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Přílohy:
1. Kopie obdržených vyjádření k dokumentaci:


Rada Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého Kraje, usnesení č. 034/11R/2021, ze dne
24. 3. 2021



Česká inspekce životního prostředí, oblastní
Zn.: ČIŽP/44/2021/2647, ze dne 25. 3. 2021



Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, čj.: SBS 09941/2021/OBÚ-04/1, ze dne
16. 3. 2021



Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
čj. KUUK/34383/2021, spis. zn.: 138768/2020/17/ZPZ, ze dne 12. 4. 2021



Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, čj.: MgMT OŽP 027504/2021V02_EIA/Mě, ze dne 7. 4. 2021



Vyjádření
Krajské
hygienické
stanice,
územního
pracoviště
č. j.: KHSUL 37170/2021, spis. zn. S-KHSUL 64689/2020/5 ze dne 7. 4. 2021



vyjádření veřejnosti ze dne 9. 4. 2021



doplnění vyjádření veřejnosti ze dne 3. 6. 2021

inspektorát

Ústí

2. Doložení platné autorizace zpracovatele posudku.
3. Doplnění informací od zpracovatele dokumentace dle § 9 odst. 6 zákona.
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Podklady:
[1]
[2]

Dokumentace podle § 8 z.100/2001 Sb., Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky, Mgr. Luboš Motl,
Environmentální a ekologické služby s.r.o., březen 2021.
Dubí – Drahůnky biologické průzkumy, RNDr. Jiří Vávra, CSc., srpen 2020.

[3]

Posouzení hydrogeologických poměrů lokality, RNDr. L. Horčička, září 2017.

[4]

Báňský posudek na stavbu rodinných domů na pozemku p. č. 365/4, k.ú. Běhánky, Ing. Svatopluk
Havrlík, červenec 2015.

[5]

Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992
Sb., č. j.: KUUK/186608/2020, spis. zn.:KUUK/145984/2020/5/ZD-119 ze dne 23. 12. 2020.

[6]

Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu
č. j.: MgMT/087268/2020, spis. zn.: ÚP/083956/2020/Vi ze dne 24. 8. 2020.

[7]

Závazné stanovisko k umístění stavby podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství č. j. KUUK/021645/2020/ZPZ, spis. zn. KUUK/017585/2020/2 ze dne
30. 1. 2020.

[8]

Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 z. 100/2001 Sb., Zóna pro bydlení Dubí – Drahůnky, Krajský úřad
Ústeckého kraje, č. j.: KUUK/171794/2020, KUUK/138768/2020/11/ULK1132 ze dne 24. 11. 2020.

[9]

Báňský znalecký posudek na území daném parcelami p. č. 365/1, 367/3, 274/1, a 2, 280/1 a 2, 281/1
a 283v k. ú. Běhánky a Drahůnky, okr. Teplice, Ing. Svatopluk Havrlík, červenec 2017.

města

Teplice

[10] Věstník MŽP ROČNÍK XXVII – září 2017 – ČÁSTKA 9 (Metodický pokyn MŽP, odboru obecné
ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
[11] Územní plán města Dubí – úplné znění po změně č. 4 (Ing. arch. František Pospíšil a kol., 3/2018).
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Použité zkratky
ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

č. p.

Číslo popisné

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DOSS

Dotčené orgány státní správy

DÚSC

Dotčený územní samosprávný celek

DP

Dobývací prostor

DSP

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního povolení

DUR

Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb., pro stupeň územního rozhodnutí

EIA

Environmental Impact Assessment – proces posuzování vlivů na životní prostředí

EVL

Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHLÚ

Chráněná ložisková území

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IČ

Identifikační číslo

KHS

Krajská hygienická stanice

KÚ ÚK

Krajský úřad Ústeckého kraje

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NP

Národní park

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

NPÚ

Národní památkový ústav

OA

Osobní automobil

ORL

Odlučovač ropných látek

p. p. č.

Pozemkové parcelní číslo

PP

Přírodní památka

PHM

Pohonné hmoty

PM10

Polétavý prach (frakce menší než 10 μm)

PM2,5

Polétavý prach (frakce menší než 2,5 μm)

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PR

Přírodní rezervace

RS

Rozptylová studie

SP

Stavební povolení

SČVK

Severočeské vodovody a kanalizace

TTP

Trvalé travní porosty

ÚK

Ústecký kraj

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚR

Územní řízení

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZCHD

Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z.114/1992 Sb.

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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I. Základní údaje
1. Název záměru
Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
2. Kapacita (rozsah) záměru
2

Celková plocha dotčeného území budoucího záměru je cca 100 120 m . V rámci této plochy bude
realizována výstavba technické infrastruktury a celkové přípravy území pro budoucí novou obytnou
zónu s plánovanou individuální výstavbou 90 rodinných domů.
stavební objekty

Kapacita (ks)

IO 01 – Komunikace

cca 1 537 m

IO 02 – Vodovod

cca 1 562 m

IO 03 – Kanalizace

cca 1 393 m

IO 04 – Odvodnění komunikací

5 vsakovacích objektů o různé velikosti

IO 05 – Plynovod

1 427 m

IO 06 – Veřejné osvětlení

68 bodů o výšce 6 m

IO 07 – Chráničky pro sdělovací kabely

-

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

Ústecký

 Obec:

Dubí

 Katastrální území: Drahůnky (č. 633429)
 p. č. 274/1, 274/2, 280/1, 281/1, 283.
 Běhánky (č. 633411)
 p. č. 365/1, 367/3.
4. Obchodní firma oznamovatele
Plot4house twelve s.r.o.
5. IČ oznamovatele
051 25 464
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Lipová 516/8, 415 01 Teplice
Oprávněný zástupce oznamovatele:
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
IČ: 445 69 688
tel.: 415 627 900
e-mail: inplnc@inprojekt.cz
www.inprojekt.cz
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II. Posouzení dokumentace
II. 1 Úplnost dokumentace
Dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je zpracovaná podle přílohy č. 4
z.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen “zákon“), v souladu s
§ 8 odst. 1 zákona oprávněnou osobou Mgr. Lubošem Motlem (č. j. osvědčení o udělení autorizace
1522/243/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 a č. j. aktuálního rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace:
37034/ENV/16 ze dne 27. 6. 2016 – autorizace platná do 31. 12. 2021).
Úvodní část dokumentace rovněž obsahuje úplný seznam subdodavatelů, kteří se na jejím zpracování
podíleli v rámci podkladových studií:


Bc. Pavlína Hapštáková (zpracovatelka dílčích kapitol dokumentace)



RNDr. Jiří Vávra, CSc. (zpracovatel Biologického hodnocení)



RNDr. Lumír Horčička (zpracovatel Hydrogeologického posouzení)

Požadavky na rozsah odborných podkladů a vlastní předmět posouzení odpovídá míře identifikovaných
potenciálně významných vlivů. Dále je obsažen obsahový přehled kapitol s odkazem na jednotlivé
stránky.
Dokumentace je zpracovaná v rozsahu náležitostí ve znění aktuální přílohy č.4 zákona
(zákon č. 225/2017 Sb., účinný od 1. 1. 2018). Validita náležitostí dokumentace byla primárně
prověřena příslušným úřadem, který ji v souladu s § 8 odst. 2 zákona rozeslal dokumentem
č. j. KUUK/034299/2021/ZPZ ze dne 11. 3. 2021. Její obsah a rozsah odpovídá předepsané skladbě
kapitol. Odlišnosti od předepsaných náležitostí, uvedených v příloze č. 4 zákona jsou minimální.
Vlastní dokumentace má 107 stran (část A - H). V úvodu autoři dokumentace rekapitulují požadavky
závěru zjišťovacího řízení. Současně v souladu požadavkem tohoto závěru vypořádávají připomínky,
uvedené ve vyjádřeních uplatněných ve zjišťovacím řízení a reagují na požadavky, stanovené závěrem
zjišťovacího řízení. Tato část obsahuje také popis, jakým způsobem byly vznesené připomínky
v dokumentaci zohledněny.
V části A je uvedena charakteristika Oznamovatele v předepsaném rozsahu, včetně kontaktů na
jednotlivé osoby, které oznamovatele v rámci posuzování vlivů na životní prostředí zastupují.
V části B je předřazen úvod, který v souladu s požadavkem závěru zjišťovacího řízení rekapituluje
dosavadní průběh posuzování, požadavky závěru zjišťovacího řízení a obsahuje popis, jakým
způsobem byly jednotlivé připomínky, vzešlé ze zjišťovacího řízení zohledněny či vypořádány.
V navazující první podkapitole části B je uveden název a odpovídající zařazení dle přílohy č. 1 zákona,
jsou uvedeny základní charakteristiky a kapacity záměru, umístění záměru, doplněné o situační
výkresy, možnosti kumulace s jinými záměry, odůvodnění umístění záměru a odůvodnění vlastní
aktivní varianty, dále je popsáno stavební, technické a technologického řešení v rozsahu konkrétních
stavebních objektů, včetně seznamu zmírňujících opatření, která jsou v záměru již zapracována. Dále
jsou uvedeny předpokládané termíny realizace, výčet dotčených samosprávných celků a seznam
navazujících rozhodnutí ve smyslu § 3 písm. g) zákona, která se budou v rámci povolovacích procesů
vydávat.
V druhé podkapitole části B jsou uvedeny předpokládané vstupní nároky na složky životního prostředí
– půda, voda, ostatní přírodní zdroje, energetické zdroje, biologická rozmanitost, nároky na dopravní
infrastrukturu, a v třetí podkapitole části B očekávané výstupy do životního prostředí v rozsahu
znečištění ovzduší, vody, odpadů, ostatních emisí a reziduí včetně doplňujících údajů.
V předepsaném posloupnosti a rozsahu dle přílohy č. 4 jsou tak v dokumentaci uvedeny všechny
vstupní a výstupní údaje, které jsou rozhodujícím vstupem pro následné posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.
V části C je dostačujícím způsobem popsány a komentovány nejvýznamnější environmentální
charakteristiky potencionálně dotčeného území v předepsaném rozsahu (krajina, geomorfologie a
hydrologie, určující složky fauny a flory, části území a druhy chráněné dle zákona, významné krajinné
prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, území přírodních parků,
NATURA 2000, ložiska nerostů, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území
hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže a extrémní
poměry v dotčeném území). V druhé části kapitoly C autor popisuje podrobněji konkrétní charakteristiky
současného stavu životního prostředí, resp. složky nebo charakteristiky krajiny dotčeného území, které
mohou být záměrem ovlivněny (ovzduší a klima, voda, půda, přírodní zdroje, biologická rozmanitost,
obyvatelstvo a veřejné zdraví, hmotný majetek a kulturní dědictví). Závěrečná kapitola části C pak
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obsahuje adekvátní celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení. Z uvedených údajů lze rovněž odvodit i předpoklad pro pravděpodobný vývoj území
v případě neprovedení záměru. Celkově lze konstatovat, že kapitoly části C obsahují z hlediska všech
místních podmínek a charakteru předkládaného záměru veškeré nezbytné údaje potřebné k hodnocení
možného ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Část D se zabývá komplexní charakteristikou a hodnocením možných vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví. V rámci první kapitoly části D jsou zde hodnoceny a komentovány vlivy na
obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další
charakteristiky, vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu, vlivy na přírodní zdroje, vlivy na
biologickou rozmanitost, vlivy na krajinu a její ekologické funkce, vlivy na hmotný majetek a kulturní
dědictví, včetně architektonických a archeologických aspektů.
V druhé kapitole části D je dále uvedena charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a
životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
vlivů z nich plynoucích.
Ve třetí kapitole části D je komplexní charakteristika identifikovaných vlivů hodnocena z hlediska
velikosti a významnosti, včetně možnosti vzájemného spolupůsobení. Komentována je i možnost
přeshraničních vlivů.
Čtvrtá kapitola části D rekapituluje stručný přehled navržených opatření ke zmírnění vlivů realizace a
provozu záměru. Jsou rozdělena na opatření, která jsou již zapracována jako součást hodnoceného
záměru (všeobecná) a specifická opatření, která vyplývají z provedeného hodnocení v předchozích
kapitolách.
V páté kapitole části D zpracovatel dokumentace popisuje v souladu se zadáním použité metodiky při
hodnocení vlivů v oblastech biologie a hydrogeologie. Komentovány jsou také interní podklady, které
zpracovatel dokumentace dokládá v přílohové části dokumentace.
Závěrem je v páté kapitole části D uvedena stručná charakteristika obtíží a nejistot, které jsou pro
zpracování dokumentace relevantní.
V části E je provedeno porovnání variant řešeného záměru, resp. je konstatováno, že hodnocení vlivů
bylo provedeno pro jedinou aktivní variantu, která byla porovnána se současným stavem území, tedy
variantou nulovou.
Část F prezentuje stručný závěr, kterého bylo zpracováním dokumentace dosaženo.
Část G obsahuje obligátní popis záměru a jeho vlivů pro laickou veřejnost.
Část H uvádí kompletní seznam všech příloh, které jsou součástí dokumentace.
V příloze č. 1 a č. 2 jsou uvedeny povinné podklady, které vyplývají ze zadání přílohy č. 4 zákona –
„Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace“ a „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona 114/1992 Sb.“ Podstatné
vlivy, jež jsou pro záměr výstavby a realizace záměru rozhodující, byly prověřeny na základě
podrobných odborných studií. V rámci této kapitoly je rovněž uveden referenční seznam použitých
zdrojů, který je rozčleněn na citovanou odbornou literaturu, internetové zdroje a právní předpisy.
Dokumentace v této části obsahuje ucelené identifikační údaje zpracovatele dokumentace, datum
jejího zpracování a podpis zpracovatele. Identifikační údaje osob, které se podílely na zpracování
dokumentace, je uveden v souhrnné tabulce v úvodní části dokumentace.
Přílohy dokumentace obsahují:
Příloha 1 - Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně-plánovací dokumentace
Příloha 2 - Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Příloha 3 – Biologický průzkum
Příloha 4 – Hydrogeologické posouzení
Příloha 5 – Báňský znalecký posudek

Stanovisko zpracovatele posudku:
Obsah a struktura dokumentace odpovídají příloze č. 4 zákona. Celkově lze z hlediska úplnosti
potřebné údaje související s očekávanými vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví v textu
dokumentace popř. v odkazech na veřejně dostupné zdroje dohledat. Dokumentace se také opírá o
nezbytné odborné studie, které vyplývají z požadavků závěru zjišťovacího řízení a odpovídají
charakteru záměru, jeho kapacitě a charakteristikám dotčeného území.
Z hlediska orientace v textu by bylo vhodné úvodní kapitolu, která se zabývá výstupem ze závěru
zjišťovacího řízení předřadit mimo základní členění přílohy č. 4 zákona. Požadavky závěru zjišťovacího
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řízení jsou v této kapitole autorem dokumentace komentovány a závěry pro konečné zadání
vyhodnocení vlivů v dokumentaci řádně odůvodněno.
Z hlediska úplnosti dokumentace je možné formálně vytknout absenci podrobnějších mapových
pokladů v části C dokumentace a v přílohové části.
V třetí kapitole části C dokumentace není provedena analýza předpokládaného vývoje za předpokladu
neuskutečnění záměru, avšak potřebné komentáře a údaje lze v rámci kapitol části C dohledat a
závěry odvodit.
Úvodní a stěžejní kapitola části D je zpracována na dostatečné úrovni. Celkově jsou však záměr a jeho
předpokládané vlivy v dokumentaci popsány s ohledem na velikost a významnost vlivů dostatečným
způsobem. Rozsah informací je i s ohledem na podklady a další údaje, které byly vyžádány podle § 9
odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., od oznamovatele záměru pro potřeby formulace návrhu stanoviska
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad a ukončení
procesu posuzování bez další nutnosti doplnění údajů ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
dostačující.
Pokud jde o úplnost údajů ve vztahu k posouzení vlivů této etapy v kontextu vlivů záměru jako celku
(ve smyslu § 5 odst. 2 zákona) lze konstatovat, že jsou v dokumentaci uvedeny s ohledem na
současnou projektovou připravenost dostatečné údaje. Komentáře zpracovatele posudku k obsahu
jednotlivých odstavců a konkrétní připomínky k textu dokumentace včetně připomínek k odborným
podkladům jsou uvedeny v kapitole II. 2.
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II. 2 Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
II. 2. 1 Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení
Výstupem ze závěru zjišťovacího řízení jsou následující požadavky na obsahovou náplň dokumentace:


zhodnotit množství a kvalitu zásob ložiska vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí) v prostoru uvedeného
záměru, a zda veřejný zájem realizace záměru převyšuje veřejný zájem ochrany a využití
nerostného bohatství České republiky ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ve vztahu k uvedenému požadavku jsou nejprve citována vyjádření dotčených orgánů z hlediska
ochrany nerostného bohatství (vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne 13. 1. 2020 č. j. SBS
46412/2019/OBÚ-04/1, vyjádření České geologické služby ze dne 29. 1. 2020 č. j.
CGS600/20/536/I/98 a závazné stanovisko KÚ, odboru ŽP a zemědělství, ze dne 30. 1. 2020 č. j.
KUUK/021646/2020ZPZ). Dále jsou citovány základní údaje o vývoji těžby v hnědouhelných slojích
a závěry Metodiky pro aktualizaci ekonomické využitelnosti přetěžených a zbytkových zásob
hnědého uhlí, která vychází z 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. Zpracovatel dokumentace z těchto podkladů vyvozuje, že
naplnění tohoto požadavku by znamenalo zadání odborné studie, která by s ohledem na povahu
předkládaného záměru měla minimální přínos. Současně je zpracovatelem dokumentace
komentován veřejný zájem, který je prvotně dán především naplňováním platného územního plánu
města Dubí a dále pak poptávkou po soukromém bydlení (sociální a ekonomický veřejný zájem).
Ve vztahu k územnímu plánu tak není záměr na strategické úrovni ve střetu s horním zákonem,
neboť byla dotčená plocha pro danou funkci schválena.
Stanovisko zpracovatele posudku: dokumentace reaguje v tomto směru na požadavek zjišťovacího
řízení adekvátně. V souladu s požadavkem je uvedeno odůvodnění veřejného zájmu, přestože se
v podstatě jedná z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví o nadbytečnou
informaci. Současně je v rámci přílohy č. 5 dokumentace přiložen Báňský znalecký posudek na
stavbu RD na p. p. č. 365/4, k. ú. Běhánky, okr. Teplice. Ing. Svatopluk Havrlík. 7/2015. Tento
posudek však zahrnuje údaje o území, které je součástí I. etapy záměru, která je již realizována a
navazuje na dotčené území. Zpracovateli posudku byl proto v režimu § 9 odst. 6 zákona dále
doplněn Báňský znalecký posudek na území daném parcelami p. č. 365/1, 367/3, 274/1, a 2, 280/1
a 2, 281/1 a 283v k. ú. Běhánky a Drahůnky, okr. Teplice (Ing. Svatopluk Havrlík, červenec 2017).
Z Báňského posudku vyplývá, že uhelná sloj se dle osy geologického profilu procházející celým
územím nachází v hloubce 60 – 100 m pod povrchem terénu. Vlastní těžba uhelné sloje o mocnosti
cca 10 m probíhala hlubinnou dobývací metodou (komorováním) do roku 1967. Dle přiložené
základní důlní mapy dolu Jaroslav je patrný postup těžby, který umožnil vytěžit ložisko v plné
mocnosti sloje pod téměř celým záměrem dotčeným územím.
Přestože nebylo možné zvolenou dobývací metodou vytěžit veškeré zásoby vyhrazeného nerostu,
není požadavek na podrobné hodnocení množství a kvality ložiska s ohledem na proporcionalitu a
charakter záměru v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí relevantní. Realizace ani
provoz záměru totiž nemohou samy o sobě kvalitu ani množství zbytkových zásob nerostu ovlivnit.



