážkových vod z komunikací, střech, zpevněných
ploch apod. alespoň 1 m nad volnou hladinou podzemní vody - dále HPV (viz odstavec 6.1.7).
Cílem hydrogeologického posudku bylo ověřit geologickou stavbu a hydrogeologické poměry
lokality v hloubkovém dosahu, jež připadá v úvahu pro zaústění zasakovaných, a zejména
ověřit vsakovací parametry podložních hornin a úroveň HPV. Následně pak vydat doporučení
z geologického a hydrogeologického hlediska (Horčička, 2017).

C.1.3. Určující složky fauny a flory, části území a druhy chráněné dle
zákona
Fytogeografické členění – oblast termofytikum, obvod České termofytikum, okres
Podkrušnohorská pánev.
Potenciální přirozená vegetace – svaz Carpinion (dubohabřiny a dubolipové háje, asociace
lipová bučina s lípou srdčitou (Tilio cordatae-Fagetum).
Detailní popis a přehled včetně podrobných tabulek podává kapitola C.2.5.3 Biologická
rozmanitost.

C.1.4 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy.
Dále jsou jako VKP charakterizovány i jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6
zákona č. 114/1992 Sb., orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Bezprostřední okolí lokality a samotná plocha určená pro záměr je tvořena převážně
zemědělskou půdou, s roztroušenými remízky a stromořadími podél cest. Cca 150 m od
nejbližšího pozemku záměru protéká Račí potok. Přímo v ploše plánovaného záměru se
nenachází žádný vodní tok, remízek či stromořadí, které by byly v souvislosti
s výstavbou záměru přímo dotčeny.
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C.1.5 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
Dle charakteru rozeznáváme dva druhy ÚSES – biocentra a biokoridory. Oba prvky slouží pro
zachování a trvalou existenci přirozeného ekosystému, což v podstatě znamená původních
(hodnotných) živočišných a rostlinných společenstev. Biocentra jsou území určená pro plošný
rozvoj a existenci vegetace a živočichů, biokoridory jsou liniové prvky určené pro možnost
migrace vegetace a živočichů. Dle rozměrů rozlišujeme lokální, regionální a nadregionální
úrovně.
V lokalitě se nevyskytují žádné prvky nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability.
Prvky ÚSES:
-

LBC 22 - lesní porost v k.ú. Bystřice, ve vzdálenosti cca 250 m J směrem od plochy
záměru,

-

RBC 1695 – Modlanský potok – lesní porost v k.ú. Drahůnky, ve vzdálenosti cca 900 m
VSV směrem od okraje posuzované plochy pro záměr,

-

NRBK K4 – osa mezofilní bučinná v k.ú. Dubí, Mstišov, Běhánky, Drahůnky
s vloženými biocentry regionálními i lokálními.

Uvedené prvky ÚSES existují nejen v územně plánovací dokumentaci, jsou v terénu fyzicky
zřetelné, z toho důvodu se jedná o migrační i ekostabilizační prvky v krajině. Prvky plní svou
funkci a území lze obecně hodnotit jako poměrně stabilní.
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C.1.6 Zvláště chráněná území

V

URBANISTICKÁ KONCEPCE :
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (dle vyhl.501/2006 Sb.)

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
a) Velkoplošná ZCHÚ
Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území, žádné se ani v okruhu
10 km nenachází. CHKO České středohoří se nachází cca 11 km JV směrem.
b) Maloplošná ZCHÚ:
Plocha uvažovaného záměru se ani přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližšími
vyhlášenými jsou:
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c) Chráněná ložisková území (CHLÚ) - Chráněné ložiskové území znamená ochranu
ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství
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se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska
(§16 - §19 horního zákona č.44/1988). Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše
chráněného ložiskového území ID B3 07840000 Proboštov – Jaroslav, v ploše výhradního
ložiska pro ochranu suroviny hnědého uhlí Proboštov – Jaroslav ID 3078400.

Obr. 8 - Území CHLÚ a zájmové území

Na těžbu v této oblasti se vztahuje usnesení vlády č. 444/1991 Sb., o územních
ekologických limitech těžby.
d) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením
§ 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod.
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod. Nejbližší oblastí je CHOPAV Krušné hory, a to ve vzdálenosti cca 550 –
600 m S směrem od hranic plochy uvažované pro záměr.

C.1.7 Území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Neblíže se nachází přírodní
park Východní Krušné hory, a to ve vzdálenosti cca 4,5 km S až SV směrem od hranic plochy
uvažovaného záměru.

C.1.8 NATURA 2000
Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která
na území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
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V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů mapovaných v rámci
soustavy Natura. Hranice EVL Východní Krušnohoří se nachází cca 800 m S až SZ
směrem od plochy uvažované pro záměr.
Dle stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 2. 9. 2020 č.j. KUUK/129343/2020 záměr
nebude mít, s ohledem na svůj charakter samostatně ani ve spojení s jinými významný
vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).

Obr. 9 Území systému NATURA 2000 v okolí plochy záměru

C.1.9 Ložiska nerostů
Plocha uvažovaného záměru se nachází v ploše chráněného ložiskového území ID 07840000
Proboštov na vymezeném výhradním ložisku nerostných surovin pro ochranu suroviny
hnědého uhlí Proboštov – Jaroslav, ID 3078400.
Prostor posuzované plochy je však za hranicemi těžebních limitů, na těžbu v této oblasti se
vztahuje usnesení vlády č. 444/1991 Sb., o územních ekologických limitech těžby.

C.1.10 Území historického, kulturního nebo archeolog. významu
První zmínky o Dubí jako o horním místě jsou z let 1494 až 1498, kdy zde přespávali horníci,
těžící cín. Po rozsáhlých dubových lesích, které se rozprostíraly po okolních stráních, byla
rodící se osada pojmenována Dubí (Eichwald).
V 16. století došlo k rozvoji osady a po mnoha změnách majitelů a sporech o její vlastnictví
se stává součástí teplického panství. Přes Dubí a Cínovec do Drážďan vedla formanská cesta,
kudy se do Saska vozilo obilí, podél cesty byly staré mlýny. Městem se přehnala třicetiletá
válka, po které z původních 18 usedlostí zůstalo obydlených jen deset – což byla obvyklá
situace po třicetiletém drancování a zabíjení. Později, v době napoleonských válek mělo Dubí
již 64 domů a pracovalo devět vodních kol. Pracovala papírna, pily, mlýn na výrobu střelného
prachu zničený výbuchem a mlýn – hamr (kovárna) na zpracování železa.
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Po napoleonských válkách, v souvislosti s velkým rozvojem teplického lázeňství se stalo Dubí
vyhledávaným výletním místem teplických lázeňských hostů. Patřil k nim po mnoho let
například J. W. Goethe. 1849–1851 byla vybudováno prodloužení silnice z Teplic přes Dubí
na Cínovec. Tím se dále zlepšilo spojení se sousedním Saskem. Budova nové školy byla
postavena v roce 1853, vyučovalo se německy, české děti mohly docházet do Běhánek.
V roce 1862 také Tschinkel přestavil někdejší hostinec Diana na lázeňský objekt. Úředně
přiřazeno k lázeňským místům bylo Dubí roku 1872. Roku 1877 Ing. Novák, stavitel
moldavské železnice, uvedl do provozu Tereziny lázně, v místech bývalého Smrkového
mlýna. Významnou událostí bylo dopravní propojení tramvajemi z Teplic. Trasa byla
otevřena 14. října 1895. (Byla v provozu až do přelomu ledna–února 1959.) Poté co Teresiiny
lázně v roce 1888 vyhořely, byl Ing. Novák nucen je odprodat – dostaly se do vlastnictví
Clary-Aldringenů.
Rozhodují měrou ovlivnil život města rozvoj těžby hnědého uhlí, na jehož slojích se město z
velké části rozkládá. Těžba uhlí vyvolala potřebu výstavby železnic a navázal rozvoj
sklářského a keramického průmyslu.
Významnou kapitolou v životě města byla a je výroba porcelánu. V roce 1871 byla založena
továrna na výrobu porcelánu – „Eichwalde Porzellan-und Ofenfabriken Bloch und Co.“.
Později byla známá pod jménem „Eichwalder Porzellan-, Ofen- und Wandplattenfabriken
Dr.Widera und Co., Kdt.Ges.“ Její rozsáhlý sortiment zahrnoval stolní nádobí, dekorativní
předměty a obkládačky. Míšeňská královská manufaktura prodala licenci na výrobu
cibulového porcelánu (původní formy i dekor) firmě „Meissner Ofen- und Porzellanfabrik,
vorm. Teichert,gegr. 1864“. Ta po spojení s firmou Bloch v Dubí zavedla výrobu
„cibulového“ porcelánu, nejprve pod značkou Meissen s hvězdičkou provedenou jen v
kontuře. Po druhé světové válce byla porcelánka v roce 1945 znárodněna a později prošla
dalšími organizačními a majetkovými změnami. V současné firmě „Český porcelán Dubí“
výroba „cibulového“ porcelánu tvoří důležitou část výrobního programu. Je tak možno v
jistém smyslu hovořit o kontinuitě s míšeňskou tradicí. V původně samostatné obci Bystřice,
nyní místní části Dubí, byla v roce 1911 firmou „Krautzberger,Mayer und Purkert G.m.b.H.
Wistritz“ založena továrna na porcelán vyrábějící jídelní soubory a nápojové soupravy nebo
dekorativní předměty malované po způsobu Kodaně šedomodrými pastelovými tóny. Zboží
bylo značeno také K.M.P. nebo KAEMPE.
Dubí bylo na přelomu 19. a 20. století součástí teplické aglomerace výroby keramiky a
porcelánu nesporně světového významu, orientované silně proexportně. Zejména výrobky
ovlivněné secesí (Jugendstill) jsou vyhledávaným objektem zájmu muzeí a sběratelů.
Obnovu české státnosti po druhé světové válce, zahájenou povstáním českého lidu umožnila
vojenská akce Rudé armády. V podvečer 8. května 1945 pronikli do Dubí dva průzkumníci –
motocyklisté a za nimi tanková brigáda spěchající na pomoc Praze. Na českém území musely
překonávat vojenský odpor kladený Němci i po všeobecné kapitulaci. V Teplicích a různých
místech v okolí padlo na dvě stě rudoarmějců.
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Po válce bylo z města vysídleno původní německé obyvatelstvo, které do té doby drtivě
převažovalo. Došlo zde k takřka kompletní výměně obyvatelstva a město se nikdy nepodařilo
dosídlit na předválečnou úroveň.
Roku 1960 vzniklo město Dubí sloučením obcí Dubí, Pozorka a Horská Bystřice. K Dubí
ještě patří Běhánky a Drahůnky. V pozdějších letech (1. 7. 1980) byly přičleněny obce
Mstišov a Cínovec. Roku 1966 získalo Dubí statut lázeňského města.
Mohutný nárůst kamionové dopravy si vynutil v roce 2000 výstavbu infrastruktury hraničního
přechodu na Cínovci. Po převedení dálkové kamionové dopravy na dálnici Praha-Drážďany s
přechodem v Petrovicích byla trasa přes Dubí pro nákladní dopravu uzavřena.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%AD

C.1.11 Území hustě zalidněná
Oblast Běhánek a Drahůnek správně náleží pod město Dubí.
Dle posledního sčítání obyvatel ze dne 31. 12. 2019 je zde trvale hlášeno 7 876 obyvatel.
(7 979 v roce 2015 a 8 098 v roce 2012) obyvatel.
Z pohledu minulých let tak lze zaznamenat jen nepatrné úbytky v počtu obyvatel, obecně se
dá ale konstatovat, že se jedná o celorepublikový pokles.
Z informací a dat uvedených na stránkách ČSÚ je evidentní, že počet obyvatel Ústeckého
kraje v posledních 5 letech (2014 – 2019) stále klesá a je tedy i předpoklad, že tento trend
bude pokračovat, a že Ústecký kraj bude mít v roce 2050 o desetinu méně obyvatel než dnes,
přesto ale zůstane pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Bude nepřetržitě vzrůstat
počet obyvatel ve věku 65 a více let a jejich podíl na celkové populaci kraje vzroste ze
současných necelých 16 % na téměř třetinu v roce 2050.
Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České
republiky do roku 2100, vydanou v červenci 2013. Podle této projekce se počet obyvatel
Ústeckého kraje během období 2013 – 2050 sníží ze současných 827 tis. obyvatel na méně
než 720 tis., což představuje pokles o více než 100 tis. obyvatel, tj. o 13 %.
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/projekce_obyvatelstva_v_usteckem_kraji_ceske_republiky_do_roku_2050

C.1.12 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Širší okolí v minulosti bylo a je zatěžováno projevy průmyslové a těžební činnosti.
Zejména v minulosti bylo širší posuzované území zatěžováno emisemi z tepelných elektráren
umístěných v Podkrušnohoří. V současné době se emisní situace prokazatelně zlepšila a roční
průměry nepřekračují povolené hygienické limity. Současně však v závislosti
na meteorologické situaci (tlaková výše a inverzní stavy) mohou v oblasti vzniknout
epizodické stavy převyšující povolené limity.
V dotčeném území ale nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly v současné době
mít vliv na proveditelnost záměru.
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Posuzované území je tak pod antropogenním vlivem a antropickou zátěží z těchto
činností. Z pohledu úrovně znečištění ovzduší a kvality ovzduší se jedná o území, které patří
dlouhodobě k těm více zatíženým územím České republiky. Dominantním zdrojem hluku
celého zájmového území je v současné době především nákladní a osobní automobilová
doprava po přilehlých silničních komunikacích.