doplnit hydrogeologický posudek pro možnost zasakování dešťových vod pro objektivní posouzení
vlivu zasakování dešťových vod na dané území.
Stanovisko zpracovatele posudku: dokumentace obsahuje požadované doplnění v rámci přílohy
č. 4 – Posouzení hydrogeologických poměrů lokality pro účely zasakování srážkových vod do
horninového podloží na pozemcích projektované obytné zóny Drahůnky, Závěrečná zpráva
hydrogeologického průzkumu (RNDr. L. Horčička, CSc.; 9/2017). Obsah studie z hlediska
správnosti údajů je komentován v části II. 2. 2. posudku.



doplnit vliv soustředěného zasakování v zasakovacích objektech včetně posouzení celé plochy
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
okolí a příslušnému povodí.
Stanovisko zpracovatele posudku: tento požadavek na vyhodnocení je řešen dostatečně v rámci
Závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu (RNDr. L. Horčička, CSc.; 9/2017). Zpracovatel
studie si zajistil pro identifikaci geologické skladby podloží pozemku, úrovně hladiny podzemích
vod a stanovení hodnoty koeficientu vsaku na lokalitě 5 průzkumných sond hlubokých 2,5 m,
reprezentativně umístěných po celé ploše posuzovaného území 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 podložních hornin (kv).
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Z provedeného hodnocení vyplývá, že horninové podloží poskytuje dostatečnou kapacitu
nesaturované zóny. Sklon hladiny podzemní vody je shodný se spádem terénu k Račímu potoku.
Z provedené vsakovací zkoušky vyplývá, že lze srážkové vody zasakovat bez zásadního ovlivnění
místních hydrogeologických poměrů (zvýšení hladiny podzemních vod, podmáčení terénu, přetoku
vody na povrch, ovlivnění okolních staveb atd.).


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 procházejících v území, a to v závislosti na dlouho trvajícím suchu.
Stanovisko zpracovatele posudku: tento požadavek je rovněž řešen dostatečně v rámci Závěrečné
zprávy hydrogeologického průzkumu (RNDr. L. Horčička, CSc.; 9/2017). Zadání studie pracuje
s likvidací srážkových vod na celkové ploše cca 10 ha. Studie vychází z dostupných údajů o
hydrogeologických poměrech, reprezentativního počtu průzkumných vrtů a vsakovací zkoušky.
Z posouzení vyplývá, že území je pro vsakování srážkových vod vhodné (viz zjištěná hodnota
3 -1
koeficientu vsaku kv= 1,39.10-5 m .s ). Dimenze a parametry vsakovacích objektů budou určeny
dle příslušné normy ČSN 75 9010, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění místních
hydrogeologických poměrů resp. ovlivnění průtoků na Račím potoce a vodním toku Bystřice.



doplnit posouzení záměru z hlediska problematiky krajinného rázu a zároveň se vypořádat s
převahou veřejného zájmu na vybudování záměru výstavby rodinných domů nad zájmy ochrany
přírody, kdy dojde k zániku biotopu několika zvláště chráněných druhů živočichů.
Zpracovatel dokumentace argumentuje, že dle metodického pokynu se krajinný ráz se v daném
případě neposuzuje, neboť došlo k naplnění ustanovení § 12 odst. 4 z. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Dále jsou citovány podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky
ochrany krajinného rázu, které se z platné ÚPD Dubí vztahují k hodnocené ploše a požadavky
Územní studie Dubí východ (Běhánky – Drahůnky – Bystřice – Pozorka) z hlediska plochy a
minimální výměry parcely, regulace polohy budovy RD na parcele a zásad řešení budov,
doplňkových staveb a zeleně. Ve vztahu k citovanému ustanovení je konstatováno, že příslušný
orgán ochrany krajinného rázu neuplatnil v rámci pořizování územního plánu města Dubí a ani
v rámci zjišťovacího řízení připomínky. Problematika zvláštní druhové ochrany byla řešena
doložením platného rozhodnutí udělené výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy (příloha č. 6
dokumentace).
Stanovisko zpracovatele posudku: problematika hodnocení vlivů na krajinný ráz je z pohledu
uplatnění § 12 odst. 4 z. 114/1992 Sb., řešena v metodickém pokynu Ministerstva životního
prostředí odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního
plánování, který byl vydán ve Věstníku ROČNÍK XXVII – září 2017 – ČÁSTKA 9. Z metodického
pokynu je patrné, že pro uplatnění § 12 odst. 4 z. 114/1992 Sb., je možné přistoupit za
předpokladu, že územní plán obsahuje podmínky plošného (tj. podmínky pro využití ploch) a
prostorového uspořádání území (např. stanovení charakteru a struktury zástavby, výškové
regulace zástavby, výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití apod.)
zajišťující ochranu identifikovaných hodnot krajinného rázu. Tyto podmínky musí být dostatečně
konkrétní. Pořizovatel a orgán ochrany přírody se v průběhu zpracování návrhu územního plánu
shodnou na podmínkách ochrany krajinného rázu, které jsou dále závazné pro rozhodování
v území a odpadá tak povinnost vydávání souhlasu ke konkrétním umisťovaným stavbám dle § 12
odst. 2 z. 114/1992 Sb. Dle striktního výkladu uvedeného ustanovení by však tato informace „o
dohodě“ měla být výslovně uvedena v odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody při
pořizování územně plánovací dokumentace. Tato skutečnost však nebyla v dokumentaci a ani
v režimu § 9 odst. 6 zákona zpracovateli posudku doložena. Bylo doloženo pouze stanovisko
k návrhu změny č. 4 územního plánu města Dubí (zn. MgMT OŽP 073681/2017-UPD-V-03/Db ze
dne 21. 8. 2017), ve kterém nebyly uplatněny z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny dle
z. 114/1992 Sb., námitky. V rámci této změny se dotčené orgány vyjadřovaly ke koncepci rozvoje
celého správního území města, tzn. i k zájmovým pozemkům plochy DR2, která zahrnuje
posuzovaný záměr.
Předkládaný záměr představuje realizaci komunikací a sítí technické infrastruktury pro budoucí
výstavbu rodinných domů. Architektonické a stavební řešení navrhovaných domů nejsou součástí
předkládaného záměru a nejsou aktuálně známá. Základním předpokladem budoucí výstavby RD
je dodržení podmínek plošného a prostorového uspořádání definovaných v ÚPD - zástavba bude
řešena jako nízkopodlažní (do 4 nadzemních podlaží včetně podkroví). Plocha pro realizaci záměru
navazuje na zastavěné území města s podobným typem zástavby a logicky jej rozvíjí
severovýchodním směrem. Na pozemcích pro výstavbu se nachází extenzívní luční porost s
častým pohybem lidí (vyšlapané pěšiny, venčení psů apod.). Popisem stávajícího krajinného rázu a
možnostmi jeho ovlivnění se dokumentace dostatečně zabývá v kapitolách C. I. 1 a D. I. 8 a je
konstatováno, že záměr nemá možnost ovlivnit krajinný ráz („zásah do KR žádný až slabý).

-12-

Posudek k dokumentaci EIA: „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“
S těmito závěry lze souhlasit. Vzhledem k tomu, že nebyly přímo doloženy informace k „dohodě“
dotčeného orgánu ochrany přírody k podmínkám ochrany KR definovaných v ÚPD, je zapotřebí
postupovat podle § 12 odst. 2 - souhlas dotčeného orgánu ochrany přírody k umisťování a
povolování staveb.


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.).
Stanovisko zpracovatele posudku: tato kapitola byla v dokumentaci zpracována. Veškeré
požadavky a připomínky byly zpracovatelem dokumentace komentovány. Z vyjádření Rady
Ústeckého kraje a Krajské hygienické stanice nevyplývaly požadavky na posouzení. Připomínky
Magistrátu města Teplice, Obvodního báňského úřadu a České inspekce životního prostředí byly
komentovány a zapracovány v rámci požadavků, které byly zahrnuty příslušným úřadem do závěru
zjišťovacího řízení (viz výše). Procesní připomínka Krajského úřadu Ústeckého kraje, dotčeného
orgánu ZPF byla vypořádána dostatečně.

II. 2. 2 Obsah dokumentace dle přílohy č. 4 zákona
A. Údaje o oznamovateli
Kapitola obsahuje úplné identifikační údaje Oznamovatele (název, IČ, sídlo). Uveden je také oprávněný
zástupce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace. Správnost údajů je kompatibilní s údaji
v obchodním rejstříku.
B. Údaje o záměru
B. I Základní údaje
B. I. 1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Kapitola obsahuje název záměru a jeho zařazení podle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb. Záměr je
zařazen mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení v kategorii II, bod 108 „záměry rozvoje sídel s
rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B. I. 2 Kapacita (rozsah) záměru
V kapitole jsou uvedeny základní kapacitní údaje pro navržené řešení zóny pro bydlení – celková
plocha dotčená záměrem, plánovaný počet rodinných domů, celková délka komunikací, vodovodních
řadů, kanalizačních stok a plynovodu, počet vsakovacích objektů odvodňujících komunikace, počet
bodů veřejného osvětlení a jejich výška.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k předmětu předloženého záměru a uvedenému zařazení jsou uvedeny úplné kapacitní
údaje. Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace.
B. I. 3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kapitola obsahuje popis umístění záměru ve vztahu k okolí a územnímu plánu, včetně zákresu do
ortofotomapy a mapy širších vztahů. Uvedeno je správní členění – kraj, obec, k. ú. V kapitole je rovněž
uvedeno předpokládané trasování dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. V kapitole chybí pouze výčet parcelních čísel dotčených pozemků. Tyto
údaje jsou uvedeny dále v rámci části B dokumentace. Kapitola obsahuje požadované informace
v dostatečném rozsahu. Správnost údajů lze ověřit veřejně dostupnými geoportály (např. ČÚZK).
B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V kapitole je rámcově popsán charakter záměru s odkazem na koordinační situační výkres přílohy č. 7
dokumentace. Je zde popsán vztah záměru k platnému územnímu plánu s odkazem na vyjádření
příslušného úřadu územního plánování v příloze č. 1 dokumentace. Možnosti kumulace s jinými
obdobnými záměry v přípravě nebyla zjištěna. Kumulativní vlivy s již existujícími záměry jsou
identifikovány v podobě nárůstu dopravních intenzit.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Autor dokumentace opomněl do identifikovaných kumulativních vlivů
zařadit změny podmínek odtokových poměrů. Realizací záměru dojde nepochybně k navýšení poměru
zastavěných a zpevněných ploch, které má ve vztahu k omezení dotace spodních vod a změnám
v odvodu srážek z území kumulativní charakter. Dále je možné uvažovat o kumulativních vlivech
světelného znečištění. V rámci kapitoly se jedná o pouze o výčet všech možných reálných
kumulativních vlivů. Vlastní hodnocení je v dokumentaci obsaženo.
B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Potřeba záměru je odůvodněna naplněním požadavků platné územně plánovací dokumentace v rámci
rozvojové plochy, určené pro bydlení. Jsou uvedeny hlavní důvody pro umístění záměru ve zvolené
lokalitě (zejména využití napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě, poptávka). Uvedena je
varianta aktivní a nulová varianta (stav bez záměru). Tyto varianty byly předmětem posouzení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace týkající se potřeby záměru, odůvodnění jeho
umístění a popisu zvažovaných variant.
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
Kapitola obsahuje:


Informaci o záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci



Základní popis stávajícího stavu zájmového území ve vztahu k požadavkům na demolice



Předpokládané rozměrové parametry nových objektů, kapacity, umístění, napojení a popis
konstrukce



Popis technických a technologických opatření, která jsou vztažena k projektovému řešení
záměru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Některé informace jsou uvedeny ve stručné formě, bez konkrétních sdělení. Např. nejsou uvedeny
informace technického a stavebního charakteru pro období výstavby – např. nejsou definovaná místa
pro zařízení staveniště, nejsou určena místa mezideponií, místa pro uskladnění stavebního materiálu.
Je však možné očekávat, že bližší podmínky budou stanoveny v rámci následných řízení, v rámci
stavební dokumentace podle skutečného provedení.
Podrobnost informací stavebního řešení odpovídá zadání a aktuálnímu stupni přípravy.
Rozsah informací je uveden v obvyklé úrovni pro obdobné záměry a kapitola obsahuje podstatné
informace definující záměr na technické úrovni k tomu, aby mohlo být provedeno posouzení vlivů
stavby na životní prostředí ze všech podstatných hledisek.
B. I. 7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V kapitole jsou uvedeny odpovídající termíny zahájení realizace a dokončení výstavby záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje potřebné informace. Vzhledem k současnému stavu projednání záměru lze
považovat uvedené termíny zahájení výstavby a dokončení za reálné. Uvedené informace jsou
orientační a případný posun výstavby nebude mít z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví zásadní dopad.
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B. I. 8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kapitola obsahuje názvy dotčených samosprávných celků s uvedením kategorizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Identifikace dotčených samosprávných celků byla provedena správně (Ústecký kraj, město Dubí).
Zpracovatel dokumentace uvádí ve výčtu s odkazem na ustanovení § 3 písm. c) a d) zákona i obec
s rozšířenou působností - Statutární město Teplice, do jehož samosprávného obvodu však definované
území dotčené záměrem z pohledu § 3 písm. c) a d) zákona nespadá. Potřeba zařazení Statutárního
města Teplice jako dotčeného územního samosprávného celku nevyplynula z provedeného
zjišťovacího řízení a příslušný úřad tento požadavek rovněž nereflektoval při identifikaci a rozeslání
dokumentace dle § 8 odst. 2 zákona. V tomto kontextu se na Statutární město Teplice nevztahuje
povinnost zveřejnit informace dle § 16 odst. 2 zákona. Lze však souhlasit, že je záměr součástí území
obce s rozšířenou působností z pohledu správní úrovně.
B. I. 9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Zpracovatel dokumentace uvádí navazující rozhodnutí, která odpovídají charakteru předkládaného
záměru včetně příslušných úřadů, které budou rozhodnutí o povolení záměru vydávat (územní a
stavební řízení - Městský úřad Dubí, vodoprávní povolení – Magistrát města Teplice).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje potřebné informace. V kapitole jsou uvedena všechna navazující rozhodnutí
v souladu s § 3 písm. g) zákona, jejichž potřebu lze ve stávající fázi přípravy záměru předpokládat.
V případě územního řízení a stavebního řízení, vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je podle § 13 odst. 6 citovaného
zákona k vedení řízení v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a nikoliv
uvedený Městský úřad Dubí. Z hlediska správnosti údajů v této kapitole se jedná o zásadní připomínku,
která však nemůže ovlivnit závěry vlastního hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dále jsou v rámci kapitoly uvedena i řízení, pro která nebude v daném případě závazné stanovisko
podkladem pro vydání rozhodnutí, neboť nejsou klasifikována v seznamu § 3 písm. g) zákona. Jedná
se o kolaudační rozhodnutí, závazné stanovisko dle zákona č. 164/2001 Sb., a rozhodnutí o vydání
souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Zásadní informací pro účastníky z řad dotčené veřejnosti je, že tato
řízení nebudou vedena v režimu § 9b – 9d zákona.
B. II Údaje o vstupech
B. II. 1 Půda
B. II. 1. 2 Charakteristika území záboru


V rámci kapitoly je uvedeno, že záměr je situován převážně na zemědělských pozemcích v
kategorii trvalý travní porost a orná půda. Pro záměr tedy bude nutné její vynětí ze ZPF.



Zábor ZPF v rozsahu celého záměru je citován z údajů v oznámení. Je uvedena hodnota
2
2
záboru ZPF o 98 460 m z celkové plochy 100 120 m . Část pozemků tvoří ostatní plocha.