C.1.13 Staré ekologické zátěže
Někdejší průmyslová i jiná činnost (například vojenské objekty) po sobě zanechala
nesmazatelné a obvykle jen náročně odstranitelné stopy v podobě znečištění různých složek
životního prostředí. Nejrizikovější je znečištění půdního, resp. horninového prostředí a
podzemní vody, neboť zde staré ekologické zátěže (SEZ) mohou přetrvávat i po dlouhé
desítky let. Nejde tedy o produkt současných činností ani současných havarijních stavů.
Vesměs jsou to pozůstatky z doby, která vlivům na životní prostředí věnovala pozornost jen
okrajově nebo vůbec ne, tzn. zhruba do konce 80. let minulého století, ale i podstatně dřívější.
Záleží samozřejmě na koncentraci daných látek v prostředí. Nejběžnější kontaminanty, které
se v podmínkách ČR (ale často i ve světě) v současnosti vyskytují jako hlavní součásti starých
ekologických zátěží, jsou:
-

ropné uhlovodíky (používané označení NEL nebo RU),
chlorované uhlovodíky (používané označení ClU - dichloretheny, trichlorethen,
tetrachlorethen, popř. vinylchlorid) - původem z ředidel a odmašťovacích procesů,
uhlovodíky benzenové skupiny (používané označení BTEX - benzen, toluen,
ethylbenzen, xyleny) - původ z dehtů, nátěrů a konzervačních prostředků,
polyaromatické uhlovodíky (používané označení PAU) - původ z dehtů, koksárenství
a ropných produktů,
polychlorované bifenyly (používané označení PCB) - původ z náplní kondenzátorů a
transformátorů; již se nepoužívají a indikují tak stáří zátěže,
dioxiny - původ z chemické výroby a spalování odpadů,
těžké kovy (především As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) - původ z pokovování,
zpracování kovů a chemické výroby.

Počátečním stupněm znalostí o starých ekologických zátěžích je ekologický audit, který
pořizovali nabyvatelé v rámci privatizace průmyslových objektů. Ten určoval, zda je v
privatizovaném podniku SEZ přítomna, jakého je druhu a jaké velikosti a intenzity.
Podrobnější údaje poskytuje analýza rizika, zpracovaná už na základě cíleného průzkumu,
která má vyhodnotit škodlivost zátěže, riziko jejího šíření a stanovit nejvyšší přípustné
koncentrace kontaminantů v daném prostředí. Ty pak bývají stanoveny jako sanační limity a
děje se tak na základě rozhodnutí ČIŽP, které ukládá povinnost SEZ.
Nastupuje stádium sanace, jemuž může předcházet ještě další podrobný průzkum a poté je
zvolena optimální sanační technologie. Po ukončení sanace ještě následuje postsanační
monitoring, který ověřuje trvalé vyčištění lokality. Sanačních technologií je celá řada, ne
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všechny se ovšem v našich podmínkách stejně uplatní. Některé zůstávají stále ještě ve fázi
experimentálního ověřování.
Mezi základní sanační technologie patří především:
-

-

Při sanaci půd a horninového prostředí: odtěžení kontaminovaných vrstev a zasypání
inertním materiálem. Kontaminovaný materiál se pak může na povrchu dále čistit
(např. biodegradací ropných látek) nebo zůstat trvale uložen na skládce nebezpečných
odpadů.
Při sanaci podzemních vod: sanační čerpání, při němž se čerpaná voda různým
způsobem čistí na povrchu (gravitační separací, stripováním, na aktivních filtrech
apod.) a již jako nezávadná vypouští zpět do horninového prostředí, popř. do toku
nebo kanalizace.

V ploše budoucího záměru se registrované staré zátěže nevyskytují. V okolí se nacházejí
registrovaná kontaminovaná místa, z nichž je nejblíže Obalovna Proboštov (k.ú. Proboštov),
cca 600 m JV směrem, tedy zcela mimo plochu záměru.

C.1.14 Extrémní poměry v dotčeném území
V území záměru nejsou evidovány extrémní poměry jako nadměrná sklonitost terénu,
svahové nestability, seizmicita nebo poddolovaná území. Pro dané území nejsou známé
takové extrémní poměry, který by případnou realizaci posuzovaného záměru vylučovaly.
Část plochy louky je poddolována důlní činností v dolu Jaroslav I (poddolované území ID
U 1714). Ten byl vybudován roku 1941 pod názvem důl Panský les (Herrenbusch). V období
let 1942–1947 byl spojen s dolem Britannia VI a v roce 1947 byl osamostatněn a
přejmenován na důl Jaroslav I. V hloubce 70–160 metrů byla těžena sloj hnědého uhlí
o mocnosti 4–12 metrů. K uzavření dolu došlo roku 1965. Od místních starousedlíků byla
získána informace, že po 2. světové válce byla celá lokalita polem, na němž docházelo k
propadům terénu v důsledku poddolování. V místech propadů se nějaký čas akumulovala
srážková voda, než došlo v důsledku dalšího propadu k odvodnění do důlních štol. (zdroj:
Vávra, 2020, Příloha H.3).
Na těžbu v této oblasti se vztahuje usnesení vlády č. 444/1991 o územních ekologických
limitech těžby.
ü Z důvodu výskytu poddolovaného území v lokalitě budoucí výstavby RD na p.č. 365/4
v k.ú. Běhánky byl zpracován báňský znalecký posudek, který bude použit i na stavbu
nové zóny pro bydlení Drahůnky. Posudek zpracoval Ing. Svatopluk Havrlík v červenci
2015 (Příloha H.5).
V závěru znaleckého posudku je uvedeno, že budoucí staveniště je ve smyslu ČSN 73 0039
„Stavby na poddolovaném území“ zařazeno do skupiny Staveniště V, tedy že stavbu je
možno realizovat na základě únosnosti základových půd, a že je vhodné pro výstavbu
RD včetně inženýrských sítí a komunikací.
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp.
krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší

Posuzovaná dotčená lokalita nepatří z hlediska znečištění ovzduší mezi ty, kde jsou
překračovány limitní hodnoty, přesto širší území patří k nejvíce zatížené oblasti v ČR. Mezi
hlavní zdroje znečišťování ovzduší Ústeckého kraje patří především tepelné elektrárny
(Prunéřov, Prunéřov 2, Počerady, Tušimice) a další průmyslové závody (AGC , a.s. – závod
Řetenice)5.
Mimo tyto velké zdroje přispívají k znečištění i další znečišťovatelé – probíhající povrchová
těžba, činnost průmyslových podniků a existence průmyslových zón v okolí měst, centrální
výtopny, střední i malé zdroje (lokální topeniště) atd.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících lokalit. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
Imisní limity
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1,
platí pro hodnocené znečišťující látky (relevantní znečišťující látky, které by byly při realizaci
záměru emitovány) imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a
vegetace a maximální počet jejich překročení za kalendářní rok. Tyto imisní limity jsou
uvedeny v tabulkách č. 6 a 7.
Podmínky pro vyhodnocení úrovní znečištění stanovuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti úrovni
znečištění a při smogových situacích následovně:
•

pro plynné znečišťující látky se vyhodnocení vztahuje na standardní podmínky, tedy
objem odběru vzorků přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa;

•

u částic PM10, PM2,5 a znečišťujících látek, které se analyzují v částicích PM10, se objem
odběru vzorků vztahuje k vnějším podmínkám v den měření;

•

při vyhodnocení úrovní znečištění se používá aritmetický průměr zjištěných hodnot.
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí

Tabulka 6 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné doby překročení

5

Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin

Imisní limit
350 μg·m-3
125 μg·m-3

Max. počet překročení
24
3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg·m-3

18

zdroj: Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, str. 25.
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Znečišťující látka
Oxid dusičitý

Doba průměrování
1 kalendářní rok
Max. denní osmihodinový
průměr
1 kalendářní rok

Imisní limit
40 μg·m-3

Max. počet překročení
0

10 mg·m-3

0

5 μg·m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 μg·m-3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 μg·m-3

0

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

-3

0
0

Oxid uhelnatý
Benzen

Částice PM2,5
Benzo(a)pyren1)

20 μg·m
1 ng·m-3

Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší

Pozn.: 1) Pro celkový obsah v částicích PM10

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Tabulka 7 - Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid siřičitý

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)

20 μg.m-3

Oxidy dusíku

1 kalendářní rok

30 μg.m-3

Zdroj: Příloha č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší

Úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území
Při hodnocení stávající úrovně znečištění ovzduší se vychází, v souladu s vyhláškou
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, z map úrovní
znečištění ovzduší konstruovaných v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací znečišťujících
látek. Každoročně je zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím ČHMÚ
na internetových stránkách.
Stávající, resp. střednědobou (pětiletý průměr 2015 - 2019) úroveň znečištění ovzduší
v zájmovém území dokládá níže uvedený přehled:
Tabulka 8 – střednědobá úroveň znečištění zájmového území
polutant
průměrná roční
Hodnota imisního
koncentrace
limitu LV

oxid dusičitý (NO2)
částice PM10
částice PM2,5
benzen (BZN)
benzo(a)pyren (BaP)
PM10 - 36. hodnota nejvyšší

13,5 – 15,8
22,6 μg/m3
16,4 μg/m3
1,0 μg/m3
0,9 ng/m3
41,2 μg/m3

40 μg/m3
40 μg/m3
20 μg/m3
5 μg/m3
1 ng/m3
50 μg/m3

Cca %
hodnoty LV

37 %
56 %
82 %
20 %
90 %
82 %

Hodnota imisního
limitu

téměr hranice LV

denní koncentrace

Hodnoty dalších znečišťujících látek nejsou uváděny, neboť vypočtené hodnoty pětiletých
průměrů příslušných charakteristik se pohybují hluboko pod hodnotami imisních limitů.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

59/108

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Dále byly pro posouzení stávající úrovně znečištění ovzduší vyhodnoceny dostupné relevantní
údaje ze stacionárního měření. Z těchto údajů je možné činit závěry, zda v daném území
dochází nebo nedochází k překračování imisních limitů.
Posuzování úrovně znečištění ovzduší provádí v ČR v souladu s § 5 odst. 3 zákona o ochraně
ovzduší, na celém území ČR MŽP. Touto činností pověřilo MŽP, v souladu s § 35 zákona
o ochraně ovzduší, ČHMÚ. Ten provozuje státní síť imisního monitoringu, která je
doplňována stacionárním měřením dalších autorizovaných subjektů. Na základě údajů
získaných prostřednictvím posuzování úrovně znečištění ovzduší je každoročně
vyhodnocována kvalita ovzduší (naměřené hodnoty koncentrací v ovzduší jsou porovnávány
s imisními limity).
Na území Ústeckého kraje bylo nebo stále je prováděno posuzování úrovně znečištění
stacionárním měřením v cca 40 měřicích lokalitách (z nichž velká část již byla zrušena).
Většinu stacionárního měření provozoval a provozuje ČHMÚ.
V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a
IHr) podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Tabulka 9 - Naměřené imisní koncentrace částic PM10 (μg/m3)
Nejvyšší denní
36. nejvyšší denní imise
Imisní stanice
Rok
imise PM10
IHd = 50

UKRUA Krupka

2019

56,2

25,6

Průměrná roční imise PM10
IHr = 40

15,1

Zdroj: ČHMÚ

C.2.1.2 Klima

Zájmové území se nachází (Quitt, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým létem,
s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je značně
ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných hor. Množství atmosférických
srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči převládajícím směrům větru.
Tabulka 10 - Přehled klimatických údajů

Veličina

Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru
Vlivy na klima hodnotí kapitoly D.I.2.3.

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
100 - 110
40 - 50
Z, JZ
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C.2.2 Voda
Oblast uvažovaného záměru neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice leží cca 550 – 600 m
S směrem od hranic plochy uvažované pro záměr.
Zájmové území je situováno na mírně svažitém terénu, kdy navrhovaný prostor budoucí
výstavby od severozápadu klesá z kóty 300 m n. m. k nadmořské výšce 285 m n. m. na
jihovýchodě. V území budoucí výstavby se nevyskytují žádné stálé povrchové toky ani útvary
stojatých vod, srážkové vody jsou odváděny po terénu a výraznější přívaly mělkou
morfologickou depresí.
Zdroje hromadného zásobování vodou se v prostoru lokality ani jejím bezprostředním okolí
nenacházejí.
Ochranná pásma podzemních či povrchových vod nejsou v území stanovena. Záměr se ale
vyskytuje v ochranném pásmu II. stupně IIC lázeňských vod, svým charakterem ve fázi
výstavby ani provozu do něj nezasahuje negativně a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě
ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost
přírodních léčivých zdrojů.
Zátopová území nejsou na lokalitě vyhlášena.
Povrchová voda se v místě realizace záměru nevyskytuje, nejbližším vodním tokem je
Račí potok (č. hydrologického povodí 1-14-01-0973-0-00), který odvodňuje širší zájmové
území SV směrem, a který protéká podél hranice lesa severně od zájmové lokality, nejblíže
cca 150 m od hranice nejníže položeného pozemku a dále potok Bystřice (Teplický potok),
který protéka JV směrem od plochy určené pro záměr – žádný z vodních toků není záměrem
zasažen, oba protékají mimo plochu záměru.
Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru se na lokalitě pohybuje v hloubce mezi 10 –
15 m pod povrchem při bázi kvartéru s mocností zvodnění max. 1 – 5 m. Od povrchu do
hloubky min. 10 m je tedy horninové podloží posuzovaných pozemků suché (nesaturované).
V rámci terénní rekognoskace nebylo na povrchu pozemku pozorováno podmáčení terénu či
jiné náznaky výstupu hladiny podzemní vody na povrch. Na lokalitě probíhá vertikální pohyb
vody (srážkové i vsakované) v nesaturované části horninového podloží s relativně stejným kv
až k HPV v hloubce min. 10 m pod terénem (Hořčička, 2017).