Dle informací a podkladů ze strany projektanta v současné době došlo již k rozparcelování
pozemků a zábor ZPF se bude v této etapě výstavby týkat jen ploch pod plánovanými
2
komunikacemi a inženýrskými sítěmi v rozsahu 19 027 m .



Podkapitola popisuje dotčenou BPEJ (2.21.10.), uvádí kategorizaci (IV. třída ochrany) a
charakteristiku dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k
2
odnímání půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb. (4,81 Kč/m , bodový výnosnost 36 –
velmi málo produkční půdy).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje informace v požadovaném rozsahu. Je uveden konkrétní
tabelární výčet parcel a situace plochy trvalého záboru. Uvedený údaj celkového záboru v textu
nekoresponduje s hodnotou ve výčtu pozemků na situační mapě str. 30 dokumentace, kde je součet
2
výměry uvedených parcel 98 065 m (nejsou zde patrně ve výčtu uvedeny pozemky č. 283/1 a
č. 283/2). Správnost uvedených údajů byla ověřena na portálu ČUZK, kde je výsledná hodnota při
2
součtu ploch dotčených pozemků 98 460 m . Tato hodnota odpovídá i údajům, které jsou obsaženy
v tabulce č. 1 na str. 29 dokumentace.
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B. II. 2 Voda
B. II. 2. 1 Pitná voda
 Potřeba pitné vody v období výstavby neklade zásadní nároky na spotřebu. Ve fázi provozu
bude provedeno napojení na stávající vodovodní řady. K tomuto účelu bylo provedeno
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 I. etapy - stavby „Dubí inženýrské sítě a komunikace p. p. č. 365/4 k. ú. Běhánky“.
Tato stavba je již dokončena a předána správci k užívání (12/2020).
 Spotřeba pitné vody pro uživatele rodinných domů vypočtena následovně - 90 RD x 4 osoby =
3
360 osob v dané lokalitě. Specifická potřeba vody na obyvatele 36 m /rok resp. 100 l/den.
Průměrná denní spotřeba záměru Qp = 360 x 100 = 36 000 l/den = 0,42 l/s; Maximální denní
potřeba vody Qd,max = 36 000 x 1,50 = 54 000 l/den = 0,625 l/s; Maximální hodinová potřeba
vody Qh,max = 54 000 x 1,80 = 97 200 l/den = 1,125 l/s.
3

 Roční spotřeba pitné vody na jednu osobu v RD 36 m , požadavek na roční dodávku vody pro
3
všechny RD je cca 12 960 m .
B. II. 2. 2 Užitková voda
 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje podstatné informace v požadovaném rozsahu. V rámci kapitoly jsou rovněž
vyhodnoceny nároky na potřebu vody po dostavbě RD. Uvedené hodnoty odpovídají směrným číslům
roční spotřeby vody, uvedeným v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průměrná denní
spotřeba vody na obyvatele rovněž odpovídá dlouhodobému trendu (cca 90 l/den dle údajů SČVK a.s.,
pro rok 2019). V rámci výpočtu je také prověřena kapacita veřejného vodovodu z hlediska uvažované
spotřeby. Zdroj však neuveden (SČVK, a.s.; kapacita zdroje byla prověřena v rámci pořizování
územního plánu města Dubí). Kapitola neobsahuje informace o záložním zdroji v případě výpadku
veřejného vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z řadu by však denní potřeba byla řešena
3
dovozem. Při obvyklém objemu cisterny (cca 11 m ) se tak jedná o dočasné navýšení uvedených
denních intenzit dopravy o dalších 5 nákladních automobilů denně. V bilanci spotřeby užitkové vody
také není uvažována nárazová spotřeba v období provozu např. k čištění komunikací obytné zóny.
Celkově kapitola uvádí informace z hlediska vstupních hodnot v dostatečném rozsahu.
B. II. 3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
V kapitole uvedeno:


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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. V této fázi předprojektové přípravy lze provádět pouze rámcové odhady
spotřeby uvedených materiálů a surovin. Pro potřeby hodnocení vlivů vstupních údajů lze tento výčet
považovat za dostatečný. Jedná se o standardní stavební a konstrukční materiály.
B. II. 4 Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
B. II. 4.1 Elektrická energie


Kapitola uvádí, že v areálu obytné zóny 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
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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. Celý areál bude rovněž
napojen na záložní zdroje energie se jmenovitým tepelným příkonem 533,3 kW.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola uvádí vzhledem k úrovni předprojektové přípravy očekávaný rozsah informací z hlediska
energetické spotřeby obytné zóny. Lze souhlasit, že v této fázi nelze prakticky odhadnout žádné
konkrétní hodnoty o spotřebách elektrické energie a plynu ve vztahu k možné variabilitě uvažovaných
staveb. Lze však alespoň odhadnout energetickou bilanci ve vztahu celkového příkonu instalovaného
veřejného osvětlení. Vypovídající hodnota by však ve vztahu k hodnocení vlivů byla pouze informativní.
Podrobnost údajů však odpovídá současnému stavu projektové přípravy a energetické požadavky jsou
v rámci další projektové přípravy standardně řešitelné bez zásadních dopadů na životní prostředí a
veřejné zdraví.
B. II. 5 Biologická rozmanitost


Kapitola uvádí, že Biologická rozmanitost (biodiverzita) byla v předkládané dokumentaci
hodnocena na území, které bude záměrem investora dotčeno. Pro potřebu detailního
hodnocení byl zpracován Biologický průzkum, který posuzuje kvalitu druhového složení
zjištěných organismů žijících na daném území i vazby mezi významnými prvky v rámci
biologické rozmanitosti území (příloha č. 3 dokumentace).



Dále je uvedena definice biologické rozmanitosti a údaje z hlediska možného ovlivnění
(stávající fragmentace a výrazné komunikačnímu omezení zájmového prostoru, zábor
pravidelně obhospodařovaného ZPF a TTP, míra snížení druhové rozmanitosti ve vztahu
k širšímu území, zvláštní druhová ochrana).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje dostatečné informace. Je zpracována přiměřeně s ohledem na Metodický výklad
vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP ze dne 20.
10. 2017, č. j. MZP/2017/710/1985. Z pohledu záměru je důležitá skutečnost, že nezasahuje do
hodnotných biotopů z hlediska druhové rozmanitosti. Podstatné údaje jsou předmětem provedeného
biologického průzkumu. Bez zásadních připomínek.
B. II. 6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)


V kapitole je konstatováno, že 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.



Ve fázi výstavby bude doprava materiálu 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 potřeby. Rozložení dopravy bude záviset na harmonogramu prací a povinnostech
stavebních firem a logistiky dodávek materiálu pro stavbu záměru. Očekáván je relativně nízký
nárůst dopravních intenzit, který neovlivní plynulost provozu.



Obytná zóna bude napojena účelovou komunikací přímo na místní komunikaci. V projektu zóny
pro bydlení Dubí – Drahůnky jsou komunikace navrženy jako dopravně zklidněné komunikace
– komunikace v obytné zóně. 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje standardní informace o dopravním napojení a typu
realizovaných komunikací. V rámci této kapitoly je dále vhodné uvést předpokládané dopravní intenzity
ve fázi realizace a provozu záměru. Tyto informace jsou však uvedeny dále v textu.
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B. III Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B. III. 1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů
znečišťování, druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost
zachycování znečišťujících látek)
 Kapitola se zabývá dominantními zdroji pro období výstavby a provozu.
Ovzduší
 Vzhledem k ploše a kapacitě záměru včetně předpokládané jen minimální zátěže z dopravy a
terénních prací (pouze skrývky, výkopy a hutnění). Z tohoto důvodu 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.
 Plošné zdroje budou nejvíce působit v „aktivní části“ stavby v podobě manipulace se
skrývkovými zeminami, nakládkou a dopravou a při hutnění (PM10, respektive PM2,5). 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. Liniové zdroje představuje automobilová doprava
s reprezentativními škodlivinami NOx, resp. NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen. Předpokládaný
nárůst dopravních intenzit na okolních komunikacích je minimální.
Vody
 Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod (viz kapitola B. III. 2).
 Znečištění půdy a půdního podloží
 Charakter záměru vylučuje možnosti znečištění půdy a půdního podloží. Před samotnou
výstavbou je nutné úrodné půdy skrýt (viz kapitola D. I. 5).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace úvodem kapitoly obecně argumentuje, že s ohledem na charakter a kapacity
záměru je očekávána z hlediska znečištění ovzduší minimální zátěž. Jsou uvedeny možné významné
zdroje emisí ve fázi realizace (plošné emise, sekundární emise, liniové zdroje) a druhy
reprezentativních škodlivin. Způsoby a účinnost záchytu těchto škodlivin je uvedena obecně v dalších
kapitolách. Ve výčtu reprezentativních škodlivin z liniové dopravy chybí benzo(a)pyren. S obsahem a
tvrzením autora dokumentace z hlediska úrovně emisí lze v obecné rovině souhlasit, neboť příspěvky
záměru nebudou mít dopad na dlouhodobou úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území. Nicméně
kapitola by měla obsahovat přezkoumatelné závěry a zejména odůvodnění absence podrobnějšího
hodnocení v rámci rozptylové studie. Obecně lze vzhledem k podrobnosti údajů o záměru kvantifikovat
přibližné úrovně emisí z uvedených zdrojů, uvést předpokládaný výčet a typy stavební mechanizace.
Předpokládané intenzity osobní dopravy po dostavbě obytné zóny.
Z hlediska znečištění vody a půdy je popis výstupů uveden v následujících kapitolách.
S konstatováním, že charakter záměru vylučuje možnosti znečištění vod a půdy však nelze z principu
souhlasit. Možnosti znečištění těchto složek je obecně pravděpodobná zejména ve fázi realizace
záměru (např. rizika úniků kapalin z mechanizace, kontaminace skrývkových zemin, atd.).
B. III. 2 Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
 Kapitola se zabývá odpadními vodami pro období výstavby a provozu. V úvodu je
konstatováno, že územím 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.
Výstavba
 Technologické odpadní vody během výstavby vznikat nebudou (ve smyslu výstavby
infrastruktury). Splaškové odpadní vody budou likvidovány v mobilních WC. Srážkové vody
budou zasakovány do terénu.
Provoz
 Technologické odpadní vody vznikat nebudou (ve smyslu realizace RD). Splaškové vody z RD
budou odvedeny do kanalizace k likvidaci na ČOV (produkce odpovídá spotřebě cca 13 000
3
m /rok; předpoklad pro 360 trvale žijících osob). Odpadní dešťové vody budou zasakovány.
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Zjištěný koeficient vsaku z provedené zkoušky Kv = 1,39.10 m .s .m . Dle definice podle
vyhlášky č. 269/2009 Sb., se jedná o málo propustné horninové prostředí. U komunikací,
zpevněných ploch i RD je možné dešťové vody řešit akumulací a zasakováním. Pro
komunikace jsou navrženy vsakovací objekty (celkem 5 ks) dle normy ČSN 75 9010. Výpočet
3
dle této normy uveden. Celkový navrhovaný retenční objem je 326 m . Vzhledem k filtračním
vlastnostem lokality doba prázdnění překročí 72 h.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje podstatné informace. V rámci kapitoly je uveden přehled zdrojů odpadních vod pro
fázi realizace i provozu záměru. Ve fázi realizace je možné očekávat minimální množství odpadních
vod technologických při tvorbě stavebních směsí. Lze souhlasit, že množství ani kvalitu není možné na
základě dosavadních informací vyjádřit. Pro fázi provozu je rovněž uveden výčet předpokládaných
zdrojů, předpokládané množství produkovaných odpadních vod. Je uvedeno koncové zařízení pro
likvidaci splaškových vod s dostatečnou kapacitou (podrobné informace o zařízení lze veřejně
dohledat). Údaje o charakteru splaškových vod ve vztahu ke kanalizačnímu řádu neuvedeny. Lze však
očekávat soulad. Uvedený výpočet pro dimenzi retenčních objektů a údaje odpovídají ČSN 75 9010 –
návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, která zohledňuje míru bezpečnosti
proti přeplnění vsakovacích zařízení a přetékání srážkových vod na povrch.
V rámci kapitoly by bylo dále vhodné uvést teoretický výpočet pro návrhovou přívalovou srážku ve
vztahu ke kapacitám vsakovacích objektů. Dále údaje o předpokládané kvalitě srážkových vod, resp.
výčet opatření pro prevenci znečištění, účinnost ORL atd. Případné zvážení možnosti využití retence
k závlaze doprovodné zeleně za účelem úspory vody, není vzhledem k předpokládané hodnotě
vyprázdnění retenčních nádrží relevantní. Z hlediska obsahu a správnosti uvedených údajů bez
připomínek.
B. III. 3 Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby
nakládání s odpady)
 Kapitola úvodem konstatuje zákonné požadavky pro původce, vyplývající ze z. 185/2001 Sb. o
odpadech.
 Je popsán způsob nakládání s odpady, předpokládaný výčet druhů a systém shromažďování
odpadů pro fázi výstavby i provozu záměru. Svoz komunálních odpadů je zajištěn smluvně
s městem Dubí. Jsou rovněž uvedena předpokládaná koncová zařízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje ve vztahu k charakteru záměru potřebné informace. Výčet jednotlivých druhů
odpadů odpovídá reálným výstupům z fáze výstavby a provozu záměru. Nakládání s odpady odpovídá
povinnostem vyplývajícím ze zákona o odpadech. Kapitolu by bylo vhodné rozšířit alespoň o
předpokládanou bilanci produkce odpadů pro uvažovaných 360 obyvatel, která rezultuje z údajů
v Plánu odpadového hospodářství města Dubí (zpracovatel ISES, s.r.o., 12/2016) s návrhovým
obdobím 2017 – 2021. Obsah kapitoly by pak přehledněji zodpověděl otázku dostupnosti volné
kapacity zařízení pro využívání či odstranění. Pro potřeby hodnocení vlivů jsou však údaje v rámci
kapitoly dostatečné. Volnou kapacitu je možné ověřit z dostupných zdrojů.
B. III. 4 Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy –
přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk z výstavby
 V období výstavby lze očekávat působení technologických zdrojů (stavební stroje, pomocná a
doplňková mechanizace) a působení hluku z dopravy. 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 částí 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.
 Je uveden odhad akustického výkonu stavební mechanizace (nakladač, buldozer, cisterna, NA,
vibrační pěch).
 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.
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Hluk z provozu
 Pro fázi realizace záměru není předpoklad výrazné trvalé hlukové zátěže. Realizace výstavby
bude probíhat po etapách, výstavba jednotlivých objektů bude probíhat postupně a nahodile,
podle objemu prodeje parcel a projektové přípravy výstavbu rodinných domů konkrétních
majitelů.
Vibrace, záření a zápach
 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.
Současně není předpoklad pro provoz zařízení, která by byla původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 480/2001 Sb. Posuzovaný
záměr není zdrojem pachových látek ani ve fázi přípravy území ani ve fázi realizace, tedy
budoucí individuální výstavby samotných RD.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V projektových podkladech pro dokumentaci nebyly k dispozici základní údaje nezbytné k posouzení
hluku ze stavebních činností. Autor dokumentace tedy uvádí obecné informace, které lze v souvislosti
s výstavbou přepokládat. Způsob omezení ve fázi realizace je uveden pouze časový, vztahuje se
k denní době. Z hlediska obsahové náplně této kapitoly je dále vhodné uvést předpokládané intenzity
dopravy (jsou vedeny dále v textu), časový harmonogram prací a zejména preciznější odůvodnění
absence zpracování detailnějšího hodnocení v rámci Hlukové studie. Lze však souhlasit, že hluk
vyvolaný stavebními pracemi bude časově omezen s předpokladem, že akustické zatížení bude pod
hodnotou hygienického limitu hluku platného pro stavební práce v pracovních dnech v době mezi 7:00
a 21:00 hod.
Pro fázi provozu lze souhlasit, že pro obytné objekty budou platit současně platné hygienické limity a
vzhledem k charakteru záměru není obecně předpoklad pro navýšení akustické zátěže. Obdobně lze
vyloučit s ohledem na charakter záměru působení vibrací, záření a produkci emisí zápachových látek
v období realizace i provozu záměru. Kapitola tak obsahuje podstatné informace. Nad rámec
požadovaného výčtu by se autor dokumentace mohl věnovat problematice seismicity území a
stanovení radonového indexu. Území se však nenachází z dostupných údajů České geologické služby
a Geofyzikálního ústavu AV ČR v seismicky aktivní oblasti a oblasti s významným rizikem vnikání
radonu z podloží do budov. Ve vztahu ke světelnému znečištění, které je předpokládáno realizací
veřejného osvětlení, nebyly z hlediska technického popisu a výkonu osvětlovací soustavy v době
zpracování dokumentace údaje dostupné.
B. III. 5 Doplňující údaje (například 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Formálním nedostatkem kapitoly je absence bilance zemin při terénních
úpravách. Tyto údaje je již možné s ohledem na fázi projektové přípravy odhadnout.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Úvod kapitoly obsahuje charakteristiku území a způsob historického a současného využití území. Jsou
uvedeny údaje o umístění – vymezení dotčeného území, nadmořská výška a potenciálně dotčené
nejvýznamnější charakteristiky dotčeného a širšího území. Je také uveden vztah záměru k platné
územně plánovací dokumentaci.
C. I. 1 Krajina
 Úvod kapitoly obsahuje obecnou definici a určení typu krajiny. Dotčené území je identifikováno
jako příměstská krajina – hustě osídlená krajina s heterogenní mozaikou zastavěných ploch.
Dále jsou uvedeny podstatné informace a popis posuzovaného území.
 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola v úvodu obsahuje popis zájmového území resp. dotčeného krajinného prostoru. Jsou
jmenovány kulturní a historické hodnoty, znaky dominantních prvků a citován popis koncepce
uspořádání krajiny z textové části územního plánu (rekultivace, doplnění ÚSES, ochrana souvislého
zalesnění svahů Krušných hor). Další charakteristiky se vztahem k hodnocení krajinného rázu jsou
obsaženy v navazujících kapitolách. Vzhledem k zadání kapitoly, která se má zabývat strukturou a
rázem krajiny se jedná o dostačující popis, který lze v uvedeném rozsahu akceptovat. Bez dalších
připomínek.
C. I. 2 Geomorfologie a hydrologie
 V úvodu je konstatováno zadání studie vlivů na hydrogeologické poměry, která je přílohou č. 4
dokumentace.
 C. 1. 2. 1 Geologické poměry zájmové oblasti
 Je uvedeno regionální členění reliéfu (systém Hercynský, provincie Česká vysočina, soustava
Krušnohorská, podsoustava Podkrušnohorská, celek Mostecká pánev, podcelek Chomutovskoteplická pánev, okrsek Chabařovická pánev) a dále detailní popis okrsku s uvedením citace
(Demek J. a kol., 1987).
 C. 1. 2. 2 Hydrologické poměry zájmové oblasti
 Je uvedena charakteristika hydrogeologického rajonu (teplický ryolit, geologická jednotka
horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika. Geologické podloží je tvořeno jednotvárně
terciérními neogenními písky, štěrky a jíly středního až spodního miocénu. Je citováno členění
(Olmer et al. 2006).
 Jsou uvedeny předpisy v oblasti způsobu likvidace srážkových vod do horninového podloží
(zákona č. 254/2001 Sb., a ČSN 75 9010). Dále je uveden předmět zadání studie
hydrogeologických poměrů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Tato kapitola obsahuje dostatečné informace. Autorovi dokumentace lze
z hlediska interpretace vyčíst absenci grafické části (výřez z geologické mapy, radonové mapy,
seismické mapy), detailnější popis hydrogeologického kolektoru, zastižení hladiny podzemní vody a její
popis. Tyto podrobnější informace lze však nalézt v přiloženém báňském posudku.
C. I. 3 Určující složky fauny a flory, části území a druhy chráněné dle zákona
 V rámci kapitoly je uvedeno fytogeografické členění (termofytikum, obvod České termofytikum,
okres Podkrušnohorská pánev), popis potenciální přirozené vegetace (svaz Carpinion dubohabřiny a dubolipové háje, asociace lipová bučina s lípou srdčitou - Tilio cordataeFagetum). Závěrem je uveden odkaz na podrobnější popis v kapitole C. 2. 5. 3 Biologická
rozmanitost.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje dostatečné informace i s ohledem na skutečnost, že podstatná část obsahu a
detailnější popis je v navazující kapitole a biologickém průzkumu v rámci samostatné přílohy č. 3
dokumentace. Odkaz na citovanou literaturu uveden v závěru textu dokumentace. Bez připomínek.
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C. I. 4 Významné krajinné prvky
 V rámci této části je definován pojem VKP dle § 3 písm. b) - vyjmenované a § 6 – registrované
dle z. 114/1992 Sb. Dále je uvedeno, že 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přes absenci grafického znázornění například v ortofotomapě obsahuje kapitola dostatečné informace.
Bez připomínek.
C. I. 5 Územní systém ekologické stability krajiny