C.2.3 Půda
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru půdy či nového území (obr. 5). Záměr je
situován převážně na zemědělských pozemcích v kategorii trvalý travní porost (ZPF). Pro
záměr bude nutné vynětí ze ZPF (kap. B.II.1). Oproti oznámení se plocha záboru ZPF
výrazně zmenšila (tabulka 1 kap. B.II.1), došlo k rozpracelování pozemků a zábor ZPF se
bude týkat jen ploch pod inženýrskými sítěmi a komunikacemi.
Půdy v území, které bude dotčeno záměrem, jsou evidovány v rámci bonitačního systému do
hlavní půdní jednotky HPJ 21. Ta je charakterizována jako regozemě převážně na mírných
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svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10%. Jsou to půdy hluboké
v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a jedná se o půdy velmi málo produkční.
Dle Metodického pokynu MŽP k odnímání půdy ze ZPF ze dne 12. 6. 1996 (č.j.
OOLP/1076/96) spadají půdy s BPEJ v místě záměru do IV. třídy ochrany ZPF. K odnětí
půdy ze ZPF je třeba dle § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu orgánu ochrany ZPF. Konkrétní podmínky
pro odnětí půdy ze ZPF jsou stanoveny ve výše citovaném Metodickém pokynu MŽP.
Dle mapy průběhu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále též BPEJ) do
plochy záměru zasahuje půdně ekologická jednotky s kódem 2.21.10.
19 027 m2

Plocha záboru ZPF
Popis BPEJ 2.21.10

Regozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu
do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.21.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení
tříd ochrany č. 48/2011 Sb., do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální
základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky)
č. 441/2013 Sb., je 4.81 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100
vyjádřena hodnotou 36. Jedná se o velmi málo produkční půdy.
Půdní poměry
V následujících tabulkách jsou uvedeny charakteristiky přítomné BPEJ (dle VÚMOP, Mašát
a kol. 2002).
Tabulka 11 - Charakteristika BPEJ 2.21.10

Kód BPEJ

2.21.10

Klimatický region:

Kód regionu „2“, region T2: mírně suchý, teplý region, suma
teplot nad 10°C v intervalu 2600–2800, průměrná roční teplota
2 8 - 9 °C, průměrný roční úhrn srážek 500-600 mm,
pravděpodobnost suchých vegetačních období 20 - 30%, vláhová
jistota 2 - 4.

Hlavní půdní jednotka:

Regozemě arenická, pararendzina renická, kambizem arenická,
fluvizem arenická. Půdys vysokou rychlostí infiltrace i při úplném
nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně
21 odvodnění písky nebo štěrky.
Regozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a
celkovým obsahem skeletu do 10 %. Půdy hluboké v teplém,
mírně suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční.

Sklonitost a expozice terénu:

1

Kód sklonitosti a expozice „1“: rovina (1–3°), expozice směrem
na jih (jihozápad až jihovýchod).

Kód skeletovitosti a hloubky půdy „0“: bezskeletovitá, s příměsí,
Skeletovitost a hloubka půdy: 0 s celkovým obsahem skeletu do 10 % - kód „0“, půda hluboká >
60 cm.
Třída ochrany

IV. třída ochrany
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C.2.4 Přírodní zdroje
Posuzovaná oblast je součástí chráněného ložiskového území podle zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s
názvem Proboštov (ID 07840000) se surovinou hnědé uhlí. Lokalizace, rozsah a specifikace
chráněných objektů podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve
znění pozdějších předpisů, je k dispozici v mapové aplikaci na www.geology.cz.
V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného
stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona.
Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním,
může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon) jen na
základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s
obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení
stavby nebo zařízení. Žadatel povolení o umístění stavby nebo zařízení v chráněném
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle
předchozího odstavce.
Investor v současné době toto závazné stanovisko již obdržel (příloha H.8).
Část plochy louky je poddolována důlní činností v dolu Jaroslav I (poddolované území ID
U 1714).

C.2.5 Biologická rozmanitost
ü

Z důvodu odborného a kvalifikovaného posouzení vlivů záměru na faunu a floru bylo
zadáno zpracování odborné studie Hodnocení vlivů zásahů na chráněné zájmy přírody a
krajiny (RNDr. Jiří Vávra, CSc., autorizovaná osoba pro hodnocení dle §67 zákona
č. 114/1992 Sb., příloha H.3).

Ze studie:
Biologický průzkum prováděný před realizací projektů má za cíl zjistit hodnotu stávajícího
stavu předmětné lokality z jejího ekologického hlediska. Dalším cílem je navrhnout opatření
k eliminaci případných negativních vlivů stavby na zjištěnou biotu.
Toto hodnocení je zaměřeno na výskyt převážně zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů a zjištění charakteristik prvků obecné ochrany přírody dle zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
C.2.5.1

Botanický průzkum

Geobotanický průzkum přinesl tyto poznatky: Lokalita je kryta lučním porostem charakteru
ovsíkové louky, která je zastoupena dvěma asociacemi – sušší a vlhčí. Ochranářsky cennější
je asociace sušší v jižní části lokality. Tomu napovídá i druhové složení vegetačního krytu.
Celkem bylo v období od března do srpna 2020 v průběhu botanického průzkumu
zaznamenáno v lučním porostu 148 druhů cévnatých rostlin. V porostu nejsou zastoupeny
žádné druhy legislativně chráněné ani druhy Červeného seznamu ohrožených druhů
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cévnatých rostlin České republiky. Zvláště chráněné druhy, na které upozorňuje orgán
ochrany přírody, tedy prstnatec májový a také v NDOP uvedený druh hadí jazyk obecný,
nebyly nalezeny. Důvodem je evidentně postupné vysychání stanoviště, v jehož důsledku
luční porost zcela změnil svůj charakter na mezofilní až suchou ovsíkovou louku, která není
stanovištěm těchto druhů.
C.2.5.2

Zoologický průzkum

Průzkum bezobratlých zaměřený na národní legislativou chráněné druhy hmyzu potvrdil
početnou přítomnost poletujících samic, trubců a později dělnic hojného druhu ohroženého
čmeláka zemního. Hnízda nalezena nebyla. Totéž platí pro zjištěného čmeláka hájového. Oba
druhy jsou v rámci celého rodu vedeny jako ohrožené, nicméně de facto nejde o ohrožené
druhy, podoba Vyhlášky č. 395/1992 Sb. v tomto bodu vykazuje neaktuálnost. Totéž se týká
ohroženého druhu zlatohlávka tmavého, který se již dlouhou řadu let úspěšně šíří v
celoevropském měřítku.
Průzkum obojživelníků nepotvrdil přítomnost žádného zástupce této třídy obratlovců na
zkoumané lokalitě.
Průzkum plazů dokládá, že luční porost je trvale osídlen zřejmě početnou populací kriticky
ohrožené zmije obecné, přičemž trvalý charakter osídlení se opírá o informaci od několika
starousedlíků. Do lučního porostu zřejmě pravidelně, v závislosti na sezónní dynamice,
proniká ohrožená užovka obojková, která nachází trvale vhodný biotop v mokřinách lesního
porostu za severní hranicí lokality.
Průzkum ornitologický zaznamenal přítomnost celkem 20 druhů ptáků. Přímou vazbu (hnízdní
prostředí) na luční porost mají jen druhy bramborníček černohlavý a skřivan polní. Ostatní
druhy jsou vázány na okolní křoviny, zahrady a lesní porost, do lučního porostu zalétají za
potravou, případně nemají vazbu žádnou. Přítomnost chřástala polního, na něhož
upozorňuje orgán ochrany přírody, nebyla vlastními průzkumy potvrzena. Ani informace
od starousedlíků nepotvrzují jeho aktuální přítomnost. Je však nepochybné, že nesečený luční
porost je potenciálním biotopem tohoto druhu.
Ze savců bylo zaregistrováno 8 běžných druhů.

C.2.5.3

Výskyt zvláště chráněných druhů

V tabulce jsou uvedeny všechny zjištěné ohrožené druhy, tedy i ty, které nevyžadují žádost o
výjimku z důvodů dále uvedených. Druhy skutečně ohrožené jsou uvedeny tučným písmem.
Tabulka 12 – přehled zvláště chráněných druhů nalezených na lokalitě
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C.2.6 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V blízkosti posuzovaného záměru se nalézají zastavěné obytné lokality – záměr je umístěn na
okraji zastavěné části města Drahůnky a Běhánky, v katastru města Dubí. V blízkosti se pak
nacházejí města Teplice, Proboštov, Sobědruhy, Krupka.
Obytná zástavba zahrnuje vzhledem k jejich počtu a charakteru široké spektrum obydlí, které
představují rodinné domy venkovského typu, příměstskou zástavbu typu vilových čtvrtí i
nájemní domy a jejich shluky typu cihlové i panelové zástavby s vyšší hustotou obyvatel.
Vzhledem k charakteru záměru může být potenciálně ovlivněno především město Dubí,
konkrétně jeho části Běhánky a Drahůnky, kde nejbližší obytná zástavba těsně navazuje na
plochu budoucího záměru.
V případě možného navýšení hluku způsobeného výstavbou je vzhledem k vlastnostem tohoto
záměru exponované obyvatelstvo omezeno na právě tuto nejbližší zástavbu a případně
zástavbu podél příjezdových komunikací, a to jen ve fázi přípravy území. Vzdálenější
zástavba bývá již hlukově odstíněna.

C.2.7 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.). Na
plochách pro umístění záměru se nenachází žádný hmotný nemovitý majetek (domy resp. jiné
objekty) třetích stran, který by byl se záměrem v prostorovém konfliktu. Nacházejí se zde
pouze některé dopravní a infrastrukturní sítě ve vlastnictví resp. správě různých právnických
osob - železniční trať a silniční komunikace, a to v širším území.
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C.2.8 Kulturní dědictví
Kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní
památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se v širším dotčeném
území v stávajících sídelních útvarech v blízkosti plochy záměru, vzhledem ke svému
umístění, nebudou výstavbou nijak ohroženy.
Dotčené území dle územního plánu neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně, ani
se zde nenacházejí kulturní či historické památky a drobná solitérní architektura (kříže, boží
muka, smírčí kameny atd.).
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s
archeologickými nálezy typu UAN III., tedy území, na němž nebyl dosud rozpoznán a
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale
jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 %
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Na území města Dubí se nacházejí kulturní památky Ministerstva kultury i památky zapsané
ve státním seznamu
(zdroj:https://www.pamatkovykatalog.cz/uskp/podlerelevance/1/seznam/?kraj=Ústecký+kraj&h=Dub%C3%AD+&chranenoTed=1&hlObj=1&ful
ltext
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území.
Souhrnem:
• V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální
úrovni.
• Dotčené území neleží v NP či CHKO, jsou zde ale vyhlášena maloplošná zvl. chráněná
území.
• Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
• Plocha záměru leží v CHLÚ.
• V ploše záměru se nenacházejí VKP ze zákona.
• Plocha záměru není součástí žádného přírodního parku.
• Plocha záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
• V ploše záměru se nenacházejí registrované kulturní či historické památky. .
Kvalita území je dána kvalitou jednotlivých složek životního prostředí (zejména biotické
složky, ovzduší, voda, půda) a je závislá především na intenzitě využívání území člověkem a
existenci přírodě blízkých území, které mohou negativní působení člověka snižovat.
Přímo dotčené území i jeho širší okolí představuje agroindustriální prostor, charakterizovaný
přítomností zemědělské, průmyslové a ekologické funkce. V minulosti představovala zásadní
konflikt mezi těmito funkcemi těžba hnědého uhlí. V současnosti jsou tyto tři funkce v území
již konsolidované, s jasně vymezenými vztahy a nejsou zdrojem významných konfliktů.
Průmyslová funkce je zastoupena četnými výrobními objekty v okolních průmyslových
zónách. Zemědělská funkce je v území realizována formou využití části okolních pozemků
pro rostlinnou výrobu. Ekologická funkce je dána přítomností vodních ploch, lesních porostů
a chráněných území, na které je vázána biodiverzita širšího území.
Z hlediska hodnocených oblastí lze konstatovat, že nejbližší okolí záměru je ovlivněno
antropogenní činností (průmyslové zóny Krupka I., II. a III.). Jako dominantní prvek určující
kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit liniové zdroje hluku - vliv silnice v
dotčeném území se projevuje především u zástavby situované v bezprostřední blízkosti této
silnice, limity s přihlédnutím ke korekci na starou hlukovou zátěž jsou však plněny.
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v širším území se pohybují na hranici imisního
limitu (LV = 1 ng.m-3). B(a)P je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300–600
°C. Mezi jeho nejvýznamnější zdroje se proto řadí spalování pevných paliv v kotlích nižších
výkonů, především v domácích topeništích. Z výstupů Grafických ročenek ČHMÚ z let
2015–2019 však vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem emisí B(a)P v ČR je sektor 1A4biLokální vytápění domácností (98,8 %), doprava se na celkových emisích BaP podílí pouze 0,8
%.
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Jako základní měřítko pro zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
v souvislosti s hodnoceným záměr zvolil zpracovatel:
– Vlivy ovlivňující zdraví obyvatel
a) faktor pohody
Proces realizace posuzovaného záměru se všemi obecně známými riziky (hlučnost a
prašnost) a související dopravy k nejbližším obcím může vést k subjektivním obavám části
dotčených obyvatel v okolí. Tato problematika spadá do oblasti vnímání rizika a je do značné
míry ovlivnitelná otevřeným přístupem investora a transparentností jeho vztahu k orgánům
státní správy a komunikací s veřejností. V každém případě však tento vliv bude v určité části
populace působit ve formě subjektivního pocitu zvýšeného rizika v místě bydliště a
zhoršení pocitu pohody, klidu a bezpečí v obytném prostředí.
b) hluk
Hluk je jedním z fyzikálních faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví. Je
definován jako každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak
nebezpečný. Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk
z provozu po silničních komunikacích, které rámují zájmové území dotčené obce.
c) znečištění ovzduší
Vlivem realizace záměru se ve srovnání se současnou situací nebudou uvolňovat
znečišťující látky, které by se v hodnocené oblasti doposud nevyskytovaly. Realizace
záměru v posuzovaném zájmovém území tedy nepředstavuje kvalitativně nové riziko pro
veřejné zdraví z hlediska znečištění ovzduší.
–

Posouzení kvality ekosystémů
a) flora
Předmětné území lze charakterizovat, pokud jde o vegetaci (zejména o druhovou skladbu),
jako poměrně chudé a tudíž méně botanicky zajímavé, s výrazným zastoupením ruderálních
druhových taxonů, občas až devastované.
Lze konstatovat, že druhové složení lučního porostu odpovídá kategorii IV. – biotopy
zdevastované lidskou činností či člověkem uměle vytvořené s druhovým složením
ochuzeným lidskou rušivou činností. V tomto případě jde převážně o rušivou činnost
povahy dohnojování, které podporuje nitrofilní druhy schopné vytlačovat z původních
stanovišť slabší druhy. Především se jedná o území s podstatným antropogenním působením lokalita je využívaná jako obhospodařovaná zemědělská půda (Vávra, 2020).
b) fauna
V rámci monitoringu zájmového území v rámci prováděného biologického hodnocení nebyl v
území nově zjištěn žádný další chráněný druh, který by nebyl znám nebo předpokládán.
Aktuální průzkumy nepotvrdily výskyt avizovaných zvláště chráněných druhů prstnatce
májového, hadího jazyku obecného a chřástala polního. Naopak bylo zjištěno, že luční porost
je biotopem stálé a silné populace kriticky ohrožené zmije obecné a je využíván i jako součást
životního areálu ohrožené užovky obojkové. Významným faktem z hlediska ochrany je
zalétávání kriticky ohroženého luňáka hnědého do lučního porostu za potravou.
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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D.I

Charakteristika a hodnocení velikosti
významnosti
předpokládaných vlivů (přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátko – středně - dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání
s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu ŽP).