V rámci této části je definován pojem ÚSES a jeho cíle. Dále je uvedeno, že v lokalitě se
nevyskytují žádné prvky nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability. Závěrem jsou uvedeny nejbližší prvky a jejich vzdálenost od hranice dotčeného území.

Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole je interpretován popis ve vztahu k ÚSES výřezem z výkresu územně plánovací
dokumentace. Uvedené údaje korespondují s aktuálním stavem ÚSES v širším území. Pouze
z hlediska definice je třeba zmínit, že je ÚSES složen navíc z interakčních prvků, které s nimi tvoří
funkční síť (relativně stabilní část krajiny, která na biokoridory a biocentra nenavazuje). Tyto se
v dotčeném území nevyskytují. Kapitola tak obsahuje z hlediska popisu dostatečné informace. Bez
dalších připomínek.
C. I. 6 Zvláště chráněná území


V rámci této části je opět definován pojem zvláště chráněná území z pohledu zákona
č. 114/1992 Sb., a z. 44/1988. Dále je uvedeno, že dotčené území nezasahuje do
velkoplošných ani maloplošných vyhlášených zvláště chráněných území. Jsou uvedena
nejbližší maloplošná zvláště chráněná území. Dotčené území 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska popisu střetů se zvláště chráněnými územími dostatečné informace.
Umístění v Chráněném ložiskovém území je znázorněno v grafickém výstupu, zdroj neuveden (ČGS –
Surovinový informační systém). Bez dalších připomínek.
C. I. 7 Území přírodních parků


V rámci této části je pouze konstatováno, že území 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska popisu střetu s Přírodním parkem dostatečné informace. Bez dalších
připomínek.
C. I. 8 NATURA 2000


V rámci této části je úvodem definována problematika a rozdělení lokalit soustavy NATURA
2000. Dále je konstatováno, že se nenachází žádný z významných přírodních biotopů
mapovaných v rámci soustavy Natura 2000. Hranice nejbližší z nich, EVL Východní
Krušnohoří, se nachází cca 800 m S až SZ směrem od plochy uvažované pro záměr. Je
uveden odkaz na stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i z. 114/1992 Sb., (ze
dne 2. 9. 2020 č. j.: KUUK/129343/2020). Významný vliv vyloučen (viz příloha č. 2
dokumentace).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska popisu území ve vztahu k lokalitám soustavy NATURA 2000 dostatečné
informace, popis nejbližší EVL je uvedena ve stanovisku orgánu ochrany přírody v příloze č. 2
dokumentace. Rovněž je graficky znázorněno umístění vůči této EVL (zdroj neuveden). Kapitola
obsahuje dostatečné informace. Bez dalších připomínek.
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C. I. 9 Ložiska nerostů


V kapitole je uvedeno, že 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska popisu území ve vztahu k prvkům ochrany nerostného bohatství
dostatečné informace. Grafické znázornění je částečně patrné obr. 8 v kapitole C. I. 6 Zvláště chráněná
území. Kapitola obsahuje dostatečné informace. Bez dalších připomínek.
C. I. 10 Území historického, kulturního nebo archeologického významu


V kapitole je popsán historický vývoj Dubí (zdroj Wikipedia).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska historického, kulturního nebo archeologického popisu území pouze
základní dostupné informace. Chybí informace o vyhlášení rezervace UNESCO (dále v textu), nebo
údaje Národního památkového ústavu. Kapitola neobsahuje ani grafické výstupy (vojenské mapování,
historické mapy, výřez mapy geoportálu NPÚ). Ve vztahu k dotčenému území však lze uvedené údaje
považovat za dostatečné. Bez dalších připomínek.
C. I. 11 Území hustě zalidněná


V kapitole je uvedena správní příslušnost a údaje o posledním 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.



Dále je pospán trend hustoty zalidnění v rámci Ústeckého kraje a další údaje o predikci vývoje
z dat Českého statistického úřadu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola neuvádí aktuální informace. Dle ČSÚ je k 1. 1. 2021 počet obyvatel města Dubí 7 809.
Současná hustota obyvatel ve správním území města Dubí se tedy pohybuje okolo 231 obyvatel
2
na km . Mimo tyto základní charakteristiky je možné v rámci této kapitoly citovat i strukturu obyvatel
města z hlediska věku a pohlaví, ekonomické aktivity popř. úmrtnost. Uvedené údaje poskytují
z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostatečný podklad. Bez dalších
připomínek.
C. I. 12 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení


V kapitole je konstatováno, že 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.



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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry zpracovatele dokumentace lze obecně souhlasit. Kapitola však obsahuje minimum informací
o vývoji znečištění ovzduší v posuzované oblasti (např. pro fáze ročního období ve vztahu k inverznímu
charakteru počasí pánevní oblasti). Nejsou uvedeny nejbližší dominantní stacionární zdroje, popř. jiné
údaje o současných a ukončených provozech v širším území. Dále kapitola neobsahuje informace o
dopadech důlní těžební činnosti a dopadech akustického zatížení z dopravy na okolních komunikacích
(např. hlukové mapy, intenzity sčítání apod.). Tyto údaje a odkazy na zdroje podporují důvěryhodnost
uvedeného textu. Podstatnou část je možné dohledat v navazujícím textu dokumentace. Bez dalších
připomínek.
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C. I. 13 Staré ekologické zátěže


Úvod kapitoly obsahuje rešerši o vzniku a vývoji ekologických zátěží a výčet hlavních
reprezentativních kontaminantů včetně složek životního prostředí, které jsou jimi zasaženy.
Dále je uveden postup evidence a typy sanačních technologií.



V dotčeném území ale nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly v současné době mít
vliv na proveditelnost záměru.



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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje z hlediska popisu území ve vztahu k možnosti existence starých ekologických zátěží
dostatečné informace. Je uvedeno nejbližší registrované území dle evidence Systému
kontaminovaných míst, zdroj Ministerstvo životního prostředí (širší specifikace neuvedena). Bez
připomínek, kapitola obsahuje potřebné informace.
C. I. 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).

 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska možnosti důlních propadů je již území stabilizované (viz Báňský posudek Havrlík, 7/2017).
Bez připomínek. Kapitola obsahuje potřebné informace. Celkově lze konstatovat, že s ohledem k
charakteru záměru byla v rámci dokumentace věnována pozornost všem dostupným environmentálním
charakteristikám zájmového území, které by mohly být vlivy posuzovaného záměru potenciálně
významně ovlivněny.
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
 V kapitole je uvedeno, že dotčená lokalita nepatří z hlediska znečištění ovzduší mezi ty, kde
jsou překračovány limitní hodnoty, přesto širší území patří k nejvíce zatížené oblasti v ČR. Dále
jsou jmenovány hlavní zdroje znečišťování ovzduší. Dále jsou v kapitole uvedeny imisní limity
dle zákona č. 201/2012 Sb.
 Pro hodnocení stávající kvality ovzduší byly použity pětileté klouzavé průměry koncentrací
relevantních škodlivin, zveřejněné na webových stránkách Českého hydrometeorologického
ústavu (období 2015 - 2019 ve čtvercové síti 1 x 1 km). Současně byla uvedena hodnota imisní
koncentrace PM10 z nejbližší stanice stacionárního měření (UKRUA Krupka) za rok 2019.
 C. 2. 1. 2 Klima
 Je uvedena charakteristika a údaje o klimatické oblasti (Quitt 1971).

-24-

Posudek k dokumentaci EIA: „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje dostatečné informace o charakteristikách klimatických podmínek a stavu kvality
ovzduší. Nad rámec uvedeného obsahu by bylo vhodné klimatické údaje porovnat i s jinými zdroji,
např. Köppen-Geigerova klasifikace či klasifikace dle Klimatické regionalizace Moravec – Votýpka
(Moravec & Votýpka, 1998), která je založena na digitálním modelování s daty z třicetileté datové řady
tzv. “normálu” z let 1961 – 90, naměřenými na 85 klimatologických stanicích ČR. Ve vztahu ke kvalitě
ovzduší by bylo vhodné uvést komentář a data k průběhu teplotních inverzí, větrnou růžici apod.
C. 2. 2. Voda
 Je konstatováno, že se záměr přímo nedotýká žádného vodního toku, či povrchových vod.
Zdroje hromadného zásobování vodou se v prostoru lokality ani jejím bezprostředním okolí
nenacházejí.
 Dále je uveden popis území z hlediska odvedení srážkových vod, zátopovým územím,
lokalizace ve vztahu k CHOPAV, ochrannému pásmu II. stupně IIC lázeňských vod.
 Jsou jmenovány a charakterizovány nejbližší vodní toky a zastižení hladiny spodních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola vzhledem k charakteru a umístění záměru obsahuje potřebné údaje. Pro vyčerpávající popis
by bylo vhodné v rámci kapitoly uvést nejbližší evidované vodních zdroje k odběru pro lidskou potřebu,
jejich kapacita nebo vzdálenost od jejich ochranného pásma.
C. 2. 3 Půda
 Je konstatováno, že záměrem dojde k záboru půdy či nového území. Je uvedena
identifikovaná hlavní půdní jednotka, bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) a třída
ochrany. Dále je uveden popis a charakteristika BPEJ a hodnota celkového záboru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje dostatečné informace včetně uvedení zdrojů. Bez připomínek.
C. 2. 4 Přírodní zdroje


Kapitola obsahuje popis záměru z hlediska horního zákona ve vztahu k chráněnému
ložiskovému území Proboštov (ID 07840000) se surovinou hnědé uhlí. Je konstatováno, že
k záměru bylo vydáno závazné stanovisko dle § 19 horního zákona, které je součástí přílohy
č. 8 dokumentace. Dále je uvedena informace o existenci poddolovaného území.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje ve vztahu k dotčenému území dostatečné informace. Bez připomínek.
C. 2. 5 Biologická rozmanitost


Kapitola obsahuje výčet údajů z provedeného biologického průzkumu (RNDr. Jiří Vávra, CSc.,
autorizovaná osoba pro hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., příloha H.3).



Botanická část konstatuje, že v období od března do srpna 2020 bylo v průběhu průzkumu
zaznamenáno v lučním porostu 148 druhů cévnatých rostlin. Zoologická část obsahuje výčet ze
závěrů průzkumů bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. V závěrečné části kapitoly
je uveden výčet zjištěných zvláště chráněných druhů, které byly na lokalitě biologickým
průzkumem zastiženy.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Formální připomínka směřuje k úvodu kapitoly, kde je uvedeno, že přílohou č. 3 dokumentace je
Hodnocení vlivů zásahů na chráněné zájmy přírody a krajiny dle §67 z. 114/1992 Sb. Součástí přílohy
je však pouze biologický průzkum. Z hlediska popisu dotčeného území ve vztahu k biologické
rozmanitosti je kapitola zpracována dostatečně.
C. 2. 6 Obyvatelstvo a veřejné zdraví


Kapitola obsahuje popis sídelní struktury v navazujícím území. 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.



Je konstatováno, že obytná zóna navazuje na existující zástavbu s vyšší hustotou obyvatel.
V případě možného navýšení hluku způsobeného výstavbou je vzhledem k vlastnostem tohoto
záměru exponované obyvatelstvo omezeno na právě tuto nejbližší zástavbu a případně

-25-

Posudek k dokumentaci EIA: „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“
zástavbu podél příjezdových komunikací, a to jen ve fázi přípravy území. Vzdálenější zástavba
bývá již hlukově odstíněna.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Obsah kapitoly by mohl být doplněn o reprezentativní demografická data a
statistiky zdravotního stavu obyvatel. Ve vztahu k charakteru záměru to však není nezbytné.
C. 2. 7 Hmotný majetek


Kapitola definuje pojem hmotného majetku. Je konstatováno, že se na dotčeném území
nenachází hmotný nemovitý majetek, který by mohl být 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. S ohledem na popis území v předchozích kapitolách nelze v dotčeném území
očekávat konflikty na této úrovni.
C. 2. 8 Kulturní dědictví


Je konstatováno, že 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

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje požadované informace v dostatečném rozsahu s uvedením zdroje.
C. III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru


Kapitola uvádí celkové shrnutí stěžejních informací z kapitol C. I. a C. II.



Dotčené území bylo identifikováno jako 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.



Jsou identifikovány dominantní prvky ovlivňující kvalitu životního prostředí v dotčeném území:
liniové zdroje hluku, vliv silnice v dotčeném území se projevuje především u zástavby
situované v bezprostřední blízkosti komunikace, limity s přihlédnutím ke korekci na starou
hlukovou zátěž jsou plněny a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v širším území se
pohybují na hranici imisního limitu. Zdrojem je zejména nedokonalé spalování v lokálních
topeništích.



Závěrem jsou voleny a komentovány zásadní parametry dotčeného území na úrovni vlivů na
zdraví obyvatel (faktor pohody, hluk, znečištění ovzduší) a vlastní posouzení kvality
ekosystémů (flora, fauna).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Název kapitoly formálně neobsahuje celý název, uvedený v příloze č. 4 z. 100/2001 Sb. Kapitola
obsahuje dostatečné informace o území vyjma predikce jeho vývoje bez realizace záměru. Z obsahu
dokumentace lze však vývoj v dotčeném území analogicky odvodit. Ve vztahu k funkčnímu využití
plochy, uvedenému v územním plánu města Dubí je již lokalita předurčena k výstavbě. Do jejího
naplnění je předpokládáno extenzivní zemědělské využití pozemků. S uvedeným obsahem kapitoly lze
souhlasit. Realizace záměru nepředstavuje významné navýšení zátěže relevantních složek životního
prostředí, resp. hlavních charakteristik dotčeného území.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých,
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají
z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho
realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady,
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu
stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních
zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí.
D. I. 1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
D. I. 1. 1 Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel
 Autor dokumentace identifikuje relevantní negativní vlivy na obyvatelstvo v podobě vlivu emisí
a vlivů hluku. Dále je konstatováno, že ve fázi realizace i provozu bude vliv záměru na
celkovou imisní situaci včetně související dopravy u všech hodnocených škodlivin nepatrný a z
hlediska zdravotního rizika zcela zanedbatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přestože lze obecně se závěry této kapitoly ve vztahu k obdobným záměrům obecně souhlasit,
zpracovatel dokumentace v této části naprosto rezignoval na jakékoliv širší odůvodnění ve vztahu
k míře velikosti a významnosti vlivů. Závěry nejsou podloženy konkrétními údaji o očekávané úrovni
emisních příspěvků, očekávaném působení akustických zdrojů, popř. jinými citovanými údaji, které by
mohly podložit uvedená tvrzení.
Z popisu záměru v předchozích kapitolách lze predikovat nejvýznamnější vlivy zejména v období
realizace záměru. Působení hluku na okolí v období výstavby bude probíhat v časově omezené době a
předpokládá se, že generované akustické bude pod hodnotou hygienického limitu hluku platného pro
stavební práce v pracovních dnech v době mezi 7:00 a 21:00 hod. Po ukončení výstavby není
analogicky ve vztahu k charakteru obytné lokality předpokládáno významné ovlivnění akustické a
imisní situace (předpoklad plnění hygienických limitů pro obytnou zástavbu).
Z hlediska znečištění ovzduší jsou ve fázi realizace významné zejména krátkodobé (denní)
koncentrace tuhých znečišťujících látek (PM10). Nejvyšší emise z období výstavby lze předpokládat v
letním období, zatímco maximální imisní zátěž obecně nastává obvykle v zimním období (v inverzním
charakteru počasí). Obecně tak lze předpokládat, že nebude docházet v rámci výstavby ke
kumulativnímu působení s jinými zdroji v území a tím k možnosti dočasného zhoršení imisní situace
nad úroveň imisních limitů. Obdobně lze uvažovat u akustických příspěvků ze staveništní dopravy a
mechanizace. Zpracovatel dokumentace z tohoto důvodu navrhuje opatření, která byla v rámci návrhu
stanoviska ve vztahu k eliminaci zdravotních rizik v této oblasti zpracovatelem posudku doplněna a
upřesněna.
D. I. 1. 2 Vlivy sociálně – ekonomické
 Je konstatováno, že 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.
 Dále jsou uvedeny zejména pozitivní vlivy v podobě výstavby a modernizace infrastruktury, a
zefektivnění dopravního řešení v lokalitě Dubí-Bystřice.
 Dalším pozitivním vlivem je vytvoření podmínek pro uspokojení potřeb bydlení a přílivu nového
obyvatelstva resp. naplnění cílů územního plánu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola postihuje veškeré relevantní vlivy.
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D. I. 2 Vlivy na ovzduší a klima
 Úvodem kapitoly je konstatováno, že záměr nebude mít žádné negativní vlivy na klima.
Důvodem je územně omezený zásah do krajiny. Pro hodnocení vlivů záměru na klimatickou
změnu byly zohledněny přímé a nepřímé emise skleníkových plynů a zranitelnost záměru vůči
změně klimatu v důsledku změn teploty, dlouhodobých změn srážek, záplav a povodní, bouřek
a větrů, sesuvů půdy, stoupající hladiny moří a obdobných faktorů.
 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.
 Nejzásadnější vlivy na ovzduší jsou identifikovány jako dočasné ve fázi realizace záměru
působením výstavby (skrývka) a dopravy (nákladní). Pro fázi provozu je předpokládáno
působení vlivů vnikajících při bydlení (vytápění RD) a užívání komunikací (osobní doprava).
Intenzita (a to i v kumulaci se současným stavem dopravního zatížení) je nízká.
 Při návrhu vytápění resp. individuálních stacionárních zdrojů bude respektována směrnice EU
o energetické účinnosti.
 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje vzhledem k popisu velikosti a významnosti vlivů na ovzduší a klima podstatné
závěry, založené na údajích v předchozích kapitolách. Lze souhlasit, že příspěvky záměru ke
znečištění ovzduší příslušnými relevantními znečišťujícími látkami jsou celkově nízké. Současně ve
vztahu ke stávající úrovni znečištění ovzduší v dotčeném území a navrženým opatřením k ochraně
ovzduší přijatelný. Součástí záměru bude doprovodná zeleň (výsadba dřevin), která má schopnost
vázat prachové částice frakce PM10 a PM2,5. Současně se jedná i o opatření pro snížení koncentrace
benzo(a)pyrenu, který je na tyto částice vázán a jehož koncentrace se v lokalitě blíží imisnímu limitu.
Zpracovatel posudku z tohoto důvodu doporučil v rámci další projektové přípravy specifikaci rozsahu a
druhové skladby dřevin s ohledem na účinnost záchytu prachových částic a zajištění monitoringu jejich
stavu, údržby a případné obnovy.
Vzhledem k charakteru záměru nejsou z hlediska hodnocení vlivů na klima připomínky.
D. I. 3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další charakteristiky
D. I. 3. 1 Hluk
 Úvodem kapitoly jsou definovány platné hygienické limity akustické zátěže dle Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 Dále je uvedeno, 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.
 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.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Charakter záměru předpokládá nejvýraznější vlivy z hlediska akustické situace v období jeho realizace.
S tohoto hlediska kapitola obsahuje podstatné závěry, založené na údajích v předchozích kapitolách
(zejm. akustický výkon stavební mechanizace, vzdálenost od stávající obytné zástavby, předpokládaná
doba působení aj.). V období provozu záměru nejsou s ohledem na funkční využití obytné zóny
předpoklady působení významných akustických zdrojů hluku. Současná akustická situace v lokalitě je
rovněž příznivá. Generovaná doprava související s obsazením obytné zóny předpokládá dopravní
intenzity na úrovni cca 180 osobních automobilů. Velikost a významnost vlivů na akustickou situaci
v dotčeném i širším území tak lze považovat s ohledem na plnění platných hygienických limitů za
přijatelné.
Formálním nedostatkem této kapitoly je absence vyhodnocení vlivů světelného znečištění, resp. záření
ze zdrojů veřejného osvětlení (68 osvětlovacích bodů o výšce 6 m.). K této problematice byl
Ministerstvem životního prostředí vydán metodický pokyn k předcházení a snižování světelného
znečištění č. j.: MZP/2020/710/2387 ze dne 30. 6. 2020. S ohledem na chybějící podrobné technické
údaje navrhovaného veřejného osvětlení (v části B. I, B. III dokumentace), které jsou z hlediska
problematiky světelného znečištění podstatné, jsou zpracovatelem posudku navržena do závazného
stanoviska odpovídající opatření pro další fázi projektové přípravy.
D. I. 4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
 Kapitola cituje údaje ze zadaného hodnocení vlivů na hydrogeologické poměry území, které je
přílohou č. 4 dokumentace.
 V území není přítomna vodoteč, do které by bylo možné odvádět srážkové vody. 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.
 Na lokalitě bylo provedeno 5 průzkumných sond hlubokých 2,5 m. Byla provedena vsakovací
zkouška podle metodiky ČSN 75 9010 pro určení koeficientu vsaku kv podložních hornin
3 -1
-2
(1,39.10-5 m .s .m ).
 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. Sklon hladiny
podzemní body (směr odtoku) v kvartérním kolektoru je totožný se spádem terénu k Račímu
potoku. Od povrchu do hloubky min. 10 m je tedy horninové podloží posuzovaných pozemků
suché (nesaturované). Zasakování je tedy možné. Hydrogeologické poměry lokality rovněž
umožňují umístění domovních ČOV u jednotlivých RD a následnou likvidaci přečištěných
odpadních vod zasakováním do nesaturovaného horninového podloží.
 Pro výpočet dimenze vsakovacích zařízení je doporučeno použít nižší koeficient vsaku
3 -1
-2
kv = 5.10-6 m .s .m .
 Možnost a způsob likvidace střešních srážkových vod u jednotlivých 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Velikosti a významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody se hodnocení v dokumentaci věnuje
dostatečným způsobem. V souladu s § 5 odst. 3 z. 254/2001 Sb., o vodách, je věnována pozornost
zasakování srážkových vod podrobným hydrogeologickým průzkumem lokality. Kvalita zasakovaných
vod, odvedených z povrchu odstavných ploch pro osobní automobily je řešena položením sorpčního
geosyntetika. Pro odvedení vod z povrchu komunikací je navrženo celkem 5 vsakovacích objektů o
dostatečné kapacitě (doloženo výpočtem). Dešťová voda z chodníků bude vyspádována do pásu
zeleně, kde bude následně vsakována do terénu. Předpoklad pro dostatečnou kapacitu odvedení
srážkových vod ze střech a zpevněných ploch RD je v hydrogeologické studii prokázán. Dodávky pitné
vody a odvod splaškových vod je řešen napojením na stávající sítě města Dubí, které jsou dostatečně
dimenzovány. Formálně chybí komentář k vlivům na ochranné pásmo zdroje lázeňských vod. Celkově
lze souhlasit se závěrem, že záměr je z hlediska vlivů na vody přijatelný.
Z dokumentace není patrné, zda je voda z uličních vpustí před odvedením do vsakovacích objektů
předčištěna v ORL. Z tohoto důvodu je stanoven požadavek na projektovou dokumentaci, kde bude
navržen odpovídající způsob záchytu lehkých kapalin. Důvodem je zejména riziko kontaminace
horninového prostředí v případě havarijních situací v období provozu.
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D. I. 5 Vlivy na půdu
 Realizace záměru bude mít vliv na zemědělskou půdu, většina území záměru se nachází na
půdě v ochraně ZPF. Pro etapu výstavby komunikací je vyčíslen zábor o 1,9027 ha.
 Dále je konstatována potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, kde jsou stanoveny konkrétní
podmínky pro odnětí. Je uveden popis identifikované BPEJ.
 Z hlediska vlivů na místní topografii, stabilitu a erozi půdy nedojde vzhledem ke koncepci
záměru k negativním vlivům. Rizika možných erozních vlivů jsou očekávána zejména
v průběhu výstavby a krátkodobě po jejím ukončení. Proti průsakům ropných látek bude na
parkovacích stáních z vegetačních tvárnic položeno sorpční geosyntetikum, REO Fb NTFR24.
 S ohledem na velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu považovat málo významný, s
přihlédnutím k hodnotám BPEJ daných pozemků a k navrženým kompenzačním opatřením za
vliv akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Velikost a významnost vlivů na půdu je v dokumentaci hodnocena standardně. Ve vztahu
k uvažovanému záboru lze konstatovat, že identifikované údaje (BPEJ, třída ochrany) se vztahují ke
všem pozemkům dotčeným stavbou obytné zóny. Ve vztahu k dopadům na zemědělský půdní fond je
evidentní, že po zprovoznění záměru dojde k záboru 9,846 ha (viz vstupní údaje v kapitole B. II. 1.).
Zda bude v řízení o udělení souhlasu s vynětím ze ZPF nutné požádat o celkovou plochu či o dílčí část
není z pohledu posuzování vlivů na životní prostředí podstatné. Možnost vynětí půdy v rozsahu plochy
DR 2 (B – plochy pro bydlení) byla primárně prověřena při pořizování územního plánu města Dubí, kde
orgán ochrany zemědělského půdního fondu s využitím k danému účelu souhlasil.
Ke kontaminaci půdy ve fázi provozu záměru docházet nebude. Riziko kontaminace půdy může
vzniknout v průběhu výstavby, a to v důsledku úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních
prostředků v prostoru staveniště. Tyto vlivy jsou ošetřeny dostatečně v rámci preventivních opatření,
uvedených v dokumentaci.
D. I. 6 Vlivy na přírodní zdroje
 Plocha záměru se nachází v poddolovaném území. 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, které
je přílohou č. 5 dokumentace.
 Posuzovaná oblast je součástí chráněného ložiskového území Proboštov (ID 07840000) a na
vymezeném výhradním ložisku nerostných surovin pro ochranu suroviny hnědého uhlí
Proboštov – Jaroslav (ID 3078400).
 Řízení o udělení souhlasu k umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které
nesouvisí s dobýváním podle § 19 z. 44/1988 Sb., horního zákona již investor absolvoval.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu je součástí přílohy č. 8 dokumentace.
 Prostor je za hranicemi závazných těžebních limitů stanovených Usnesením vlády č. 444 ze
dne 30. 10. 1991.
 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.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace identifikovala podstatné střety ve vztahu k možným významným vlivům na přírodní
zdroje. Vzhledem k tomu, že přiložený báňský posudek se vztahuje k navazujícímu území, které již
bylo předmětem výstavby inženýrských sítí a komunikací, vyžádal si zpracovatel posudku doplnění
báňského posudku, zahrnujícího dotčené pozemky v režimu § 9 odst. 6 zákona. Z provedeného
posouzení vyplývá, že dotčené území bylo v polovině 20. století předmětem hlubinné důlní činnosti.
Hodnocená plocha je prozkoumána ložiskovými vrty a hornickými pracemi. Uhelná sloj je pod
staveništěm mísovitě uložena v hloubce od 60 – 100 m pod povrchem terénu. Ložisko resp. uhelná sloj
o mocnosti cca 10 m byla dobývána komorováním v plné mocnosti na zával s destrukčními účinky na
povrch. Ty se projevily při poklesu terénu o cca 3,5 m. Dobývání bylo v lokalitě ukončeno v roce 1967
s 10letou dobou konsolidace, což znamená, že je území více jak 4 desetiletí stabilizováno. Bodové
propadliny jsou vzhledem k mocnosti nadloží vyloučeny. Závěr studie tak prokazuje vhodnost lokality
pro výstavu obytné zóny v uvedeném rozsahu a potvrzuje též závěry zpracovatele dokumentace.
Záměr byl rovněž projednán postupem dle § 19 horního zákona a investor již disponuje potřebným
souhlasem orgánu ochrany nerostného bohatství. Podstatné je, že plocha záměru nespadá do
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bilancovaných území pro těžbu hnědého uhlí, resp. území se nachází mimo limity těžby dle Usnesení
vlády č. 444/1991.
Ovlivnění přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, ve vztahu k umístění v
ochranném pásmu II. C není s ohledem na charakter záměru významné. Konkrétní vodohospodářské
řešení bude projednáno na úrovni § 37 odst. 2 písm. f) a odst. 3 lázeňského zákona vydáním
závazného stanoviska.
Vlivy na přírodní zdroje jsou tak v dokumentaci s ohledem na požadované doplnění podkladů
hodnoceny dostatečným způsobem. S uvedenými závěry je možné souhlasit.
D. I. 7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
 Kapitola cituje závěry ze zadaného biologického průzkumu, který je přílohou č. 3 dokumentace.
Podkladem pro průzkum jsou návštěvy lokality v období od 12. března do 11. srpna 2020.
 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.
 Investor již projednal výjimku z ochranných podmínek pro zmiji obecnou, užovku obojkovou,
bramborníčka černohlavého a luňáka hnědého. Rozhodnutí krajského úřadu, které stanovuje
odpovídající podmínky je součástí přílohy č. 6 dokumentace.
 Významné vlivy na soustavu NATURA 2000 byly v rámci stanoviska dle § 45 z. 114/1992 Sb.,
vyloučeny. Stanovisko je součástí přílohy č. 2 dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se v závěrech z hlediska velikosti a významnosti vlivů opírá o podrobnější biologický
průzkum, který byl proveden v reprezentativním období, zahrnující jarní i letní aspekt. S ohledem na
provedené hodnocení a udělené výjimky ze zákazů pro identifikované zvláště chráněné druhy
živočichů lze se závěry v této kapitole souhlasit. Odpovídající opatření byla zahrnuta do vydaného
rozhodnutí krajského úřadu a jsou pro navazující řízení závazná. Z předpokladu jejich naplnění, lze
souhlasit s uvedenými závěry zpracovatele dokumentace, že záměr nepředstavuje výrazný negativní
zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů i druhů podléhajících obecné ochraně. Zábor
zemědělské půdy, resp. lučních ekosystémů byl primárně prověřen v rámci pořizování územně
plánovací dokumentace města Dubí. Z pohledu velikosti záboru ekosystémů nelze očekávat významný
zásah, neboť obdobné luční biotopy se nacházejí v okolí v dostatečné míře. V této části dokumentace
chybí formální komentář k vlivům na ÚSES. Z předchozích kapitol je však patrné, že do vymezeného
systému ekologické stability záměr nezasahuje a jeho realizací nedojde k ovlivnění funkce nejbližších
prvků.
D. I. 8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
 Kapitola v úvodu definuje pojem krajinného rázu dle ustanovení § 12 z. 114/1992 Sb., definici
dotčeného krajinného prostoru a konstatuje, že 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.
 Dále je uvedena citace z metodického pokynu (MP) k uplatňování §12 odst. 4 zák. č. 114/1992
Sb., ve smyslu nutnosti hodnocení vlivů plánovaného záměru na krajinný ráz, který se
neposuzuje v případě stanovení plošného a prostorového uspořádání a podmínek ochrany
krajinného rázu, dohodnutých s orgánem ochrany přírody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika relevance nutnosti posuzování vlivů záměru na krajinný ráz již byla podrobně
komentována v části 2. II. 1 posudku. Přestože dohoda o podmínkách ochrany krajinného rázu nebyla
v rámci pořizování územního plánu města Dubí a ani v jiných stanoviscích výslovně uvedena, příslušný
orgán ochrany krajinného rázu (Magistrát města Teplice) v rámci svého vyjádření k dokumentaci
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s uvedenými závěry v dokumentaci souhlasil. Dle názoru zpracovatele posudku je ve vztahu
k metodickému pokynu s ohledem na absenci této dohody nutné dodržet zákonný postup podle § 12
odst. 2 z. 114/1992 Sb., a formálně tak o závazné stanovisko požádat. Obecně lze se závěry a
hodnocením v této kapitole souhlasit. Plocha záměru navazuje na zastavěné území. Záměr nemá
potenciál významně ovlivnit znaky a hodnoty charakteristik krajinného rázu, významné krajinné prvky,
zvláště chráněná území, kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině, za
předpokladu dodržení regulativů územně plánovací dokumentace.
D. I. 9 Vlivy na hmotný majetek
archeologických aspektů