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
D.I.1.1 Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

V hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného záměru byly posuzovány fyzikální
škodliviny (hluk) a chemické polutanty (imise škodlivin).
Znečištění ovzduší ve standardně hodnocených ukazatelích zdravotního rizika na základě
imisního pozadí suspendovaných částic odpovídá mírně podprůměrné úrovni rizika ve
městech ČR. Posuzovaný záměr včetně související dopravy bude mít na celkovou imisní
situaci lokality u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela
zanedbatelný vliv.
Vlastní technologie výstavby není významným zdrojem zdraví škodlivých látek. Po ukončení
stavby dojde ke konečnému ukončení negativních vlivů a plocha bude připravena pro
výstavbu rodinných domů, tedy pro bydlení a vlastní existenci občanů. Území tak bude
začleněno do okolního zastavěného území města Dubí.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývá, že záměr ve své podstatě nepředstavuje žádná
zdravotní rizika pro obyvatele a z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr označit
za zcela přijatelný.

D.I.1.2 Vlivy sociálně – ekonomické

Sociální a ekonomické vlivy v mnoha ohledech zacházejí za oblast posouzení vlivů na životní
prostředí, která se primárně zabývá posouzením environmentálního pilíře udržitelného
rozvoje společnosti, tedy vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a jejich vzájemných
vztahů. Je nutno podotknout, že mezi pilířem environmentálním a pilíři sociálním a
ekonomickým nevede ostrá hranice a ochranu životního prostředí nelze chápat izolovaně
pouze jako ochranu přírodního prostředí resp. ekosystémů. Předmětem ochrany veřejného
zdraví tak není (ve smyslu definice WHO) pouze ochrana před nemocemi, ale zajištění
celkové fyzické, psychické, sociální resp. estetické pohody.
Při hodnocení sociálních a ekonomických vlivů je třeba se zabývat posouzením vlivů na
lidské zdroje (demografickou strukturu a migrační vztahy), trh práce, podmínky pro život,
dopady na správu území, cenu nemovitostí a bytovou výstavbu a také rekreační potenciál
území.
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Záměr nevyžaduje žádné změny v sídelní struktuře území (demolice obytných objektů,
rušení obcí apod.). Nejsou proto vyvolány žádné sociální vlivy v důsledku nuceného
přesídlování obyvatel. Záměr nepředstavuje novou (doposud neexistující) činnost v
území, jde v podstatě o pokračování činnosti stávající, nelze proto očekávat ani
významnou změnu existující vlastnické struktury nemovitostí nebo jejich ceny.
Výstavba obytné zóny sebou nese především doplňující výstavbu infrastruktury města Dubí,
vedoucí k zefektivnění dopravního řešení, což přináší i pozitivní dopady jak z hlediska
ochrany přírody, tak zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel. Z hlediska infrastruktury v rámci
vyvolaných investic dochází i ke zkvalitnění dodávek pitné vody modernizací (zkapacitněním
a zokruhování) vodovodních řadů v celé lokalitě Dubí-Bystřice.
Naplňování územního plánu je základním předpokladem rozvoje města Dubí a
v neposlední řadě i předpokladem pro zvyšování příjmů obce, následně použitelných na
zkvalitnění městského prostředí. Regulované uspokojení poptávky po individuálním
bydlením v rámci takto rozsáhlého řešeného území směřuje k maximální efektivitě a
koncepčnosti, a tím ke snížení dopadů na životní prostředí v protikladu s postupnou
„živelnou“ zástavbou jednotlivých individuálních projektů. Vytvoření podmínek pro
uspokojení potřeb bydlení a přílivu nového obyvatelstva naplňuje základní ekonomickopolitické cíle města Dubí, které a představují jeden z jeho proklamovaných veřejných zájmů,
a to sociální veřejný zájem.
V rámci realizace záměru tak kvalita života v dotčeném území zůstane ze sociálního
a ekonomického hlediska zachována minimálně na stávající úrovni, navíc budou naplněny
cíle ÚPD.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klima.
Záměrem je výstavba 90 rodinných domů. Po realizaci záměru tak odpadnou vlivy na ovzduší
z výstavby (skrývka) a dopravy (nákladní) a budou změněny na vlivy na ovzduší vnikající při
bydlení a užívání komunikací:
- doprava osobní,
- vytápění rodinných domů.
Stacionární zdroje (vytápění RD):
Způsob vytápění bude realizován dle individuální volby vlastníků (stavebníků) rodinných
domů. Předpokládá se respektování „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze
dne 25. října 2012 o energetické účinnosti“, popř. volba poradenství „na kotle a vnitřní
rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a
stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g) zák. č.
406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.“
Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze období výstavby. Její intenzita (a to i v kumulaci se
současným stavem dopravního zatížení) je ale nízká.
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S ohledem na lokální charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách je realizace záměru z hlediska vlivů na
ovzduší nevýznamná.
D.I.2.3

Vlivy na klima

Realizace záměru nebude mít zásadní vliv na změny klimatu daného území, protože jde
z hlediska definice významu termínu „klima“ o územně omezený zásah do krajiny.
Navrhovaná kompenzační opatření navíc zmenší i tyto lokální vlivy - jsou to opatření ke
snížení nepříznivých vlivů a současně jsou to opatření k podpoře druhů klíčových pro
zachování biologické rozmanitosti.
Pro hodnocení vlivů záměru na globální klima jsou všeobecně užity metodické postupy,
doporučované v dokumentu Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti
do posouzení vlivů na životní prostředí (EU, 2013). Ty všeobecně požadují zohlednit:
- vlivy záměru na klimatickou změnu (v důsledku přímých a nepřímých emisí
skleníkových plynů),
- zranitelnosti záměru vůči změně klimatu (v důsledku změn teploty (vlny veder,
studené vlny), dlouhodobé změny srážek (sucho nebo naopak extrémní srážky), záplav
a povodní, bouřek a větrů, sesuvů půdy, stoupající hladiny moří a obdobných faktorů).
Soulad s Pařížskou úmluvou o změně klimatu, s Politikou ochrany klimatu ČR:
Posuzovaný záměr není zdrojem emisí látek majících vliv na změnu klimatu, tj.
způsobujících skleníkový efekt, samotná realizace záměru proto nemůže být v kolizi s
Pařížskou úmluvou o změně klimatu nebo Politikou ochrany klimatu ČR.
Lze konstarovat, že vlivy záměru na klima jsou nulové.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další charakteristiky
D.I.3.1

Hluk

Pro venkovní prostor činí limitní hodnoty hlukové zátěže stanovené dle Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 50 dB(A) pro
den a 40 dB(A) pro noc. Tyto hodnoty, včetně případné korekce6, nebudou provozem zařízení
překročeny.
Lze predikovat, že k částečnému zvýšení hluku bude docházet při použití stavebních
mechanizmů a dopravní techniky v rámci výstavby inženýrských sítí. Zvýšená četnost
následné dopravy (po realizaci výstavby RD) bude minimální.

6

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, se stanoví tak,
že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3
nařízení přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
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Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy na hluk lze spatřovat
pouze v rámci výstavby, v etapě realizace záměru (RD) pak jen jako vliv navazující dopravy,
ten bude ale minimální a v dané lokalitě nevýznamný. S ohledem na lokální charakter stavby,
prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou prováděných činností je realizace
záměru z hlediska vlivů na hlukovou situaci prostředí nevýznamná.
D.I.3.2

Ostatní

Vibrace
Plánované aktivity nebudou zdrojem vibrací o hygienicky významných intenzitách. Účinky
strojů a nářadí použitých při výstavbě, které jsou zdroji vibrací (např. vibrační válec, vibrační
deska, sbíječka apod.), nepřesáhnou hranice staveniště.
Vzhledem k lokalizaci nejbližší obytné zástavby v dostatečné vzdálenosti, lze vliv vibrací ze
stavebních prací vyloučit.
Záření
Zařízení provozovaná v řešeném areálu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o
hygienicky významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.
Další závažné (negativní či pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno
vyhodnotit, nebyly zjištěny.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
ü Z důvodu potřeby odborného a objektivního zhodnocení možných vlivů záměru na
hydrogeologické poměry území bylo zadáno vypracování odborné studie. Tato byla
zpracována RNDr. L. Hořčičkou, Geologické služby s.r.o. (příloha H.4)
Závěr studie: Cílem hydrogeologického posudku bylo ověřit geologickou stavbu a
hydrogeologické poměry lokality v hloubkovém dosahu, jež připadá v úvahu pro zaústění
zasakovaných, a zejména ověřit vsakovací parametry podložních hornin a úroveň HPV.
Následně pak vydat doporučení z geologického a hydrogeologického hlediska.
Přes pozemek, ani v jeho blízkosti, neprotéká žádná vodoteč, tudíž srážkovou vodu nelze
převádět do vodoteče. Nejbližší vodoteč je Račí potok protékající ve vzdálenosti cca 150 m od
hranice nejníže položeného pozemku p.č. 274/1.
Na lokalitě nebyla zjištěna studna či jímací objekt podzemní vody v dosahu ovlivnění.
Lokalita bude napojena na veřejný vodovod. Kanalizace není k dispozici. Území leží mimo
ochranná pásma vodních zdrojů.
Pro zjištění geologické skladby podloží pozemku, úrovně HPV a stanovení hodnoty
koeficientu vsaku bylo na lokalitě vykopáno 5 průzkumných sond hlubokých 2,5 m,
rozesetých po celé ploše posuzovaného pozemku a v linii projektované páteřní uliční
komunikace. Všechny sondy byly po vykopání suché. Na sondě č. 3 byla provedena
vsakovací zkouška podle metodiky ČSN 75 9010 pro určení koeficientu vsaku kv podložních
hornin.
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Geologické podloží lokality tvoří půdní horizont zasahující do hloubky cca 0,4 m, vápnité
jemnozrnné písky sprašového typu (světle šedé) do hloubky až 1,7 m a dále do cca 10 – 15 m
proluviální hrubozrnné písky a štěrky s rulovými ostrohrannými kameny až do velikosti 0,5
m. Podložím kvartéru jsou střídající se jíly, jílovce a písky terciéru.
Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru se na lokalitě pohybuje v hloubce mezi 10 –
15 m pod povrchem při bázi kvartéru s mocností zvodnění max. 1 – 5 m. Od povrchu do
hloubky min. 10 m je tedy horninové podloží posuzovaných pozemků suché (nesaturované).
Záměr HPV nebyl proveden zdůvodu absence objektu směřitelnou hladinou podzemní vody.
Všechny provedené kopané sondy na lokalitě hluboké 2,5 m byly suché. Na ložiskovém vrtu
BH-8 byla zaznamenána HPV v hloubce 80,8 m pod terénem. Sklon hladiny podzemní body
(směr odtoku) v kvartérním kolektoru je totožný se spádem terénu k Račímu potoku.
Pro zjištění reálné propustnosti horninového podloží byla na sondě č. 3 provedena vsakovací
zkouška podle metodiky ČSN 75 9010. Na sondě byla zjištěna hodnota koeficientu vsaku kv
= 1,39.10-5 m3.s-1.m-2 při vsakování vody přes dno sondy v hloubce 2,5 m. Pro
hydrotechnické výpočty při dimenzování vsakovacích zařízení v celé ploše posuzované
lokality doporučujeme použít nižší koeficient vsaku kv = 5.10-6 m3.s-1.m-2. Tato velikost
zasakovacího parametru umožňuje bezproblémový zásak vod do horninového podloží bez
negativního ovlivnění místních hydrogeologických poměrů.
Ze zjištěných geologických i hydrogeologických poměrů vyplývá, že srážkové vody ze
střešních ploch projektovaných RD a obslužných komunikací lze zasakovat do horninového
podloží na posuzované lokalitě určené k zástavbě v k.ú. Drahůnky za podmínek
specifikovaných v kap. 3, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění místních hydrogeologických
poměrů, tzn. zvýšení HPV, podmáčení terénu, přetoku vody na povrch, ovlivnění okolních
staveb atd.
Dále je možné konstatovat, že hydrogeologické poměry lokality umožňují umístění
domovních ČOV u jednotlivých RD a následnou likvidaci přečištěných odpadních vod
zasakováním do nesaturovaného horninového podloží.
Možnost a způsob likvidace střešních srážkových vod ujednotlivých RD a uličních
komunikací, včetně odpadních vod z ČOV, posoudí hydrogeolog v samostatném
hydrogeologickém posudku vypracovaném pro jednotlivé stavby s ohledem na místní
hydrogeologickou situaci a požadavky vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. (Hořčička, 2017)
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že při respektování navržených
doporučení nebude mít záměr významný negativní vliv na hydrogeologické podmínky
lokality.

D.I.5 Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu charakterizovány především velikostí záboru plochy půd řazených
do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
konečně i celkovým ovlivněním její kvality.
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Realizace záměru bude mít vliv na zemědělskou půdu, většina území záměru se nachází na
půdě v ochraně ZPF.
Plocha záboru ZPF

19 027 m2

K odnětí půdy ze ZPF je třeba dle § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Konkrétní podmínky pro odnětí půdy ze ZPF jsou stanoveny v Metodickém pokynu MŽP.
Dle sdělení KÚÚK je z hlediska ochrany ZPF plocha záměru je navržena tak, že vytvoří
enklávu zemědělského pozemku p.č. 280/2 v k.ú. Drahůnky, která nebude moci být nadále
obhospodařována v souladu s jeho druhem (trvalý travní porost). Upozorňují, že plocha
záměru bude muset býti upravená, jelikož rozpor záměru se zásadami ochrany ZPF dle §4
zákona bude překážkou vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, přičemž se jedná o
samostatné řízení.
Na odkupu tohoto pozemku se investor nedohodl s majiteli, pozemek ale může být i nadále
obhospodařován v souladu s jeho druhem (TTP), neboť je přístupný z ulice Polní (p.p.č. 48)
ve stávající zástavbě.
Popis BPEJ 2.21.10
Regozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu
do 10 %. Půdy hluboké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a velmi málo produkční.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.21.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení
tříd ochrany č. 48/2011 Sb., do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální
základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky)
č. 441/2013 Sb., je 4.81 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100
vyjádřena hodnotou 36. Jedná se o velmi málo produkční půdy.
Změna využití pozemku
Jedním z hlavních cílů realizace záměru je výstavba infrastruktury pro obytnou zónu a tím
změna ve využití pozemků v plném rozsahu.
Vliv na rozsah a používání půdy
Dojde k trvalému odnětí ze ZPF na ploše 19 027 m2.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Stavbou záměru nedojde ke změně místní topografie. Stavba je zároveň koncipovaná tak, že
nebude mít negativní vliv na stabilitu ani erozi půdy. Určitá míra erozního nebezpečí existuje
v průběhu a těsně po realizaci záměru.
Proti průsakům ropných látek bude na parkovacích stáních z vegetačních tvárnic položeno
sorpční geosyntetikum, REO Fb NTFR24.
Je nutno konstatovat, že s ohledem na velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu
považovat málo významný, s přihlédnutím ke hodnotám BPEJ daných pozemků a k
navrženým kompenzačním opatřením za vliv akceptovatelný.
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D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Plocha záměru se nenachází v sesuvném území, toto území je však evidováno jako
poddolované (Kap. C.2.4). To vyžaduje odpovídající založení stavby, které bude technicky
řešeno v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Vyhodnocení možných rizik bylo
úkolem báňského znaleckého posudku na stavbu RD v daném území (Příloha H.5).
Posuzovaná oblast je součástí chráněného ložiskového území podle zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s
názvem Proboštov (ID 07840000) se surovinou hnědé uhlí, na vymezeném výhradním ložisku
nerostných surovin pro ochranu suroviny hnědého uhlí Proboštov – Jaroslav, ID 3078400.
V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v CHLÚ zřizovat stavby a zařízení, které
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného
orgánu podle horního zákona. Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území,
které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních
předpisů (stavební zákon) jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené
působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel povolení o umístění stavby
nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost
závazným stanoviskem podle předchozího odstavce.
Investor v současné době závazným stanoviskem k umístění stavby již disponuje. (Příloha
H.8).
Prostor je za hranicemi závazných těžebních limitů stanovených Usnesením vlády č. 444
ze dne 30. 10. 1991.
Vlivy na podzemní vody, zdroje léčivých vod, povrchové vody a na půdu (rostlinný pokryv)
jsou popsány v kapitolách a D.I.4, D.I.5.
Lze konstatovat, že dopad posuzovaného záměru na přírodní zdroje a horninové prostředí
bude omezený. Jedná se o přímé nevýznamné lokální negativní vlivy, které budou působit po
dobu výstavby a provozu záměru a jsou reverzibilní jen podmíněně, za podmínky případného
odstranění staveb a rekultivace území.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
ü Z důvodu požadavku na odborné a kvalifikované posouzení vlivů záměru na faunu a floru
bylo provedeno Hodnocení vlivů zásahů na chráněné zájmy přírody a krajiny (RNDr.
Jiří Vávra, CSc., autorizovaná osoba pro hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb.,
Příloha H.3)
Závěr studie:
Na základě aktuálních biologických průzkumů terestrických společenstev provedených v
období od 12. března do 11. srpna 2020 na lokalitě Drahůnky lze konstatovat:
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-

Realizace stavebního záměru povede k zániku lučního porostu charakteru
ovsíkové louky, která je cenná jako zelený fragment krajiny. Z hlediska ochrany
přírody, konkrétně cenných stanovišť planě rostoucích druhů rostlin, není luční porost
ničím výjimečným. Druhové složení porostu prozrazuje dřívější využití lokality jako
oraného pole, později kulturní louka. Obdobné biotopy se nacházejí západně i
východně posuzované lokality.

-

Aktuální průzkumy nepotvrdily výskyt avizovaných zvláště chráněných druhů
prstnatce májového, hadího jazyku obecného a chřástala polního.

-

Naopak bylo zjištěno, že luční porost je biotopem stálé a silné populace kriticky
ohrožené zmije obecné a je využíván i jako součást životního areálu ohrožené
užovky obojkové. Významným faktem z hlediska ochrany je zalétávání kriticky
ohroženého luňáka hnědého do lučního porostu za potravou. (Vávra, 2020).

Doplňující informace k druhům dotčeným stavebním záměrem se opírají o dodatečný
průzkum provedený na lokalitě dne 11. srpna 2020 a o konzultaci s místními obyvateli ve
stejném datu. V tomto datu byl posečen již celý luční porost.
Užovka obojková (Natrix natrix) obývá mokřadní biotop ležící mimo zkoumané území, a to
severně Račího potoka, jižně nové zástavby v ulici U Fišerky. Doplňující průzkum potvrdil v
mokřině silnou a zřejmě stabilní populaci tohoto druhu, když v průběhu hodinového
průzkumu bylo zaevidováno celkem 8 jedinců obou pohlaví. Nález kadáveru v posečeném
lučním porostu byl opakován i v tomto datu, a to opět dvou jedinců zhruba ve středu plochy.
Lze předpokládat, že se lze setkat s jedinci různého stáří kdekoliv v lučním porostu. Stavební
záměr nezasahuje do centra jejich biotopu, jen do zázemí, do něhož příležitostně pronikají.
Zmije obecná (Vipera berus) byla zkoumána po celé ploše. Dne 11. srpna bylo zaevidováno
celkem 5 dospělců a dva juvenilní jedinci, zřejmě krátce po porodu, k němuž právě v tuto
dobu dochází. Je evidentní, že luční porost jako celek je atraktivním biotopem tohoto druhu.
Kadávery nebyly nalezeny, zřejmě z důvodu mnohem rychlejších únikových reakcí zmije.
Přítomnost zmije na lokalitě a v širším okolí byla konzultována celkem se sedmi obyvateli
přilehlých rodinných domků. Všichni oslovení potvrdili opakované setkání se zmijí v
dotčeném lučním porostu. Opakovaně bylo zmíněno, že se zmijí se setkali i na sousedních
lučních biotopech západně a východně předmětné lokality. Lze tak usuzovat, že místní
populace je silná a stabilní. Jak bylo ověřeno také konzultacemi s obyvateli části obce
Mstišov, vyskytuje se zmije obecná i v této části Dubí.
Se specialistou Romanem Rozínkem ze společnosti NaturaServis s.r.o. byly diskutovány
možnosti ochrany zmije v případě realizace stavebního záměru. Přitom vyšlo najevo, že
detailní průzkum směřovaný na zjištění početnosti a stability druhu na předmětné lokalitě je
prakticky neproveditelný a de facto zbytečný. Jako účinné ochranné opatření je jím navrhován
tento postup:
-

Zahájení a provedení podstatného objemu zemních prací v zimním období, mimo aktivitu

-

Pokud to nebude možné, je třeba na dotčených plochách provést těsně před zahájením
zemních prací specializovaný aktuální průzkum přítomnosti zmije (a užovky obojkové).
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-

Před zahájením zemních prací je třeba vybudovat oplocení celého staveniště způsobem,
který znemožní proniknutí plazů (týká se i užovky) do oploceného prostoru.

-

V průběhu výstavby provádět příležitostnou kontrolu staveniště, zda není přítomna zmije,
to z důvodu bezpečnosti stavebních dělníků. V případě zjištění přítomnosti zmije na
staveništi konzultovat s ekologickým dozorem metodu přenesení jedince mimo oplocený
prostor.

-

Budování náhradních stanovišť pro zmiji obecnou bylo označeno jako neadekvátní, s
ohledem na nepřeberné množství úkrytů a lovných teritorií v blízkém okolí.

Stavební záměr zasahuje do plošně rozsáhlého stanoviště zmije obecné, která je
pravděpodobně hojným druhem i v blízkém i vzdálenějším okolí.
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) nebyl v srpnovém termínu zastižen. Pro jeho
ochranu je třeba provádět zásadní zemní práce v mimohnízdní období, tedy od začátku srpna
do konce března. Stavebním záměrem není přímo ohrožen.
Luňák hnědý (Milvus migrans) využívá luční porost jako loviště. Hnízdí vysoko v korunách
stromů v listnatých či smíšených lesních porostech. Jeho potravou jsou malí ptáci, drobní
savci, hmyz, živí se na mršinách. V srpnovém termínu nebyl zaregistrován. Záměr
představuje potenciální redukci lovného prostoru, kterou není třeba považovat, s ohledem na
charakter okolní krajiny, za významnou.
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na biotu lze konstatovat, že záměr bude mít
na biotu negativní vliv ve smyslu zániku biotopu lučního porostu.
Investorovi již byla udělena výjimka z ochranných podmínek ZCHD pro zmiji obecnou,
užovku obojkovou, bramborníčka černohlavého a luňáka hnědého (viz Příloha H.6).

Vlivy na systém NATURA 2000
V řešeném území se nenachází žádný z významných přírodních biotopů mapovaných v
rámci soustavy Natura 2000 (vyjádření KÚÚK, příloha H.2). Hranice EVL Východní
Krušnohoří se nachází cca 800 m S až SZ směrem od plochy uvažované pro záměr.
Na základě vyhodnocení možných vlivů je možno uzavřít, že záměr nebude mít významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO soustavy NATURA 2000.

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vzhled krajiny je odnepaměti podrobován změnám vyvolaným člověkem. Rozsah zásahů
do vzhledu krajiny zůstává však subjektivním dojmem člověka.
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
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krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
Oblast vlivu záměru na krajinný ráz se nachází pouze v rámci Ústeckého kraje a na území
České republiky. Vliv tedy zůstává na území jediného kraje.
Záměr je jednoznačně definován svými parametry dle projektové dokumentace
a zároveň svou polohou v krajině s jednoznačně identifikovanými charakteristikami.
Hodnocení vlivu pak vychází jednak z parametrů záměru a jednak parametrů krajiny, do níž je
zasazen.
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Realizace předmětného záměru bude představovat žádný, max. slabý zásah do krajinného rázu
hodnoceného území, a to převážně jen v zóně blízkých pohledů. V rámci vnímání stavby v
širší krajinné scéně, tj. z větších vzdáleností až dálkových pohledů, bude záměr představovat
jen velmi málo významný zásah, zejména pak v kontextu napojení na navazující zástavby
sídelní aglomerace.
Dle znění metodického pokynu (MP) k uplatňování §12 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny a dle dostupných získaných informací nebylo v tomto konkrétním
případě nutné hodnotit míru vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz. Dle znění výše
uvedeného MP a § se „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných
plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a
prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu, dohodnuté s orgánem
ochrany přírody.“. Tato podmínka je v tomto konkrétním případě splněna. Na základě
informace podané od dotčeného OOP s ním byly při projednávání ÚPD Podmínky
prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu projednány, a z jeho
strany k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Dle znění ÚPD města Dubí a především
pak Územní studie Dubí východ (Běhánky – Drahůnky – Bystřice – Pozorka)7,: budou v
návazných PD urbanisticko architektonické regulativy a zastavovací podmínky respektovat
v ní uvedené požadavky.
Záměr tak byl z pohledu vlivů na krajinný ráz vyhodnocen jako v lokalitě zcela
akceptovatelný.

D.I.9
Vlivy na hmotný majetek a kulturní
architektonických a archeologických aspektů

dědictví,

včetně

Realizace záměru nevyžaduje žádné demolice objektů, a to v majetku či mimo majetek
investora. Přístupové komunikace jsou ve vlastnictví státu.