a

kulturní

dědictví, včetně

architektonických a

 V úvodu kapitoly je konstatováno, že realizace záměru nevyžaduje žádné demolice objektů, a
to v majetku či mimo majetek investora. Přístupové komunikace jsou ve vlastnictví státu.
 Kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., se v zájmovém území nevyskytují.
Památky, nalézající se v stávajících sídelních útvarech, 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 ohlašovací povinnost dle § 22 resp. 23 z.
20/1987 Sb.
 Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či kulturní památky. Kumulativní vlivy v
této oblasti nenastávají.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a jeho umístění připomínky.
Urbanistické a architektonické řešení záměru vychází primárně z prostorové a výškové regulace,
stanovené pro plochy bydlení v územním plánu města Dubí, ale i ze zpracované územní studie. Nová
obytná zóna navazuje na již existující zástavbu, kterou rozšiřuje do volné krajiny.
D. II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 V rámci kapitoly je vyloučena působnost z. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
 Z posouzení realizace a provozu záměru nebylo identifikováno 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.
 Po uvedení do provozu budou rizika eliminována dodržováním provozních řádů a
bezpečnostních předpisů.
 Jedná se zejména o rizika podléhající požární bezpečnosti (ČSN 73 0802), rizika vyplývající
z ochrany ovzduší (provozování zdrojů), rizika v oblasti vodního hospodářství a živelných
pohrom či terorismu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky. Popis očekávaných rizik vyplývajících z
havarijních situací odpovídá charakteristikám záměru. Jsou očekávána rizika možných nehod a
nestandardních stavů, popř. živelných katastrof. Vzhledem k charakteru záměru nelze při respektování
příslušných právních předpisů a závazných norem (zejména v oblasti požární ochrany a nakládání se
srážkovými vodami) očekávat závažná rizika s významnými vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
D. III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
 Zpracovatel dokumentace uvádí komentář z hlediska vlivů na imisní a akustickou situaci a vlivů
na veřejné zdraví.
 Dále je komentována intenzita vlivů na jednotlivé relevantní složky životního prostředí - flora a
fauna (nepřímé a přímé vlivy), ÚSES, voda, přírodní zdroje, půda, lokality soustavy NATURA
2000, krajina, hmotný majetek, kulturní památky a území historického významu.
 Možnost přeshraničních vlivů je s ohledem na charakter záměru vyloučena.
 Závěrem je konstatováno, že hodnocené vlivy jsou ve většině složek životního prostředí
nulové, případně se jedná o vlivy velmi malé či malé (vliv na půdu, na biotu), které lze
kompenzovat náhradními opatřeními.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Provedené sumarizační hodnocení je přehledné a s jednotlivými závěry lze v uvedeném rozsahu
souhlasit.
D. IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení
a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
V kapitole je úvodem konstatováno, že opatření ke snížení a prevenci negativních vlivů záměru byla
zohledněna v rámci celé dokumentace, zejména již v popisové části B dokumentace a jsou tak
nedílnou součástí záměru (technologická a legislativní). Jejich výčet je uveden v kapitole B. I. 6. 3 a s
jejich plněním se již automaticky počítá. V rámci kapitoly D. IV. jsou označena jako opatření
všeobecná. Dále jsou uvedena nejzásadnějších opatření ve vztahu k principu předběžné opatrnosti –
opatření specifická. Ta jsou rozdělena podle jednotlivých složek životného prostředí na opatření
vyplývající z hodnocení vlivů na ovzduší, hluk, lidské zdraví, vodu, půdu a faunu a floru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje dostatečné informace v podobě navrženého souboru
opatření k minimalizaci nejzávažnějších vlivů záměru. Opatření jsou uvedena obecně a vychází
převážně ze zkušeností autora dokumentace a ze zákonných požadavků, které musí stavebník a
provozovatelé dodržet. Soubor navržených opatření však odpovídá současné fázi úrovně projektové
přípravy. V rámci kapitoly by bylo dále vhodné ve vztahu k zadání navržená opatření komentovat
z pohledu předpokládaného účinku a efektivity. Toto opomenutí lze označit ve vztahu k charakteru
záměru za formální, bez zásadního vlivu na závěry provedeného hodnocení.
Opatření jsou zpracovatelem dokumentace uvedena v souladu s Metodickým sdělením Ministerstva
životního prostředí pro držitele autorizace dle § 19 z. 100/2001 Sb. (č. j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3.
2015) podle toho, zda se jedná o opatření, která jsou součástí záměru (tj. opatření, která již byla
obsažena v podkladech o záměru pro zpracování dokumentace) a která se proto do návrhu závazného
stanoviska neuvádějí, nebo o opatření, která vyplynula teprve až z hodnocení vlivů v rámci zpracování
dokumentace a která jsou doporučena zapracovat do výsledného návrhu závazného stanoviska.
Tato opatření byla na základě posouzení v rámci zpracování posudku a s ohledem na obdržená
vyjádření k dokumentaci upravena. Úprava znění a formulace opatření v rámci návrhu stanoviska pro
příslušný úřad je rovněž nezbytná z hlediska kontrolovatelnosti jejich účinku a zapracovatelnosti do
formy správního rozhodnutí. Také je nutné z hlediska duplicity provést selekci opatření, která jsou již
obsažena v rámci podkladových rozhodnutí či závazných stanovisek.
D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
 Autor v této kapitole konstatuje, že hodnocení vlivu bylo provedeno v souladu se zákonem.
Metodika zpracování dokumentace a hodnocení vlivů je důsledně podřízena konzervativnímu
přístupu. Veškeré vlivy jsou hodnoceny na maximální možné úrovni hodnot a spolupůsobení
s ostatními zařízeními resp. záměry v lokalitě a s environmentálním pozadím.
 Dále je uveden konkrétní popis použité metodiky v biologické a hydrogeologické části. Dále je
uvedeno, že pro hodnocení vlivů byla podstatná i některá odborná vyjádření a konzultace.
Kapitola následně odkazuje na použitou literaturu v části H. dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole nejsou zásadní připomínky, neboť obsahuje veškeré požadované informace. Hodnocení
podstatných významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je v dokumentaci řešeno s
využitím standardních modelů a metodik. Zvýšená pozornost byla s ohledem na charakter záměru a
podmínky zájmového území věnována zejména vlivům na hydrogeologické poměry a vlivům na floru a
faunu.
D. VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích


V rámci kapitoly jsou uvedeny předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostech na úrovni
specifikace vlivů (úroveň a podrobnost podkladů od oznamovatele), nesoulad pojmů,
názvosloví a místopisu (průběžné upřesňování v rámci procesu), požadavky dané novelizací
právních předpisů, nesrovnalosti dané aktualizací statistických údajů (ČSÚ, MV ČR, evidence
obyvatel OÚ atd.), nepřesnost uvedených hodnot vzdáleností (přibližné údaje, orientační
charakter).
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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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole nejsou zásadní připomínky, neboť postihuje veškeré možné relevantní nedostatky, které
mohly ovlivnit průběh hodnocení vlivů na životní prostředí. Uvedené nedostatky se netýkají zásadních
parametrů záměru a nebudou mít na výstupy z hodnocení vliv. Z hlediska této dokumentace nebyl
identifikován žádný další nedostatek ve znalostech či neurčitostech, který by znemožňoval
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Autor dokumentace
v souladu se zadáním kapitoly popisuje stav projektové přípravy a prakticky přiznává, že pro vlastní
hodnocení vlivů bylo ve spolupráci s projektantem zajištěno dostatečné množství informací, ze kterých
je možné odpovědně vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví vyhodnotit.
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
V rámci kapitoly je uvedeno, že záměr nepředpokládá variantní řešení. Srovnání aktivní varianty bylo
proto provedeno se stávajícím stavem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje podstatné informace o hodnocení uvažovaných variant.
Porovnání aktivní a referenční varianty řešení záměru je v daném případě bezpředmětné.
F. Závěr


V rámci kapitoly je konstatováno, že dokumentace vlivů na životní prostředí 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 navržených a doporučených minimalizačních a kompenzačních patření, 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje podstatné shrnutí provedeného hodnocení, které
koresponduje se zjištěními uvedenými v předchozích částech dokumentace.
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
V rámci kapitoly jsou uvedeny podstatné informace o záměru z hlediska umístění, charakteru záměru,
jeho kapacit, předpokládaných vlivů a navržených opatření k jejich eliminaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola obsahuje podstatný souhrn, který je výstižný a pro laickou
veřejnost srozumitelný.
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H. PŘÍLOHY
Je uveden seznam použitých zdrojů na úrovni odborné literatury a podkladových materiálů,
internetových zdrojů a relevantních právních předpisů včetně přehledu v textu dokumentace použitých
zkratek. V souladu s náležitostmi kapitoly jsou uvedeny údaje o zpracovateli dokumentace, jeho
podpis a datum zpracování.


Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.



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



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



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



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



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



Celková koordinační situace. In PROJEKT LOUNY ENGINEERING. 2019.



Závazné stanovisko k umístění stavby dle §19 zák. č. 44/1988 b., horní zákon. KÚÚK, 1/2020.



Rozhodnutí o prodloužení autorizace zpracovatele dokumentace č. j. 37034/ENV/16 ze dne
27. 6. 2016.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje veškeré náležitosti dané přílohou č. 4 zákona včetně podpůrných studií a potřebných
dokladů. Požadavek na seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace je splněn v úvodu,
kde jsou identifikační údaje zpracovatelů obsaženy. Z hlediska obsahu povinných příloh lze
konstatovat, že stanovisko orgánu ochrany přírody a vyjádření úřadu územního plánování jsou
datována k srpnu a září roku 2020 a svým obsahem korespondují se současným stavem soustavy
NATURA 2000 a současně platným územním plánem města Dubí. Kopie osvědčení zpracovatele
dokumentace obsahuje platné rozhodnutí o prodloužení autorizace. Je tedy doloženo, že byla
dokumentace zpracována osobou k tomu oprávněnou podle v souladu s § 8 odst. 1 zákona.
Biologický průzkum (RNDr. Jiří Vávra, CSc., 8/2020) – autorem je autorizovaná osoba k provádění
biologických hodnocení dle § 67 z. 114/1992 Sb. Průzkum je zpracován na základě standardní
metodiky, která zahrnuje popis zadání a rozsahu, který vychází primárně ze závěru zjišťovacího řízení
a zejména z požadavků krajského úřadu (souhrnné vyjádření č. j. KUUK 008942/2020/ZPZ/V-3506 ze
dne 16. 1. 2020), rešerše údajů z nálezové databáze agentury ochrany přírody a krajiny a databáze
biotopů. Popis metody průzkumných prací je založen na definici reprezentativního období březen –
srpen, které postihuje jarní a letní aspekt. Geobotanický a inventarizační průzkum byl proveden na
základě mapových podkladů a terénních pochůzek. Zjištěné rostlinné druhy byly do 4 kategorií dle
rozšířenosti. Kvalita biotopů byla rovněž rozčleněna do 4 kategorií podle úrovně kvality a exploatace.
Průzkum obratlovců byl proveden podle obecných zásad, které jsou v souladu s metodikami AOPK a
obecné metodiky studia ekosystémů. Dále je uvedena odpovídající rešerše přírodních podmínek
zájmového území s interpretací výsledků průzkumných prací s doložením odpovídající
fotodokumentace. K jednotlivým identifikovaným zvláště chráněným druhům je uveden komentář
ohledně identifikace jejich zastižení a vztahu k posuzované lokalitě. Stručně je komentován vztah
území k prvkům územní ochrany (ZCHÚ, památné stromy, VKP, Přírodní parky a lokality soustavy
NATURA 2000). Následuje závěrečné shrnutí provedeného průzkumu a seznam identifikovaných
zvláště chráněných druhů, které vyžadují udělení výjimky ze zákazů podle § 56 z. 114/1992 Sb. Autor
v závěru uvádí doplňující informace k jednotlivým zastiženým druhům s výčtem doporučených opatření,
která byla zohledněna při udělení výjimky (viz příloha č. 6 dokumentace). V závěru je také
komentováno nezastižení některých avizovaných druhů v lokalitě, na které bylo upozorněno v rámci
vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody. Ze strany zpracovatele posudku nejsou zásadní
připomínky. Hodnocení je provedeno dle doporučených metodik a přehledně interpretováno.
Posouzení hydrogeologických poměrů (RNDr. L. Horčička; 9/2017) – je zpracováno osobou s odbornou
způsobilostí pro provádění hydrogeologických posudků. Pro zpracování posouzení bylo využito
dostupných archivních vrtů z Geofondu ČGS, účelových map, terénní rekognoskace lokality a 5
průzkumných sond realizovaných v místě stavby. Byla provedena vsakovací zkouška, která odpovídá
ČSN 75 9010. Následně byl stanoven koeficient vsaku podložních hornin.
Úvod studie standardně popisuje základní údaje o záměru, jeho lokalizaci ve vztahu k možným střetům
zájmů. Dále je provedena rešerše dosavadních geologických průzkumů v území u údajů ČGS, popis
vlastních průzkumných prací na lokalitě včetně fotodokumentace, popis přírodních poměrů
lokality v rozsahu geomorfologie, geologie, hydrogeologie a klimatu. Jsou popsány závěry z provedené
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vsakovací zkoušky s popisem filtračních parametrů horninového podloží. Zjištěný koeficient vsaku
odpovídá málo propustnému horninovému prostředí, proto bylo zpracovatelem doporučeno pro potřeby
hydrotechnických výpočtů použít nižší hodnotu z hlediska bezproblémového zasakování srážkových
vod, tzn. podmáčení terénu, přetoku vody na povrch atd.
Vlastní posouzení možnosti likvidace srážkových vod je dále podmíněno zasakováním do relativně
dobře propustných písků a štěrků zjištěných průzkumnými sondami v hloubkovém rozsahu od 1 m do
min. 2,5 m pod povrchem. Hodnocení je v závěru doplněno o situační výkresy s umístěním
průzkumných sond s vyznačením proudění podzemní vody a geologickou fotodokumentaci
průzkumných sond. Z hlediska požadavků závěru zjišťovacího řízení poskytuje provedené hodnocení
podstatné údaje a závěry včetně přehledné interpretace. Kapacita pro možnou likvidaci srážkových vod
zasakováním, byla prověřena pro celé zájmové území. Dostatečné dimenzování vsakovacích objektů
na základě použití nižšího koeficientu vsaku zajistí bezproblémové odvedení srážkových vod bez
dopadů na odtokové poměry dotčených vodních toků.
Báňský znalecký posudek na stavbu RD na p. p. č. 365/4, k. ú. Běhánky, okr. Teplice (Ing. Svatopluk
Havrlík, 7/2015). – je zpracován soudně jmenovaným znalcem v oboru těžba hnědého uhlí. Posudek
zhodnocuje území bývalé důlní činnosti z hlediska možného využití pro budoucí výstavbu. Jako
podklady jsou citovány mapové podklady bývalého dolu Jaroslav, archivované zápisy Obvodního
báňského úřadu v Mostě, archivované mapy o území Státního archivu v Litoměřicích, údaje o
geologických vrtech ve zkoumané oblasti a vlastní místní šetření terénu. Z provedené analýzy
podkladů jsou dále interpretovány údaje o ložisku, jeho dobývání a popsána doba konsolidace území
ve vztahu k ukončení těžby. Je vysvětlen princip použitého způsobu dobývání, údaje geologii území ve
vztahu k pozici uhelné sloje. Dále jsou přiloženy údaje o provedených vrtech, na jejichž základě je
stanoven geologický profil území. Dále jsou popsány obecné vlivy provedeného důlního díla na povrch
s uvedením výpočtu dosahu závalu na povrch. Vypočtená výška pro dosah závalu komory H = 35,5 m
je z pohledu zjištěné pozice uhelné sloje v geologickém profilu min. 2x překročena. Obdobně je
hodnocen dosah závalu chodby, kde je vypočtená hodnota H = 8 m. Jsou tak vytvořeny pouze
podmínky pro vytvoření poklesové kotliny. Ta je již s ohledem na dobu ukončení těžby stabilizována.
Závěrem je doložena základní důlní mapa dolu Jaroslav pod staveništěm. Závěrem zpracovatele je
kategorizace staveniště do skupiny V. dle ČSN 73 0039. Jsou rovněž potvrzeny závěry
hydrogeologického posudku o vhodnosti podloží k likvidaci srážkových vod zasakováním.
Přiložený znalecký posudek byl zpracován pro účely výstavby v přilehlém pozemku, který tvoří I. etapu
výstavby záměru. Zpracovatel posudku si proto v režimu § 9 odst. 6 zákona vyžádal doplnění posudku,
který byl zpracován pro pozemky, které jsou předmětem záměru pro potřeby ověření závěrů,
uvedených v dokumentaci. Doplněný posudek (Ing. Svatopluk Havrlík, 7/2017) je z hlediska použité
metodiky totožný. K identifikaci geologického profilu jsou použity údaje z celkem 3 vrtů. Je zobrazeno i
rámcové schéma uložení komor. Vypočtené hodnoty a závěry z hlediska vlivů hornické činnosti na
povrch jsou v obou posudcích shodné. Hodnocení je v této části provedeno standardně a přehledně
interpretováno.
Součástí příloh jsou dále příslušná platná rozhodnutí a závazná stanoviska, která jsou podkladem pro
navazující řízení, a která dokládají obligátní projednání vlivů záměru na úrovni zvláštní druhové
ochrany dle z. 114/1992 sb., a ochrany nerostného bohatství dle z. 44/1988 Sb. Nedílnou součástí
příloh je koordinační situace záměru s vyznačením umístění stavebních objektů ve vztahu k okolním
pozemkům a stávajícím sítím.
Obsah kapitoly naplňuje zákonem předepsané náležitosti a je doplněn o podstatné přílohy rezultující ze
závěrů zjišťovacího řízení.
II. 3 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace záměru je zpracována obecně pro jednu aktivní variantu, která je hodnocena ve vztahu
k „referenčnímu“ současnému stavu v území. Aktivní varianta má oporu v platném znění územního
plánu města Dubí. Z provedeného hodnocení nebylo v žádném z ukazatelů prokázáno negativní
ovlivnění ve všech fázích záměru a za předpokladu navržených opatření lze popsanou aktivní variantu
realizovat.
II. 4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice
Záměr s ohledem na své umístění, velikost a rozsah vyhodnocených vlivů nebude záměr spojen
s významnými přeshraničními vlivy.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci vlivů na
životní prostředí s ohledem na charakter a danou etapu přípravy popsáno dostatečným a
odpovídajícím způsobem. Na základě popsaného technického řešení jednotlivých stavebních objektů
lze konstatovat, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících se záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí. Ve
vztahu k charakteru záměru se jedná obecně o obvyklé stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné
a identifikovatelné vlivy.
Mezi hlavní vlivy posuzované stavby a jejich řešení v rámci dokumentace jsou emise škodlivin a hluku
v rámci realizace záměru a dále vlivy na odtokové poměry v lokalitě a navazujícím území v rámci
obsazení obytné zóny. Nejintenzivnější vlivy jsou orientovány do období výstavby a budou tak časově
omezené. Chybějící údaje ve smyslu detailního definování postupu a organizace výstavby je
standardně předmětem navazujících řízení ve smyslu stavebního zákona. Pro tato řízení jsou
definovaná opatření, podmínky, které odpovídají podmínkám v území, umístění a charakteru
předkládaného záměru. Vlastní vodohospodářské řešení záměru bylo z hlediska významnosti vlivů na
povrchové a podzemní vody prověřeno dle platných předpisů a norem.
Technické řešení je prezentováno v úrovni dostačující k provedení posouzení vlivů na životní prostředí.
Z hlediska znečišťování životního prostředí je záměr popsán dostatečně, bereme-li v úvahu všechny
odborné podkladové studie, které jsou přílohou dokumentace. V rámci hodnocení bylo prokázáno, že
záměr nevyvolá nadlimitní znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně provozních rizik.
Technické řešení záměru bude respektovat veškeré právní a technické normy v oblasti životního
prostředí a veřejného zdraví.
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IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a k jejich
monitorování
Podrobnost dokumentace, použitých podkladů, rozsah dotčeného území a použité metody odpovídají
rámcově požadavkům z.100/2001 Sb., v platném znění, a souvisejícím zvláštním právním předpisům
upravujících ochranu jednotlivých složek životního prostředí.
Zpracovatel dokumentace konstatuje, že řada zmírňujících opatření pro snížení a prevenci negativních
vlivů záměru byla zohledněna v rámci celé dokumentace a je již součástí zadání technického řešení
(viz kapitola B. I. 6. 1 Podmínky realizace záměru – opatření). Tato opatření jsou v dokumentaci
označena jako „všeobecná.“ Dále je v dokumentaci uveden výčet nejzásadnějších „specifických“
opatření, která jsou v rámci kapitoly D. IV. dokumentace rozčleněna dle výsledků hodnocení dle
dotčených složek životního prostředí (ovzduší, hluk, voda, půda, fauna a flora). S výčtem uvedených
opatření lze obecně souhlasit.
Přípravná a provozně technická opatření, která by měla být uplatněna v průběhu přípravy výstavby,
výstavby či vlastního provozu posuzované etapy záměru, spočívají především z návrhu konkrétních
řešení k omezení vzniku a šíření emisí tuhých znečišťujících látek a hluku. Dále se jedná o opatření
k ochraně povrchových a podzemních vod, jakož i nakládání s odpady včetně zajištění řešení pro
mimořádné stavy a havárie.
Zpracovatelem posudku byla provedena standardní selekce opatření v rámci návrhu závazného
stanoviska pro příslušný úřad, která vyplývají pro záměr automaticky z obecně závazných právních
předpisů, nebo mohou být v rámci podkladů pro navazující řízení duplicitní. Jedná se o podmínky
stanovené v rámci rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 z. 114/1992 Sb.
(spis. zn. KUUK/145984/2020/5/ZD-119, čj.: KUUK/186608/2020 ze dne 23. 12. 2020). Součástí úprav
navržených opatření jsou i podmínky, které jsou standardně řešeny v rámci řízení o vydání souhlasu
s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se zejména o specifikaci skrývky a využití
zemin. Tato opatření nejsou do návrhu závazného stanoviska převzata, neboť tyto požadavky budou
blíže specifikovány po dohodě s orgánem ZPF na základě ustanovení § 9 odst. 6 písm. e) z. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Ve vazbě na obdržená vyjádření k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku je dále
provedeno zpřesnění a doplnění navržených opatření. Podmínky byly dále upřesněny tak, aby je bylo
možné použít do návrhu závazného stanoviska z pohledu přezkoumatelnosti jejich účinku,
vymahatelnosti v rámci konkrétního správního rozhodnutí, do kterého jsou přebírány a odpovídaly
možnostem a podrobnosti procesu EIA - zejména z hlediska rozsahu řešeného území a možností
dalšího upřesnění technického řešení. Obecně však lze s jejich podstatou a stanovením souhlasit.
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci
Zpracovatel posudku obdržel od Krajského úřadu Ústeckého kraje následující vyjádření dotčených
orgánů státní správy, územních samosprávných celků a veřejnosti:
1. Rada Ústeckého kraje, výpis z usnesení č. 034/11R/2021, ze dne 24. 3. 2021
2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Zn.: ČIŽP/44/2021/2647,
ze dne 25. 3. 2021
3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č. j.: KHSUL 37170/2021, ze dne 7. 4. 2021
4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
KUUK/034383/2021/ZPZ ze dne 12. 4. 2021

životního

prostředí

a

zemědělství,

č. j.:

5. Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Zn.: MgMT OŽP 027504/2021/V-02_EIA/Mě ze
dne 7. 4. 2021
6. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č. j.: SBS 00941/2021/OBÚ-04/1 ze dne 16. 3.
2021
7. Vyjádření veřejnosti ze dne 9. 4. 2021 (příslušný úřad zaslal zpracovateli posudku doplnění
vyjádření ze dne 3. 6. 2021).
Výše uvedená vyjádření byla doručena příslušnému úřadu v rámci zákonem stanovené lhůty
(do 12. 4. 2021) a jsou obsažena v příloze posudku. Kurzívou je k jednotlivým vyjádřením uvedeno
jejich vypořádání vysvětlení a komentář zpracovatele posudku.
1.

Rada Ústeckého kraje, usnesení č. 034/11R/2021, ze dne 24. 3. 2021

1.1

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v následujícím kroku
zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených požadavků a na
relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku: dokumentace hodnotila vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví dotčených obcí (města Dubí) z hlediska možných relevantních vlivů podrobně. Město Dubí
své vyjádření v rámci procesu neuplatnilo a je tak předpokládáno, že souhlasí s realizací záměru
dle platného znění územně plánovací dokumentace v navržené a posouzené projektové variantě.
Relevantní opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí jsou zahrnuta do návrhu stanoviska pro příslušný úřad ve formě závazných
podmínek, které budou převzaty do rozhodnutí v navazujících řízeních a tím budou i plně
kontrolovatelné. Zpracovatel posudku v rámci formulace těchto podmínek bral v úvahu veškeré
vznesené požadavky a připomínky.

2.

Česká inspekce životního prostředí,
Zn.: ČIŽP/44/2021/2647, ze dne 25. 3. 2021

oblastní

inspektorát

Ústí

nad

Labem,

Z hlediska ochrany přírody a krajiny
2.1

Z dokumentace je patrné, že připomínky ČIZP z hlediska ochrany přírody a krajiny byly
v dokumentaci vypořádány.
Krajský úřad Ústeckého kraje se ztotožnil ve svém rozhodnutí o udělení výjimky z ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů ze dne 23. 12. 2020, č. j. KUUK/145984/2020/5/ZD-119 s názorem
investora záměru, že existuje převaha veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody. Problematika
krajinného rázu byla do dokumentace doplněna. Na základě výše uvedených skutečností nemá
ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny k dokumentaci EIA připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. Vyjádření ČIŽP
neobsahuje připomínky k hodnocení v dokumentaci či návrh na podmínku závazného stanoviska.
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3.

Krajská
hygienická
stanice
Ústeckého
kraje,
územní
pracoviště
Teplice č. j.: KHSUL 37170/2021, spis. zn. S-KHSUL 64689/2020/5 ze dne 7. 4. 2021

3.1

Krajská hygienická stanice v úvodu svého vyjádření rekapituluje podstatné identifikační a kapacitní
údaje, uvedené v dokumentaci vlivů na životní prostředí. Dále konstatuje, že se v řešené lokalitě
nenachází významné zdroje hluku, které by způsobovaly trvalé překračování současně platných
hygienických limitů pro hluk v chráněných venkovních prostorech staveb, stanovených nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. V příslušné územně plánovací dokumentaci není uveden žádný záměr, u
kterého lze předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku a vibrací, zejména
z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách. Záměr je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací města Dubí.
Krajská hygienická stanice závěrem svého vyjádření konstatuje, že po posouzení předložené
dokumentace „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví
jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s takto zpracovanou
dokumentací souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. Vyjádření KHS
neobsahuje připomínky k dokumentaci či návrh na podmínku závazného stanoviska.

4.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č. j.: SBS 09941/2021/OBÚ-04/1, ze dne
16. 3. 2021

4.1

K oznámení o rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k záměru „Zóna pro bydlení
Dubí – Drahůnky“ na pozemcích parc. č. 11, 365/1, 367/3 v k. ú. Běhánky a parc. č. 108/1, 130/1,
137, 274/1, 274/2, 280/1, 281/1, 282, 283 v k. ú. Drahůnky, doručenému dne 12. 3. 2021 a
evidovanému u zdejšího úřadu pod č. j.: SBS 9941/2021, Obvodní báňský úřad pro území kraje
Ústeckého (dále jen „OBÚ“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí“), sdělil následující:
a) Podle dostupných podkladů České geologické služby se výše uvedené předmětné pozemky
nachází v chráněném ložiskovém území (dále CHLÚ), evidovaném pod č. 07840000
Proboštov (surovina: hnědé uhlí, správce: Česká geologická služba). Dále sdělujeme, že
předmětné parcely leží na poddolované územní ploše 1714 Proboštov u Teplic.
b) Ve vyjádření č. j. SBS 39647/2020/OBÚ-04/1 ze dne 23. 10. 2020 k zahájení zjišťovacího
řízení záměru požadoval OBÚ zhodnocení množství a kvality zásob ložiska vyhrazeného
nerostu (hnědé uhlí) v prostoru uvedeného záměru a zda veřejný zájem realizace záměru
převyšuje veřejný zájem ochrany a využití nerostného bohatství České republiky ve smyslu
ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že takové hodnocení dokumentace
neobsahuje, požaduje OBÚ dokumentaci v tomto smyslu doplnit.
Stanovisko zpracovatele posudku: vyjádření obvodního báňského úřadu úvodem upozorňuje na
umístění záměru v rámci CHLÚ Proboštov a současně v evidovaném poddolovaném území. Vlastní
umístění záměru v rámci dotčeného CHLÚ již bylo ve vztahu k ochraně nerostného bohatství
posouzeno a s Obvodním báňským úřadem projednáno postupem dle § 19 horního zákona. Obvodní
báňský úřad v rámci tohoto řízení své vyjádření uplatnil (zn. SBS 46412/2019/OBÚ-04/1 ze dne
13. 1. 2020). Obvodní báňský úřad vydání závazného stanoviska dle § 19 horního zákona podmínil,
aby z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky uvedená stavba svojí
životností a funkčností neznemožnila nebo neztížila případné dobývání výhradního ložiska hnědého
uhlí v chráněném ložiskovém území č. 07840000 Proboštov.
Problematika zakládání staveb, realizovaných v poddolovaném území se řeší standardně dle
příslušných technických norem (Navrhování objektů na poddolovaném území ČSN 73 0039).
Z tohoto důvodu bylo zadáno zpracování báňského posudku (Ing. Svatopluk Havrlík, červenec
2017), který byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí doplněn v režimu § 9 odst. 6
zákona. Z obsahu báňského posudku vyplývá, že ložisko hnědého uhlí bylo dobývané v plné
mocnosti uhelné sloje (10 m) komorováním v rozmezí let 1962 – 1967. V současnosti je již
poklesová kotlina stabilní a způsobilá pro výstavbu. Z provedeného posudku rovněž vyplývá, že
vzhledem k provedenému způsobu těžby, které postihlo celou mocnost uhelné sloje lze již uvažovat
pouze o zbytkových zásobách potenciálně těžitelné nerostné suroviny.
Požadavek na doplnění hodnocení množství a kvality zásob ložiska vyhrazeného nerostu však není
vzhledem k proporcionalitě záměru v rámci posuzování vlivů na životní prostředí relevantní.
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Realizace ani provoz záměru totiž nemůže ze své podstaty ovlivnit množství a kvalitu ložiska, které
se pod ním nachází. Obdobně není předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
převaha veřejného zájmu. Z tohoto důvodu se zpracovatel posudku ztotožnil s názorem zpracovatele
dokumentace. V kontextu se zájmy ochrany nerostného bohatství je třeba zdůraznit, že se dotčené
území nachází mimo ÚEL těžby a současně se v dlouhodobém horizontu neuvažuje o pokračování
těžby hnědého uhlí v této oblasti. Plánovaná výstavba obytné zóny byla také z tohoto hlediska
opakovaně prověřena v rámci pořizování územního plánu města Dubí.
Výše požadované doplnění dokumentace tak není s ohledem na charakter záměru z pohledu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví relevantní.
5.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, spis. zn.
KUUK/138768/2020/17/ZPZ, č. j.: KUUK/034383/2021/ZPZ, UID: kuukescd13f68 ze dne
12. 4. 2021

5.1

Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek.

5.2

Vzhledem k obsahu vyjádření bez připomínek.
Z hlediska ochrany ZPF - Vzhledem k tomu, že záměr "Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky" v
předložené dokumentaci představuje vytvoření zóny pro bydlení na pozemcích ZPF v rozsahu
9,9451 ha (dle tabulky 1 na straně 30 dokumentace), jako dotčený orgán z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), uvádí
následující stanovisko:
Ačkoli vliv na pozemky ZPF v rozsahu plánované zóny není zcela adekvátně vyhodnocen, rozsah
důsledků záměru na ZPF v rozsahu 9,9451 ha je dle tabulky 1 na straně 30 dokumentace zřejmý, i
když v dokumentaci je uvedeno, že "zábor ZPF" bude v rozsahu 1,9027 ha a to pouze pod
plánovanými komunikacemi a inženýrskými sítěmi. Jelikož se však jedná o záměr vybudování zóny
pro bydlení, je nutné hodnotit celkové důsledky na pozemky ZPF, které záměr představují, tedy
rozsah celé plánované zóny, stejně tak jako je záměr zatříděn z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí (str. kap. B. I. 1 a B. I. 2 na straně 18). Ve stanovisku k oznámení záměru bylo orgánem
ochrany ZPF upozorňováno na možnou enklávu zemědělského půdního fondu, což je nyní v
předkládané dokumentaci řešeno. Dále bylo upozorněno na nutnost prokázání nezbytnosti záměru v
takto rozsáhlé ploše a doporučena etapizace záměru. Záměr je nyní předkládán v téměř shodném
rozsahu, jen v dokumentaci je uvedeno, že předmětem žádosti o vynětí půdy ze ZPF budou plochy
komunikací v rozsahu 1,9027 ha. Konečné hodnocené důsledky záměru jsou v rozsahu celé zóny
pro bydlení, což není z pohledu vlivu na zemědělskou půdu nijak řešeno.
K předloženému záměru přípravy území pro budoucí novou obytnou zónu s plánovanou individuální
výstavbou 90 rodinných domů je dále konstatováno, že takovýto enormní zábor zemědělské půdy
není pro navazující stupeň povolení záměru z hlediska ochrany ZPF dostatečně zdůvodněn. Pro
nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně
využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb
mimo tato území apod. Zemědělskou půdu lze k nezemědělským účelům odnímat ze ZPF pouze v
nezbytném případě. Z těchto důvodů je doporučeno zvážení etapizace záměru, při které by byly
zohledněny zásady ochrany ZPF podle § 4 zákona.
V navazujícím stupni povolení záměru, v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona ZPF, musí být
dokumentace pro vydání povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje souhlas podle §
9 odst. 8 zákona ZPF, zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona) a to s
ohledem na konečné důsledky záměru. Záměr musí být navržen tak, aby došlo k co nejmenším
ztrátám ZPF, a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na ZPF, jež záměr
přestavuje v konečném důsledku. V souladu se zásadou kvantitativní ochrany ZPF dle ust. § 4 odst.
1 zákona ZPF je pak žadatel povinen podle ust. § 9 odst. 6 zákona ZPF doložit nezbytnost odnětí
pro jím předložený záměr, a to včetně zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF,
životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů.
Krajský úřad upozorňuje, že nelze souhlasit s konstatováním v předložené dokumentaci v kapitole
D. I. 5 Vlivy na půdu: „s ohledem na velikost plánovaného záboru ZPF lze vliv na půdu považovat
málo významný, s přihlédnutím k hodnotám BPEJ daných pozemků a k navrženým kompenzačním
opatřením za vliv akceptovatelný“. Realizace záměru představuje vytvoření zóny pro bydlení na
9,9451 ha na pozemcích ZPF, které v současné době tvoří rozsáhlý celek zemědělské půdy určený
pro zemědělské obhospodařování a které mohou nadále plnit svůj účel.
S ohledem na výše uvedené krajský úřad upozorňuje, že záměr v takové podobě, jak je navržen v
předložené dokumentaci nelze shledat v souladu se zásadami plošné ochrany zemědělského
půdního fondu (§ 4 zákona ZPF) z důvodu neprokázání nezbytnosti odnětí půdy ze ZPF v takovém
enormním rozsahu.
Stanovisko zpracovatele posudku: stanovisko příslušného orgánu ochrany ZPF je z většiny svého
obsahu orientováno do procedurálních náležitostí a zákonných povinností žadatele v řízení o vydání
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souhlasu s odnětím půdy. Z hlediska upozornění orgánu ZPF na možnost vzniku obtížně
obhospodařovatelné enklávy v důsledku realizace záměru bylo zpracovatelem dokumentace
reagováno v úvodu. Uvedený pozemek (280/2 v k. ú. Drahůnky) je i nadále přístupný a je zde
zachována možnost plného využívání k zemědělským účelům.
Ve vztahu k procesu EIA je možné konstatovat, že velikost a významnost vlivů na půdu je v
dokumentaci hodnocena standardním způsobem. Ve vztahu k uvažovanému záboru se
identifikované údaje (BPEJ, třída ochrany) vztahují ke všem pozemkům dotčeným stavbou obytné
zóny. Ve vztahu k dopadům na zemědělský půdní fond je evidentní, že konečný důsledek
zprovoznění záměru (výstavba RD) vyžaduje potenciální maximální zábor 9,846 ha (viz vstupní
údaje v kapitole B. II. 1., kde je celková hodnota uvedena a její hodnota ověřena dle katastru
nemovitostí). Tato hodnota bude však ve vztahu k ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, podstatně nižší. Podle tohoto ustanovení je předmětem
odnětí pouze plocha stavby a související zpevněné plochy. Ostatní části pozemku sloužící jako
zahrada se z půdního fondu nevyjímají. Zda bude v řízení o udělení souhlasu s vynětím ze ZPF
nutné požádat o celkovou finální plochu záboru či pouze o dílčí část není z pohledu posuzování vlivů
na životní prostředí podstatné. Možnost vynětí půdy v rámci plochy DR 2 (B – plochy pro bydlení)
byla pro tuto plochu primárně prověřena při pořizování územního plánu města Dubí, kde orgán
ochrany zemědělského půdního fondu s využitím k danému účelu souhlasil.
Z pohledu kvalitativních parametrů lze dodat, že ke kontaminaci půdy ve fázi provozu záměru
docházet nebude. Riziko kontaminace půdy může vzniknout v průběhu výstavby, a to v důsledku
úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Tyto vlivy jsou
ošetřeny dostatečně v rámci preventivních opatření, uvedených v dokumentaci.
5.3