7

kapitola E – regulativy a zásady řešení, část 3 Zásady určující obsah urbanisticko – architektonických
regulativů a zastavovacích podmínek v návazné projektové dokumentaci
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Co se týče kulturních památek - kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o státní památkové péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky,
nalézající se v stávajících sídelních útvarech v bezprostřední blízkosti lomu, vzhledem ke
svému umístění, nebudou realizací záměru žádným způsobem ohroženy.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží lokalita pro výstavbu na ploše s
archeologickými nálezy typu UAN III. To znamená, že je nutné v prostoru respektovat § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od
přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven
archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu
AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky. Kumulativní vlivy
v této oblasti nenastávají.
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D.II Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a ŽP

při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných vlivů
z nich plynoucích

Při posuzování rizik je postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Záměr nespadá do skupiny
A ani B dle zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění.
Z hlediska možnosti vzniku havárií není výstavba areálu takovým záměrem, který by s sebou
nesl významné riziko vyplývající z používání nebezpečných látek a přípravků. Při výstavbě
budou použity standardní materiály, technologie a stavební postupy.
V úvahu přicházejí pouze rizika běžných technických poruch nebo dopravních nehod v areálu.
Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády
a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí.
Možná rizika je možno rozdělit dle několika základních oblastí:
a) Řešení požární bezpečnosti se provádí dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
a dalších navazujících norem. Technické řešení vznik havárie eliminuje. Pro případ, že by
k havárii došlo, budou navržena provozně - technická opatření, jejichž účelem je vliv havárie
minimalizovat.
b) Z hlediska ochrany ovzduší musí být zdroje znečištění ovzduší provozovány v souladu se
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, jeho prováděcími předpisy
a rozhodnutími příslušných orgánů ochrany ovzduší. Pro případ výskytu mimořádné
meteorologické situace (extrémně silné poryvy větru aj.), které mohou mít za následek náhlé
znečištění ovzduší prachovými částicemi způsobené jejich vznosem, je nutno dodržovat
technologické postupy uvedené v havarijních plánech.
c) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik takových
významných havarijních rizik, které by mohly ohrozit tuto složku životního prostředí.
Havarijní stavy na tomto úseku nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní
stavy způsobené porušením příslušných provozních a bezpečnostních předpisů. Tuto
problematiku budou řešit schválené Havarijní řády.
d) Z hlediska živelních pohrom a terorismu
- Zemětřesení – vzhledem k umístění v oblasti, kde se toto s ohledem na tektonické
charakteristiky nepředpokládá, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření.
- Povodně – problematika je řešena obecně - provedením protipovodňových opatření
- Pro případ neoprávněného vstupu do prostoru staveniště je zpracován havarijní plán,
který nařizuje postup jednotlivým zaměstnancům. V případě neoprávněného vstupu je
rovněž kontaktována Policie ČR. Riziko způsobení environmentálních škod z tohoto
důvodu je proto minimální.
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D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru dle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti vč. jejich vzájemného
působení, se zvl. zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých podkladových odborných studií, jak
je detailněji popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné, že určité možné vlivy z hlediska
velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) Vlivů na imisní situaci – lze konstatovat, že z hlediska charakteru záměru a vyhodnocení
příspěvků ke stávající úrovni znečištění nebude výstavbou či provozem záměru
docházet k negativním vlivům zhoršujícím imisní situaci.
b) Vlivu na hlukovou situaci - lze konstatovat, že z hlediska charakteru záměru a
vyhodnocení příspěvků
ke
stávající úrovni
hluku v pozadí nebude docházet
k negativním vlivů zhoršujícím hlukovou situaci. Možné subjektivní negativní vnímání
hluku v přímém okolí výstavby (současně obydlená lokalita) bude možné v rámci přípravy
území. Tato bude ale krátkodobá a vlivy lze minimalizovat přijetím navržených opatření.
c) Vlivu na lidské zdraví - lze konstatovat, že realizace záměru nebude představovat riziko
nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí a záměr lze považovat za přijatelný.
d) Vlivy na ostatní složky ŽP – ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru uplatňují
s různou intenzitou – od nevýznamných vlivů až po negativní vliv.
- vlivy na faunu a floru - vliv záměru v době jeho realizace na přítomnou biotu spočívá
především projevu nepřímých vlivů během výstavby. Jedná se o vliv hluku,
vibrace, prašnosti, pohybu techniky a vozidel apod. V zájmovém území se však
nenacházejí takové zájmy ochrany přírody a krajiny, s nimiž by byly tyto aktivity v
rozporu.
S ohledem na to, že z hlediska ochrany přírody není luční biotop, který výstavbou
zanikne, ničím výjimečným, lze na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na
biotu konstatovat, že záměr bude mít na biotu určitý negativní vliv, a to právě ve
smyslu zániku biotopu lučního porostu.
Investorovi již byla udělena výjimka z ochranných podmínek ZCHD pro zmiji
obecnou, užovku obojkovou, bramborníčka černohlavého a luňáka hnědého
(viz Příloha H.6).
V zájmovém území se nacházejí prvky ÚSES, ty jsou však vymezeny jen územně
plánovací dokumentací a nejsou v krajině fyzicky přítomny. Z toho důvodu je vliv
záměru na tyto prvky nerelevantní.
Pro eliminaci výše popsaných vlivů a další rozvoj biodiverzity doporučujeme
následovat opatření, uvedená ve studii a převzatá do opatření v kap. D.IV.2 část b)
(Příloha H.3).

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

82/108

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

- vlivy na vody - zdroje hromadného zásobování se v prostoru lokality ani jejím
bezprostředním okolí nenacházejí.
Záměr se ale vyskytuje v ochranném pásmu II. stupně IIC lázeňských vod, svým
charakterem ve fázi výstavby ani provozu do něj nezasahuje negativně a ani
nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické
složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů.
Zátopová území nejsou na lokalitě vyhlášena.
Povrchová voda se v místě realizace záměru nevyskytuje, nejbližším vodním tokem
je Račí potok a dále potok Bystřice (Teplický potok), žádný z vodních toků není
záměrem zasažen, oba protékají mimo plochu záměru.
Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru se na lokalitě pohybuje v hloubce
mezi 10 – 15 m pod povrchem při bázi kvartéru s mocností zvodnění max. 1 – 5 m.
Od povrchu do hloubky min. 10 m je tedy horninové podloží posuzovaných pozemků
suché (nesaturované).
Podle předloženého projektu budou veškeré zachycené srážkové vody z komunikace
zasakovány do nesaturovaných půdních vrstev a horninového podloží přes podzemní
vsakovací zařízení umístěné podél komunikace, tedy že žádná významná změna
oproti současnému stavu zasakování srážkových vod na posuzovaném území
nenastane.
Srážkové vody z projektované komunikace nebudou oproti současnému stavu
převáděny do jiného hydrologického a hydrogeologického povodí než Račího
potoka, tedy to znamená, že odtokové poměry v povodí Račího potoka nebudou
při podzemním zasakování veškerých zachycených srážkových vod nijak zásadně
negativně ovlivněny. Zvýšená transpirace srážkových vod dopadlých na asfaltovou
plochu budoucí komunikace je eliminována přibližně stejnou hodnotou (ne-li větší)
evapotranspirace zatravněné plochy před realizací komunikace.
Vodnost Račího potoka nebude tedy nijak negativně ovlivněna. Jiné vodní toky
např. Bystřice leží mimo dotčené hydrologické a hydrogeologické povodí a nemají s
řešenou problematikou žádnou souvislost.
- vlivy na přírodní zdroje - na posuzované lokalitě se nachází výhradní ložisko nerostných
surovin pro ochranu suroviny hnědého uhlí. Posuzovaná oblast je součástí
chráněného ložiskového území. Investor v současné době již disponuje závazným
stanoviskem k umístění stavby dle zákona 44/1988 Sb. (Příloha H.8). Prostor je za
hranicemi závazných těžebních limitů stanovených Usnesením vlády č. 444 ze dne
30. 10. 1991. Lze konstatovat, že se jedná se o přímé, ale nevýznamné a rozsahem
lokální negativní vlivy, které budou působit po dobu výstavby a provozu záměru a
jsou reverzibilní jen podmíněně, za podmínky případného odstranění staveb a
rekultivace území.
- vlivy na půdu – lze konstatovat, že na posuzované lokalitě se nacházejí půdy ve IV. třídě
ochrany, tedy jedná se o půdy velmi málo produkční. Vlivy na půdu jsou tedy
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hodnoceny s ohledem na velikost záboru a na charakter a typ půdy jako vlivy málo
významné a akceptovatelné.
- vlivy na NATURU 2000 – na základě stanoviska KÚ ÚK záměr nebude mít, s ohledem
na charakter záměru, samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
- vlivy na krajinu – s ohledem na charakter a umístění záměru lze konstatovat, že vliv
navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se
projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují
vlivy vizuální, sluchové nebo čichové. Tento záměr nepředstavuje negativní zásah
do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
e) vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a území historického významu - posuzovaný
záměr bude realizován v takové vzdálenosti od obcí, kdy nelze předpokládat, že by
měl vliv na budovy v okolí. K ohrožení zastavěného intravilánu okolních obcí či
likvidací hmotného majetku či kulturních památek nedojde - kulturní památky
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové
péči, se v zájmovém území nevyskytují. Památky, nalézající se v stávajících sídelních
útvarech, vzhledem ke svému umístění, nebudou záměrem ohroženy.
f) možnost přeshraničních vlivů
Charakter tohoto záměru přeshraniční vlivy vylučuje.
Hodnocené vlivy jsou ve většině složek ŽP nulové, případně se jedná o vlivy velmi malé
či malé (vliv na půdu, na biotu), které lze kompenzovat náhradními opatřeními.

Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

84/108

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních
vlivů na ŽP a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem
k záměru možné, popř. opatření k monitorování možných negativních vlivů na ŽP,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, vč. opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace dle kap. II a reakcí na ně.

D.IV.1 Opatření základní a již prováděná
V rámci přípravy realizace záměru byla do současné doby již celá řada opatření technického a
organizačního řádu provedena (průzkumy, měření – viz přílohy).
Základní opatření (ve smyslu opatření technologická a ta, která vychází z legislativy) jsou
tedy již součástí záměru, jsou uvedena v kapitole B.I.6.3 a s jejich plněním se již automaticky
počítá.
V této kapitole uváděná opatření je nutno chápat jako podmínky konkrétní, relevantní
a splnitelné. Dodržování zákonných předpisů vyplývá ze zákonného rámce a je
automatické. Je třeba zdůraznit, že navržená opatření vycházejí ze současného stavu situace a
dostupných technik a technologií. Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada
předběžné opatrnosti.

D.IV.2 Technická a technologická opatření
a) všeobecná
Technická a technologická opatření jsou bezprostředně vztažena k projektovému řešení
záměru. Podrobné rozpracování opatření je součástí kapitoly B.I.6.1 – technologická opatření.
b) specifická
Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na ovzduší

§

Při výstavbě záměru budou průběžně prováděna opatření proti prašnosti (úklid úsypů
podél komunikací, úklid prašných míst a kropení dopravních tras včetně komunikací v
případě nepříznivých klimatických podmínek).

§

Komunikace bude denně kropena v ranních hodinách (mimo období deště nebo když
je komunikace mokrá).

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na hluk

Z hodnocení hlukové situace a možných negativních vlivů záměru na hlukovou situaci žádná
speciální opatření, mimo níže uvedené, nevyplývají.
§

Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.
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§

Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou
kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách
a obecné snižování počtu zařízení jejich vytížením.

§

Časově omezit použití hlučných mechanismů, mimo pracovní dny nesmí být
prováděny práce spojené s významnými zdroji vibrací, aby se vyloučil přenos
nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného prostoru.

§

Hlučná zařízení v rámci stavby umístit co nejdále od nejbližší hlukově chráněné
zástavby.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na lidské zdraví

§

Lze konstatovat, že všechna navržená opatření ve své podstatě budou v konečném
důsledku mít zmírňující vliv na případné negativní vlivy na veřejné zdraví.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na vodu

§

Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů.

§

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu bude přerušen únik látek a
odstraněny možné zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a zneškodněna,
kontaminovaná zemina bude sejmuta a odvezena k likvidaci.

§

Budované parkovací plochy bude nutno opatřit ochranou proti průniku ropných látek
do podzemních vod - na parkovacích stáních z vegetačních tvárnic položeno sorpční
geosyntetikum, REO Fb NTFR24.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na půdu

§

Vytěžená zemina z výkopů bude použita na zpětný zásyp potrubí popř. terénní úpravy.

§

Je nutné provést skrývku zemin zejména z humusových horizontů. Tuto bude nutné
uložit na příslušných deponiích, a tím ji uchránit pro účely pozdějších rekultivačních
prací.

§

Pohyb nákladních vozidel a strojních zařízení bude prováděn pouze po komunikacích,
příp. cestách a zpevněných plochách k tomuto účelu určeným.

Doporučená opatření vyplývající z hodnocení vlivů na faunu a floru

§

Součástí stavby jsou zelené plochy v uličním prostoru. Podél komunikací - větev A, C
a D budou v zelených pásech vysázeny dřeviny. Podrobný návrh druhové skladby
a pěstební péče bude součástí realizační dokumentace.
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§

Zahájit a provádět podstatný objem zemních prací v zimním období, mimo aktivitu
zmije a jen v mimohnízdním období bramborníčka černohlavého, tedy od začátku
dubna do konce července.

§

Pokud to nebude možné (práce v zimním období), je třeba na dotčených plochách
provést těsně před zahájením zemních prací (od začátku srpna do konce října)
specializovaný aktuální průzkum přítomnosti zmije obecné a užovky obojkové.
Prohlídka se zaměří na odhalení rozmnožišť/zimovišť, v případě jejich odhalení
provádět záchranné odchyty pod odborným vedením herpetologem.

§

O průběhu odborného dohledu budou vedeny záznamy pro možnost předání při
vyžádání OOP.

§

Před zahájením zemních prací je třeba vybudovat oplocení celého staveniště
způsobem, který znemožní proniknutí plazů (týká se i užovky) do oploceného
prostoru.

§

V průběhu výstavby provádět příležitostnou kontrolu staveniště, zda není přítomna
zmije, to z důvodu bezpečnosti stavebních dělníků.

§

V případě zjištění přítomnosti zmije na staveništi konzultovat s ekologickým
dozorem metodu přenesení jedince mimo oplocený prostor. Budování náhradních
stanovišť pro zmiji obecnou bylo označeno jako neadekvátní, s ohledem na
nepřeberné množství úkrytů a lovných teritorií v blízkém okolí. (Vávra, 2020, příloha
H.3.).
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na ŽP
Dokumentace je zpracována dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (tedy ve znění zákona č. 225/2017 Sb., s platností od 1.1.2018).
Metodika zpracování dokumentace a hodnocení vlivů je důsledně podřízena konzervativnímu
přístupu. Všechny vlivy jsou hodnoceny:
- v jejich maximálních hodnotách
- ve spolupůsobícím (kumulativním/synergickém) účinku s ostatními zařízeními
resp. záměry v lokalitě a s environmentálním pozadím.
Přehled základních použitých metodik při hodnocení jednotlivých vlivů:
Biologické zhodnocení lokalit:
Průzkum byl zaměřen na zjištění stavu území a jeho ekologické hodnoty a zjištění výskytu
vzácnějších druhů rostlin a živočichů. Vzhledem k charakteru lokality bylo šetření zaměřeno
na zjištění vzácnějších druhů vyšších rostlin, ptáků, indikačních skupin hmyzu a na výskyt a
plazů.
Terénní průzkum výskytu cévnatých rostlin byl proveden v sedmi návštěvách v průběhu říjen
2018 - duben 2020. Vzhledem k malému počtu biotopů byla podrobně prozkoumána veškerá
vyskytující se vegetace. Průzkum zaměřený na živočichy byl proveden v sedmi návštěvách v
průběhu říjen 2018 – duben 2020 a bylo prozkoumáno i navazující prostředí, zejména možné
biokoridory.
Jelikož se jedná o poměrně přehledné území, byly zde při jednotlivých návštěvách přímo
sledovány všechny druhy živočichů na území se vyskytující, a to včetně pobytových stop.
Průběžně byly sledovány i veškeré zjištěné druhy bezobratlých živočichů.
V tabulkách ve studii jsou uvedeny jen taxony, které byly nalezeny přímo na pozemcích
dotčených plánovaným záměrem.
Hydrogeologie:
Zhodnocení HG poměrů zájmové lokality bylo realizováno na základě rešeršního šetření,
které bylo doplněno o terénní rekognoskaci a místní šetření.
Interní podklady:
Jako nutný podklad pro zpracování dokumentace byla vypracováno několik odborných
vyjádření, která se zabývala se jednotlivými okruhy a tématy vyplývajícími ze ZZŘ či
z procesu samotného posuzování. Další podklady, jejichž seznam uvádíme v kapitole H Odborná literatura a podkladové materiály, nejsou v rámci udržení přehlednosti a rozumného
rozsahu přikládány jako přílohy této dokumentace.
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D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií.
b) Pojmy, názvosloví a místopis – některé studie byly zadány v rané fázi procesu EIA a
podkladové materiály, na jejichž základě byly tvořeny, byly v průběhu procesu
postupně upřesňovány, a to jak technicky, tak i terminologicky. Proto se může dojít
k určitému „nesouladu“ mezi názvoslovími či terminologií.
c) Vyjádření úřadu územního plánování k souladu s platnou ÚPD - v souvislosti
s novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (platná od 1/1 2018), došlo
ke změně formulace při požadavku na informaci o souladu posuzovaného záměru
s ÚPD. V novele zákona se již v příloze části H požaduje tato informace od
příslušného úřadu územního plánování.
g) Rozpory v počtech obyvatel - v jednotlivých studiích se může objevit rozpor u počtů
obyvatel v obcích. Je to dáno zdrojem jednotlivých dat v jednotlivých dílčích studiích
(ČSÚ, MV ČR, evidence obyvatel OÚ atd.) Z hlediska výstupů jsou tyto rozdíly pro
potřeby samotného posuzování nepodstatné.
h) Vzdálenosti uvedené v textu (především v kap. C) je nutno brát jako přibližné. Podobné to
může být i v rámci jiných kapitol potažmo i odborných studií.
Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a
s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Varianty
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze variantu
referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný stav). Co
se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvažovat o níže uvedených možnostech:
a) Aktivní varianta
spočívá v realizaci záměru na vybraných pozemcích dle projektových podkladů
a předložených dokumentů, v uvedeném rozsahu plánovaných činností.
b) Nulová varianta
Nulová varianta je variantou referenční – nepočítá se zahájením činnosti a slouží k porovnání
současného stavu území a stavu po jeho případné realizaci záměru.
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F. ZÁVĚR
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Předkládané hodnocení zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení
předpokládaných přímých a nepřímých environmentálních vlivů provedení
i neprovedení záměru na životní prostředí - hodnoceny jsou tedy jak vlivy samotného
provozu, tak i jeho přípravy.
Dokumentace obsahuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní
prostředí a k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů. V průběhu
zpracování dokumentace nebyly identifikovány skutečnosti, které by z environmentálního
hlediska bránily přípravě, provádění, provozu resp. následnému ukončení provozu
posuzovaného záměru.
Výstupem předložené Dokumentace EIA je konstatování, že na základě charakteru
samotného záměru, závěrů jednotlivých odborných studií a na základě souhrnného posouzení
možných negativních vlivů posuzovaného záměru na ŽP,
je záměr v dané lokalitě,
v případě
dodržení
všech
a kompenzačních patření,

navržených

a

doporučených

minimalizačních

realizovatelný.
Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách,
a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních záměrů zařízení v lokalitě a
environmentálního pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, navrhovaných pro
vyloučení a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Předmětem posuzování je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro následnou
individuální výstavbu rodinných domů (RD).
Kumulace - z pohledu možné kumulace není znám v území žádný další záměr, jehož vlivem
by mohlo docházet k takovým environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by
realizaci záměru vylučovaly.
Umístění záměru - výstavba infrastruktury pro nové RD je navržena na okraji stávající
zástavby na východním okraji města Dubí v nezastavěném území. Pozemek tvoří k JV mírně
ukloněná plošina, která je v současné době využívaná jako louka. Pozemky určené pro
výstavbu nových RD jsou vedeny jako orná půda a trvalý travní porost.
V územním plánu města Dubí je zájmová plocha vedena jako rozvojová plocha určená k
bydlení. Podmínky využití území stanovuje Územní studie Dubí – východ (příloha H.1).
Kapacita záměru – Stavba inženýrských sítí a místních komunikací pro 90 RD na ploše
10, 012 ha je rozdělena na tyto stavební objekty:
IO 01 – Komunikace
IO 02 – Vodovod
IO 03 – Kanalizace
IO 04 – Odvodnění komunikací
IO 05 – Plynovod
IO 06 – Veřejné osvětlení
IO 07 – Chráničky pro sdělovací kabely
PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1 : 5 000

cca 1 537 m
cca 1 562 m
cca 1 393 m
5 vsakovacích objektů o různé vel.
1 427 m
68 bodů o výšce 6 m

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1 : 10 000

I. ETAPA
Stavební povolení vodní díla
MgMT/099470/2017
Stavební povolení OD/051473/17/Ro

ZÁJMOVÁ LOKALITA
ZÓNA PRO BYDLENÍ DRAHŮNKY

IO 01 - Komunikace
IO 02 - Vodovod
IO 03 - Splašková kanalizace
IO 04 - Odvodnění
IO 05 - Plynovod
IO 06 - Veřejné osvětlení
IO 07 - Chráničky pro sdělovací kabely

a

Ing. Dagmar KOŠOVÁ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Pavel MRZENA

INVESTOR:

Plot4house twelve s.r.o., Lípová 516/8, 415 01 Teplice

OBEC:

DUBÍ - DRAHŮNKY

KRAJ:

ÚSTECKÝ

STAVBA:

ZÓNA PRO BYDLENÍ DUBÍ - DRAHŮNKY
OBSAH:

Orientační umístění záměru

PODPIS

b
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c

PROJEKT
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C.1
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Vlivy na ovzduší lze spatřovat pouze období výstavby. Její intenzita (a to i v kumulaci se
současným stavem dopravního zatížení) je ale nízká. S ohledem na lokální charakter stavby,
prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou prováděných činností v jednotlivých
lokalitách je realizace záměru z hlediska vlivů na ovzduší bezvýznamná.
Posuzovaný záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klimatické poměry v území.
Záměr nebude mít žádné negativní vlivy na hlukovou situaci. Vlivy na hluk lze spatřovat
pouze v rámci výstavby, v etapě realizace záměru (RD) pak jen jako vliv navazující dopravy,
ten bude ale minimální a v dané lokalitě nevýznamný. S ohledem na lokální charakter stavby,
prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou prováděných činností je realizace záměru
z hlediska vlivů na hlukovou situaci prostředí nevýznamná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních, resp. biologických faktorů (rušivé osvětlení, vibrace,
záření elektromagnetické nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Na základě uvedených skutečností ohledně likvidace dešťových vod vsakováním (navržené
retenční objemy vsakovacích zařízení pro danou lokalitu vyhovují) lze konstatovat, že při
respektování navržených doporučení nebude mít záměr významný negativní vliv na
hydrogeologické podmínky lokality ani na kvalitu povrchových vod. Vliv záměru na kvalitu
a množství podzemních vod v lokalitě a jejím širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nevýznamný.
Dojde k trvalému odnětí ze ZPF na ploše 19 027 m2. Je nutno konstatovat, že s ohledem na
velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu považovat málo významný, s přihlédnutím
ke hodnotám BPEJ daných pozemků a k navrženým kompenzačním opatřením za vliv
akceptovatelný.
Plocha záměru se nenachází v sesuvném území, toto území je však evidováno jako
poddolované.
Posuzovaná oblast je součástí chráněného ložiskového území podle zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s
názvem Proboštov (ID 07840000) se surovinou hnědé uhlí, na vymezeném výhradním
ložisku nerostných surovin pro ochranu suroviny hnědého uhlí Proboštov – Jaroslav, ID
3078400. Prostor se nachází za hranicemi závazných těžebních limitů stanovených Usnesením
vlády č. 444 ze dne 30. 10. 1991 a investorovi již bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.
Celkově lze konstatovat, že oznamovaný záměr nebude mít významný dopad na
horninové prostředí a jiné přírodní zdroje.
Realizací záměru nebude ovlivněn zdravotní stav obyvatel nad míru, která by znamenala
zvýšené riziko pro obyvatele oproti stávajícímu stavu, a to ani v kumulaci se stávající zátěží
území. Tyto nevýznamné vlivy budou působit po dobu provozu záměru.
V rámci biologického hodnocení záměru byl konstatován negativní vliv záměru na
zvláště chráněné druhy živočichů a s tím spojený negativní vliv na biodiverzitu území.
Proto byla navržena rozsáhlá kompenzační opatření, jejichž úkolem je z podstatné části
negativní vlivy záměru kompenzovat.
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Realizací ani provozem záměru nedojde k ovlivnění žádné lokality soustavy Natura
2000, VKP, ÚSES, a chráněných území, ani jejich ochranných pásem. Kumulace vlivů v
této oblasti nenastává.
Předkládaný záměr vzhledem k charakteru okolní zástavby představuje jen slabý zásah do
krajinného rázu hodnoceného území, avšak převážně jen v zóně blízkých pohledů. V rámci
vnímání stavby v širší krajinné scéně, tj. z větších vzdáleností až dálkových pohledů, bude
záměr představovat nevýznamný zásah.
Realizace záměru neklade nároky na demolici objektů v majetku či mimo majetek
investora. Přístupové komunikace jsou ve vlastnictví státu, resp. ve správě Ústeckého kraje.
Okolní nemovitosti jsou využívány převážně k rodinnému bydlení a patří soukromým
subjektům. Vlivy na hmotný majetek se tedy nepředpokládají.
Záměr se nenachází v území s architektonickými či historickými památkami. Možnost
archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není pravděpodobná.
Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky.
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy než vlivy výše nepopsané.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1.

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace.

H.2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle §45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

H.3

Dubí – Drahůnky. Biologické průzkumy. RNDr. Jiří Vávra, CSc, 8/2020.

H.4

Posouzení hydrogeologických poměrů lokality. Geologické služby s.r.o., 9/2017.

H.5

Báňský znalecký posudek na stavbu RD na p.p.č. 365/4, k.ú. Běhánky, okr.
Teplice. Ing. Svatopluk Havrlík. 7/2015

H.6

Rozhodnutí v řízení o udělení výjimky ze zákazů dle §56 zák. č. 114/1992 Sb.
KÚÚK, 12/2020.

H.7

Celková koordinační situace. In PROJEKT LOUNY ENGINEERING. 2019.

H.8

Závazné stanovisko k umístění stavby dle §19 zák. č. 44/1988 b., horní zákon.
KÚÚK, 1/2020.
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H.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru hlediska ÚPD

MAGISTRÁT M

STA

TEPLICE

odbor územního plánování a stavebního ádu
nám.Svobody 2, 415 95 Teplice
Spis. zn.:
.j.:
Vy izuje:
Tel.:
E-mail:

ÚP/083956/2020/Vi
MgMT/087268/2020
oprávn ná ú ední osoba:
Ing. Ivana Víchová
417 510 341
vichova@teplice.cz

Teplice, dne 24.8.2020

VYJÁD ENÍ
Odbor územního plánování a stavebního ádu Magistrátu m sta Teplice, jako ú ad územního plánování
p íslušný podle § 6 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis , poskytuje k žádosti ze dne 13.8.2020, kterou podala spole nost:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., I O 25435876, Jiráskova .p. 413, Horní
Litvínov, 436 01 Litvínov 1
ve v ci:
"zóna pro bydlení Dubí-Drah nky"
na pozemku parc. . 11, 365/1, 367/3 v katastrálním území B hánky, parc. . 108/1, 130/1, 137, 274/1,
274/2, 280/1, 281/1, 282, 283 v katastrálním území Drah nky,
následující sd lení:
Pozemek, kde bude realizován zám r, se dle platného ÚP Dubí nachází v zastavitelné ploše DR2
s funk ním využitím plochy bydlení (ozn. jako plocha s indexem „B“). Limitem v území je ochranné
pásmo p írodních lé ivých zdroj , poddolované území, ložisko nerostných surovin a chrán né ložiskové
území.
Plochy bydlení (B)
P evažující zp sob využití:
-

území pro bydlení – umož ující pohyb, rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupná ve ejná
prostranství a ob anské vybavení

P ípustné využití:
-

pozemky rodinných dom
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
pozemky ve ejných prostranství v . zelen a prvk ÚSES
pozemky souvisejícího ob anského vybavení krom
nep ípustné i podmín n p ípustné

využití specifikovaného dále jako

Nep ípustné využití:
-

pozemky souvisejícího ob anského vybavení pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než
1000m2
erpací stanice pohonných hmot

Podmín n p ípustné využití:
-

novostavby a zm ny staveb pro ve ejné stravování, ob erstvení a služby, zejména restaurace,
jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny, kasina, kluby
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-

str. 2

stavby pro ve ejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely, penziony a ubytování
v soukromí
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci – pouze ve stávajících zahrádká ských osadách
pozemky bytových dom s podmínkou, že tento typ staveb pro bydlení odpovídá svými hmotov
prostorovými parametry okolní zástavb , v p ípad , že se v okolí dot ené plochy zástavba
nevyskytuje, nejsou bytové domy p ípustné
chov domácích zví at, zejména skotu, vep , dr beže, králík , ps a ko ek, je p ípustný pouze
mimo plochy náležející dle statutu láze ského místa Dubí v Krušných horách do vnit ního
láze ského území
další stavby a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohody bydlení – slu itelné s bydlením

Podmínky prostorového uspo ádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
-

výšková regulace zástavby: zástavba bude vždy ešena jako nízkopodlažní (do 4 nadzemních
podlaží v etn podkroví)

Specifické podmínky vztažené ke konkrétním plochám a rozvojovým lokalitám:
- zm ny v území v ploše DR2 jsou podmín ny výjimkou z ochranných podmínek zvlášt
chrán ných druh podle §56 zák. . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
Zám r obsahuje výstavbu infrastruktury pro budoucí rodinné domy. Stavba je len na na inženýrské
objekty IO 01 – komunikace, IO 02 – vodovod, IO 03 – splašková kanalizace, IO 04 – odvodn ní
komunikací, IO 05 – plynovod, IO 06 – ve ejné osv tlení, IO 07 – chráni ky pro sd lovací kabely.
Z hlediska funk ního využití je požadovaný zám r v souladu s podrobnými podmínkami pro využití dané
plochy, rovn ž respektuje stanovené podmínky prostorového uspo ádání vyplývající z platného ÚP Dubí
Na p edm tnou lokalitu je zpracovaná územní studie, která navrhuje dopravní ešení. Projektant navrhuje
odchylné ešení, které zd vod uje jako výhodn jší vzhledem k charakteru zástavby a budoucích intenzit
provozu všech ú astník dopravy.
Orgán územního plánování konstatuje, že:
- i p esto, že je navrhované jiné ešení oproti územní studii, parametry komunikací (sb rná,
zklidn ná) jsou vyhovující,
- prostupy do krajiny jsou zachovány,
- návaznost na okolní lokality je zajišt na,
- navržená koncepce z územní studie z stane zachována (jedna hlavní sb rná komunikace).
Z uvedených d vod dosp l orgán územního plánování k záv ru, že posuzovaný zám r je p ípustný.

Ing. Ivana Víchová
oprávn ná ú ední osoba
Obdrží:
Environmentální a ekologické služby s.r.o., IDDS: 6br4cew
sídlo: Jiráskova .p. 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
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H.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

Ve k H adeb 3118/48, 400 02
db
i
h
ed a e d

ad Labe

E

i
e
b .. .
Jiráskova 413
43601 Litvínov
Datum:
Spisová zna ka:
Jednací íslo:
Po et list /p íloh:
Vy izuje/linka:
E-mail:

Sa

i k
h

a ek

gick

2. 9. 2020
KUUK/129343/2020/N-3169
KUUK/129343/2020
1/0
Ing. Hana Pumprová/124
pumprova.h@kr-ustecky.cz

g
i

ch a
d k
e
k
a
114/1992 Sb.,

„Zóna pro bydlení Dubí - Drah nky“ z hlediska
ch ka i a a ch b a d e 45i k a .
ch a
d a k aji

Krajsk ú ad Ústeckého kraje, odbor ivotního prost edí a zem d lství, jako orgán v cn a místn
p íslu n dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny,
v platném zn ní (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k ádosti spole nosti Environmentální a
ekologické slu by s.r.p., Jiráskova 413, 43601 Litvínov ze dne 13.08.2020, toto stanovisko:
L e
i , e zám r Z a
b d e D b - D ah k m e mít samostatn i ve spojení
s jin mi
a
i na p ízniv stav p edm t ochrany nebo celistvost evropsky v znamn ch
lokalit nebo pta ích oblastí v územní p sobnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje.
P edm tem zám ru je v stavba technické infrastruktury, komunikací a zpevn n ch ploch pro novou
obytnou zónu – v stavba 90 nov ch rodinn ch dom v k.ú. Drah nky a k.ú. B hánky. Sou ástí
zám ru jsou stavební objekty - komunikace (1537m), vodovod (1562 m), kanalizace (1393 m),
odvodn ní komunikace (5 vsakovacích objekt ), plynovod (1427 m), ve ejné osv tlení (68ks) a
chráni ky pro sd lovací kabely. Zám r je situován mimo území pta í oblasti i mimo evropsky
v znamné lokality. Nejbli í evropsky v znamné lokality (dále EVL) V chodní Kru noho í (CZ
0424127, jejím p edm tem ochrany jsou jak ní e uvedené typy p írodních stanovi - evropská
suchá v esovi t , druhov bohaté smilkové louky, vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva
ní in, horské se ené louky, chasmofytická vegetace silikátov ch skalnat ch svah , bu iny asociace
Luzulo – Fagetum, bu iny asociace Asperulo–Fagetum, lesy svazu Tilio–Acerion, ra elinn les,
smí ené jasanovo-ol ové lesy, acidofilní smr iny, tak i n které druhy: kova ík fialov , modrásek
bahenní a modrásek o kovan , je vzdálena cca 600 severním sm rem od zám ru. K innostem,
které by mohly znamenat ohro ení dané EVL nebo jejího p edm tu ochranu pat í zejména masivní
kácení porost i zábory velk ch ploch, ke kter m v souvislosti s realizací plánovaného zám ru
uvnit EVL nedojde. S ohledem na umíst ní zám ru v návaznosti na zastav né území obce, nelze
p edpokládat, v znamn negativní vliv i naru ení celistvosti EVL. Podobn nelze p edpokládat
v znamn vliv ani na p edm ty ochrany nebo celistvost jin ch, vzdálen j ích EVL nebo pta ích
oblastí v územní p sobnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje.
Identifika ní údaje:
Název akce: Zóna pro bydlení Dubí - Drah nky
k.ú.:
Dubí, Ústeck kraj
adatel:
Environmentální a ekologické slu by s.r.p., Jiráskova 413, 43601 Litvínov
Podklady pro posouzení: ádost o vydání stanoviska, základní informace o zám ru

RND . T
B ia
vedoucí odd lení ivotního prost edí
Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
strana 1/2

E-mail: urad@kr-ustecky.cz
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Odborná literatura a podkladové materiály
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Anrysík, A., Míček, M.: Zpráva o zhodnocení hydrogeologické situace a posouzení
dčerpávání kuřavek a důlních vod na Dole Kohinoor, HaE Projekt s.r.o., Ostrava,
05/2003.
Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
Culek M. a kol.: Biogeografické členění České republiky. Praha 1996
Demek J., Balatka B., Geomorfologie českých zemí. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1965.
Gremlica a kol: Právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou,
Novela Bohemica, Praha 2013.
Havránek J.a kol: Hluk a zdraví. Avicenum 1990
Klemens, M.: Klimatologie, meteoreologie, hydrologie, ČVUT, Praha, 1996.
Low, J & Culek, Martin & Novák, J & Hartl, P. (2006). Typy krajin. Praha 1998.
Low J., Míchal I. 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o.
Mikyška R. et al. (1969): Geobotanická mapa, Academia a Kartografické nakladatelství.
Neuhauzlová Z., Moravec J.: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, 1:500 000. Bot.
Ústav AVČR Průhonice, 997
Rajchl, M., Uličný, D., Mach, K.: nterplay between tectonics and compaction in a riftmargin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic.
Sedimentology 55, 1419 – 1447. 2008.
Sine nomine, International Classification of in-Seam Coals. – Energy/1998/19, 41 pp;
United Nations, Geneve. 1998.
Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV Brno 1971.
Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000.
Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby.
vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

INTERNET:
§ Český statistický úřad. Dostupné z: http:// www.czso.cz
§ Mapový portál CENIA. Dostupné z: http://geoportal.cenia.cz.
§ Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z http://kr-ustecky.cz
§ Centrální evidence vodních toků. Dostupné z http://eagri.cz/
§ Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z http://www.chmu.cz.
§ Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z http://nahlizenidokz.cz.
§ Česká geolog. služba. Dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapyonline
§ Český statistický úřad. Dostupné z https://vdb.czso.cz/mos/
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§
§
§
§

Natura 2000. Dostupné z http://natura2000.eea.europa.eu/#
Národní památkový ústav. Dostupné z http://www.pamatkovykatalog.cz
Nemovité památky. Dostupné z https://www.npu.cz/cs
Surovinový informační systém. Dostupné z http://www.geology.cz

Právní předpisy a normy:
§

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ve
znění pozdějších změn a předpisů.

§

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a předpisů.

§

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a ve
znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

§

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

§

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

nerostného bohatství (horní zákon),
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Přehled zkratek
BPEJ
B(a)P
č.p.
ČBÚ
ČD
ČGS
ČHMÚ
ČIZP OI
ČSÚ
DP
EIA
EVL
EVSK
HS
CHLÚ
CHOPAV
k.ú
KR
KOD (SOD, OD)
KÚÚK
MŽP
NA
NRBC,
NRBK
RBC
RBK
OOP
OSS
PO
PD
POPD
PHO
PUPFL
SEZ
SPSaR
SÚ
TTP
ÚEL
ÚPD
ÚSC
ÚSES
VÚSC
VKP
VÚHU
ZPF
ZCHÚ
ŽP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
benzopyren
číslo parcelní
Český báňský úřad
České dráhy
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
Český statistický úřad
dobývací prostor
posuzování vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
ekologicky významné segmenty krajiny,
hluková studie
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
krajinný ráz
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
Krajský úřad Ústeckého kraje
ministerstvo životního prostředí
nákladní automobily
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
orgány ochrany přírody
orgány státní správy
ptačí oblast
projektová dokumentace
plán otvírky, přípravy, dobývání
protihluková opatření
pozemek určený k plnění funkce lesa
stará ekologická zátěž
souhrnný plán sanací a rekultivací
stavební úřad
trvalý travní porost
územně ekologické limity
územně plánovací dokumentace
územně samosprávné celky,
územní systém ekologické stability
vyšší územně samosprávné celky
významné krajinné prvky
výzkumný ústav hnědého uhlí
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
životní prostředí
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Zpracovatel
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

6. března 2021

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 27.

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Č-

jn

června

2016

37034/ ENV/ 1 6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo
na

č.

životní

100/2001
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životního

prostředí

Sb.,

prostředí
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k
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10.
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ve
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č.

dne

j.:

o

na

1967,

životní

bydliště

zpracování

osvědčením
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139,
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(dále jen „žadate|“)

a

15.9.1999

posuzování

správy

podle

19 odst. 7 tohoto zákona žádosti pana Mgr.
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ke
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na životní prostředí a o změně některých souvisejících
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100/2001
zákonů

prodlužuje

Sb.,

(zákon

na

dobu

o posuzování

vlivů

o

vlivů

posuzování

dalších

5

let.

Odůvodnění

Ministerstvo

23.5.2016

o

životního

prodloužení

Ministerstva

životního

a

rozhodnutím

prodloužené

platné
a
a

prostředí

autorizace
prostředí
o

podmínky

odst.5zákona

pro

č. j.:

prodloužení

do 31. 12. 2016.

splnil

obdrželo

pana

č.100/2001

Sb.,

27. 5. 2016

Luboše

Motla,

1522/243/OPVŽP/99
autorizace

Žadatel
prodloužení

dne

Mgr.

č.

j.:

oposuzování

ze

ze

ze

dne

15.

vlivů

souladu
na

s

životní

§

19

9.

4.

o prodloužení
v

dne

osvědčením

dne

6741/ENV/11

požádal
autorizace

žádost

udělené

2.

1999
2011,

autorizace

odst.

prostředí

3,
a

odst.

4

ozměně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí

č. 457/2001 Sb.,

oodborné

způsobilosti

a

o úpravě

některých

dalších

souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Ministerstvo

zivotniho

prostředí,

Vršovická

65,

100

10

Praha

10,

(+420)

26712-1111,

www.mzp.cz,

lnfo@mzp.cz

otázek
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Dokumentace dle §8 zák. č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, dle příl.č.4 zákona.

Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
Environmentální a ekologické služby s.r.o, info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

-~ _

Ministerstvo životního prostředí

Ukončené

Wsokoškolské

vzdělání

bylo

v souladu

s ustanovením

§ 19

odst. 4 Emma) doložena dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vykonaná zkouška

odborné zpusobilosti

písm. b) doložena

osvedčenlm
s

(č. j.:

ustanovením

§

byla

v souladu

s ustanovením

1522/243/OPVŽP/99
19

odst.

5

ze

dne

doložena

15. 9.

výpisem

§ 19

1999).
z

odst. 4

Bezúhonnost

rejstříku

trestů

byla

v souladu

(datum

vydání

1;. 5;2016). Dále bylo doloženo čestné prohlášení žadatele o plné způsobilosti k právním
u

onum.

Vzhledem
náležitosti

a

ktomu,

jsou

že

předložené

žádost

všechny

zákonné

splněny

ke zpracování dokumentace

a

posudku,

obsahuje

všechny

podmínky

rozhodlo

pro

zákonem

požadované

prodloužení

Ministerstvo životního

autorizace

prostředí tak, jak

je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Řízení
o

správních

o vydání

tohoto

poplatcích,

ve

rozhodnutí

znění

podléhá

pozdějších

ve

předpisů,

smyslu

zákona

správnímu

č. 634/2004 Sb.,

poplatku

ve

výši

50

Kč

(položka 22 písm. d) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení
Proti tomuto
zákona
ode

rozhodnutí

č.500/2004 Sb.,

dne

oznámení

Vršovická 65,

lze

správní

o

opravném

podat
řád,

rozhodnutí,

rozklad
ve

znění

prostředku

ministrovi životního
pozdějších

prostřednictvím

prostředí,

předpisů,

Ministerstva

ve

podle

lhůtě

životního

do

§ 152
15 dnů

prostředí,

100 10 Praha 10.

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a

integrované

prevence

zástupce ředitel

posuzování vlivů na ž'
a

integrované

odboru

otní prostředí
revence

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
b)

žadatel- Mgr. Luboš Motl- účastník správního řízení
po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence Ministerstva životního prostředí
2/2

Ministerstvo životního prostředí,

Vršovická 65,

100

10

Praha

10,

(+420) 26712-1111. www.mzp.cz,

lnío@mzp.u
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