Z hlediska ochrany vod, ochrany přírody a odpadového hospodářství - z hlediska působnosti
ochrany vod, ochrany přírody a odpadového hospodářství je záměr bezkofliktní, doplnění
nepožadujeme. K návrhu opatření nemáme připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

6.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí zn.: MgMT OŽP 027504/2021/V-02_EIA/Mě,
ze dne 7. 4. 2021

6.1

Magistrát města Teplice, jako dotčený orgán státní správy na základě předloženého oznámení
sděluje následující:
Vyjádření orgánu odpadového hospodářství - z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů v platném znění nemáme k předložené dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

6.2

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší - z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v
platném znění, nemáme k předložené dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

6.3

Vyjádření orgánu ochrany ZPF - Magistrát města Teplice jako orgán ochrany zemědělského půdního
fondu není příslušným k vydání stanoviska k předloženému oznámení záměru. K uplatnění
stanoviska k předloženému oznámení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu v souladu
s ustanovením § 17a písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, příslušný Krajský úřad.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření lze pouze konstatovat, že se jedná
o odkaz na vyjádření příslušného orgánu ochrany ZPF (viz 5.2).

6.4

Vyjádření vodoprávního úřadu – z hlediska zájmů dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) nemáme k předložené dokumentaci
námitek. Upozorňujeme však, že záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách. Zdejší vodoprávní úřad je v navazujících
řízeních (územní řízení, stavební řízení) příslušný k vydání závazného stanoviska dle ust. § 37 odst.
2 písm. f) a odst. 3) lázeňského zákona.
Z hlediska zájmů ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) nemáme z hlediska ochrany vod k předložené dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku: z obsahu uvedeného vyjádření je patrné, že vodoprávní úřad
neuplatnil k hodnocení v dokumentaci námitky. V rámci svého vyjádření pouze upozornil na
nezbytnost vydání závazného stanoviska v řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami,
vodních děl a jiných činností, které jsou plánovány v ochranném pásmu zdroje léčivých vod a na
území lázeňského místa.
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6.5

Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny - z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

6.6

Vyjádření státní správy lesů - orgán státní správy lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů lesní zákon) nemáme z hlediska lesního zákona k předložené
dokumentaci námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku: vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

7.

Vyjádření veřejnosti, ze dne 9. 4. 2021

7.1

Nesouhlas se samotným kouskováním celého záměru. K posouzení je předložen záměr „Zóna pro
bydlení Dubí – Drahůnky“, ale údaje se týkají pouze záměru na výstavbu komunikací a sítí. Udává
2
se zábor zemědělské půdy „jen“ 19 tis. m , ale je nutné jednat o celých 10 ha, protože v budoucnu
se prostor rozparceluje, zatím dle katastru tomu tak není a měla by proběhnout výstavba oněch 90
RD, která si vyžádá zábor celých 10 ha dosud hospodářsky využívané krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku: v předložené fázi projektové přípravy jsou řešeny komunikace a
inženýrské sítě. Z pohledu rozvoje území obce je tento postup obvyklý. Z pohledu vlivů na
zemědělský půdní fond dokumentace postihuje z hlediska kvalitativních parametrů celkovou plochu
obytné zóny, přičemž je vyčíslen dílčí zábor pro tuto konkrétní etapu záměru. V této fázi nelze určit
konkrétní výměry zastavěných ploch RD a souvisejících zpevněných ploch, které jsou předmětem
vynětí ze ZPF. Ty budou známy až na základě konkrétních stavebních projektů budoucích majitelů.
Dále jsou řešeny podstatné vlivy obytné zóny jako celku. Zejména odkanalizování, likvidace
srážkových vod a napojení na veřejnou infrastrukturu. V úvahu jsou brány i generované dopravní
intenzity. Vlivy na floru a faunu jsou rovněž posouzeny pro celé území postižené výstavbou v dalších
etapách. S ohledem na kapacity záměru a kompletnost uvedených údajů tak hodnotí dokumentace
záměr v kontextu s celkovými vlivy v souladu se zákonem (viz § 5 odst. 2 z. 100/2001 Sb.).
Jak již bylo uvedeno výše, je provedené hodnocení z pohledu velikosti a významnosti vlivů na půdu
dostatečné. Ve vztahu k uvažovanému záboru lze konstatovat, že identifikované údaje (BPEJ, třída
ochrany) se vztahují ke všem pozemkům dotčeným stavbou obytné zóny. Ve vztahu k dopadům na
zemědělský půdní fond dojde k maximálnímu možnému vynětí 9,846 ha (viz vstupní údaje v kapitole
B. II. 1., kde je celková hodnota uvedena a její hodnota ověřena dle katastru nemovitostí). Tato
hodnota však bude podstatně nižší, neboť zahrady nejsou dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ZPF
předmětem vynětí. Zda bude v řízení o udělení souhlasu s vynětím ze ZPF nutné požádat o
celkovou plochu či o dílčí část není z pohledu posuzování vlivů na životní prostředí podstatné.

7.2

Vzhledem k charakteru krajiny a okolní zástavby je plánovaná zástavba s uvažovanou schválenou
maximální výškou včetně podkroví až do 4 podlaží pro ráz krajiny příliš drastický zásah. Tak vysoké
budovy v okolí nejsou a jde navíc o poddolované území. Okolní zástavba má maximálně dvě
nadzemní podlaží plus podkroví.
Stanovisko zpracovatele posudku: prostorová a výšková regulace pro stavby umísťované v rámci
plochy pro bydlení DR2 byla z pohledů vlivů na krajinu posouzena a schválena na úrovni pořizování
územně plánovací dokumentace města Dubí. Tyto parametry budoucích staveb byly posouzeny
koncepčně i ve vztahu k okolní zástavbě. Příslušný orgán ochrany krajinného rázu v rámci
stanoviska k návrhu územního plánu i nyní ve vyjádření k dokumentaci neuplatnil z hlediska
provedeného hodnocení připomínky.
Z pohledu vlivů na krajinný ráz je možné konstatovat, že plocha záměru navazuje na stávající
zástavbu. V rámci potenciálně dotčeného krajinného prostoru se nenachází hodnoty přírodní,
kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které by mohly být záměrem významně
ovlivněny. Naopak je zde četný výskyt negativních technicistních znaků v podobě vedení VVN a
vysokých továrních komínů. Vizuální expozice zastavěného území města Dubí se významně
nezvýší, nedojde k ovlivnění zalesněných horizontů nastupujících vrchů Krušnohoří, neboť ty jsou
s budoucí zástavbou RD měřítkově neporovnatelné a RD do nich nemají možnost zasáhnout. Na
dotčené ploše se nedochovaly pozitivní stopy historické vývoje a nejsou zde identifikované
harmonické vztahy mezi přírodním rámcem, využitím krajiny a osídlením. Záměr nezasahuje do
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území ani přírodního parku.
Ze závěrů báňského posudku (Ing. Svatopluk Havrlík, červenec 2017), který byl v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí doplněn mj. pro potřeby ověření stability území vyplývá, že
z hlediska možných projevů bývalé hlubinné důlní těžby je dotčené území s ohledem na plánovanou
výstavbu rodinných domů více jak 4 desetiletí stabilizováno (viz přílohy č. 3 posudku).

7.3

Vliv na zdraví obyvatelstva, zvýšená zátěž hlukem a prachem bude výrazná nejen po dobu realizace
posuzované stavby dopravní a technické infrastruktury, ale jistě i celou dobu následné výstavby
RD. I když se uvádí doba realizace výstavby infrastruktury této 2. etapy na 12 měsíců, při srovnání
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s dobou realizace 1. etapy, nejméně 2 roky, je to doba silně nedůvěryhodná. Následná výstavba RD
s další hlukovou, prachovou aj. zátěží pro obyvatele bude nejméně desetiletí (viz Vrchoslav aj.
podobné projekty).
Stanovisko zpracovatele posudku: odhadovaná expozice nejbližší okolní zástavby ze staveništní
dopravy a stavební činnosti během realizace záměru bude splňovat stanovené hygienické a imisní
limity a až na výjimky bude přibližně odpovídat stávajícímu hlukovému pozadí. Lze však souhlasit, že
může být přechodně příčinou zvýšeného obtěžování a narušení faktorů pohody obyvatel sousedních
domů. Vzhledem k omezenému trvání mimo noční dobu a dočasnému charakteru ji však nelze
považovat za významné zdravotní riziko. Přesto je zde na místě maximální dodržování
protihlukových a protiprašných opatření, které jsou v dokumentaci, resp. v návrhu stanoviska
uvedeny. Následná realizace výstavby RD bude probíhat postupně po jednotlivých objektech. Dojde
tak ke snížení intenzity působení vlivů z výstavby. Zdravotní rizika budou ve vztahu k okolním
obytným objektům minimální. Tyto závěry jsou rovněž potvrzeny souhlasným vyjádření orgánu
ochrany veřejného zdraví (viz 3.1).
7.4

2

Velikost parcel je v rozporu s územním plánem, v sektoru B je 22 parcel o ploše 540 – 623 m , což
bude mít vliv na vodní hospodářství. Plochy parcel nejsou sice dle studie závazné, ale těžko investor
změní po zasíťování velikost parcel. Navíc zamýšlená řadová zástavba je dnes individuálními
stavebníky, pokud nebude jeden investor, zcela nereálná.
Stanovisko zpracovatele posudku: vztah mezi počtem parcel a celkovou zastavěností je ve vztahu
k ovlivnění odtokových poměrů a potřebám vody zřejmý. Dokumentace tyto vlivy rámcově
vyhodnotila pro kapacity budoucí zástavby. Ze závěrů vyhodnocení vyplývá, že odpadní srážkové
vody je možné zasakovat v místě, kapacita pro zásobování obyvatel vodou a likvidaci splaškových
vod je v rámci města Dubí dostatečná. Technologické vody při provozu záměru nevznikají. Je více
než pravděpodobné, že část odpadních srážkových vod bude majiteli akumulována pro potřeby
zálivky doprovodné vegetace. Vlivy na vodní hospodářství tak nebudou významné. Podle vyjádření
stavebního úřadu je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací.

7.5

Velký problém je spatřen v záměru vybudovat místní sběrnou komunikaci F v návaznosti na ulici
Drahůnskou. Jak při samotné výstavbě, tak i při dalším dopravním provozu do nově vystavěné
obytné zóny, bude obyvatelstvo stávající Drahůnské ulice vystaveno nadměrné hlukové a prašné
zátěži z dopravy a celá ulice se stane obtížně průjezdná a stále zablokovaná. Dnes je to místo
s minimálním provozem, kde si hrají děti. Tato ulice v žádném případě nesplňuje parametry pro
místní sběrnou komunikaci. Od místa křížení s Luční ulicí má celkovou šířku 8 m, v dalším průběhu
10 m a na konci u zamýšleného napojení na větev F má Drahůnská ulice opět pouhých 8 m šíře.
Nelze tedy v žádném místě splnit normou požadovanou šířku celé vozovky včetně chodníků,
nehledě na zaparkovaná vozidla obyvatel. Studie se tomu vyhnula konstatováním, že je navržená
šířka jízdního pruhu 3,25 m.
Stanovisko zpracovatele posudku: s uvedenou připomínkou lze dílčím způsobem souhlasit.
Komunikační napojení obytné zóny je v této části z hlediska dopravní obslužnosti a parametrům
komunikace nevhodné. Možnosti jejího upravení jsou zde omezené. Technicky je však průjezd
v tomto úseku možný. Z provedeného hodnocení v dokumentaci je zřejmé, že akustické a emisní
příspěvky z dopravy nebudou významné. Vzhledem k odhadovaným intenzitám dopravy (180
OA/den) a jejich rozdělením do dvou výjezdů jsou imisní příspěvky škodlivin a hluku nepatrné a z
hlediska zdravotního rizika zcela zanedbatelné. Očekávané zatížení je srovnatelné se stávající
okolní zástavbou. Ze závěrů veřejného projednání vyplývá, že záměrem investora je odvedení
podstatné části dopravy z obytné zóny napojením na ulici Dlouhá. Zpracovatel posudku na základě
této připomínky navrhuje ve vztahu k bezpečnosti provozu prověřit možnost dopravního omezení
průjezdu automobilů z ulice Drahůnská v rámci další projektové přípravy.

7.6

Jako absolutně nedostatečný a nesmyslný je označen návrh oplocení staveniště k zamezení průniku
zmije obecné a její ochraně. V praxi je toto nerealizovatelné a tohoto chráněného živočicha stavba
zlikviduje.
Stanovisko zpracovatele posudku: zpracovatel dokumentace uvedené opatření cituje a do
dokumentace přebírá z rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy dle § 56
z. 114/1992 Sb. (viz příloha č. 6 dokumentace). Z pohledu účinnosti se nejedná o vytvoření
neprostupné bariéry, ale o opatření, které má účel ztížit migrační prostupnost pro zmiji obecnou do
prostoru staveniště a snížit tak počet jedinců, které jsou průběžně odchytáváni a přemísťováni. Ve
vztahu k zamezení vlivů výstavby na tento zvláště chráněný druh jsou stanoveny další opatření.
Jedná se zejména o preventivní herpetologický průzkum před započetím stavebních prací
s odborným odchytem a transferem zjištěných jedinců mimo prostor staveniště, dále pak odborný
dohled v rámci celé fáze výstavby. Současně je doporučeno realizovat významnou část zemních
prací mimo období aktivity zmije. Provedenými průzkumy bylo prokázáno, že populace tohoto druhu
je v dotčeném území a širším okolí početná a stabilní. V okolí dotčeného území se vyskytuje řada
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biotopů, které mohou sloužit jako náhradní stanoviště a zároveň poskytovat optimální podmínky
k rozmnožování. Z výše uvedených důvodů byla proto výjimka ze zákazů pro zmiji obecnou udělena.
7.7

Studie zcela ignoruje nejbližší lesní porost 170 m od zamýšlené výstavby. Na pozemku p. č. 272/6
v k. ú. Drahůnky označené v katastru sice jako jiná plocha (ve skutečnosti jde dle definice o les =
území hustě porostlé stromy) a na dalších rozsáhlých navazujících pozemcích směrem k Proboštovu
a Přítkovu. Jedná se o hodnotnější a kvalitnější lokální biocentra než ve studii na jihu uváděný
biokoridor LBC 22. Bohužel tento nedostatek je i v územním plánu města Dubí.
Stanovisko zpracovatele posudku: jak je již z obsahu připomínky patrné, není tento pozemek s
mimolesní zelení evidován jako lesní pozemek a není ani vymezen v rámci stávajícího územního
systému ekologické stability. S uvedenou definicí lesa lze vzhledem ke znění § 2 písm. a) lesního

zákona rámcově souhlasit, neboť mimo PUPFL zahrnuje i prostředí lesních porostů. K uvedené
připomínce lze pouze konstatovat, že dokumentace se hodnocením tohoto i vzdálenějších
porostů blíže nezabývá, neboť není předpokládáno jejich přímé dotčení a vzhledem k jeho
vzdálenosti a charakteru posuzovaného záměru není reálný předpoklad pro ohrožení jejich
dosavadních funkcí a vývoje v krajině.
7.8

Na rozdíl od údajů RNDr. Jiřího Vávry, CSc., který vypracoval posudek Dubí – Drahůnky biologické
průzkumy, byl v terénu ve dnech 1. a 2. června audiovizuálně zaznamenán hlasový projev chřástala
polního (Crex crex) v místech, kde je plánována výstavba obytné zóny. V Krajským úřadem
ústeckého kraje povolené výjimce č. j. KÚÚK/186608/2020 z 23. 12. 2020 se hovoří pouze o zmiji,
užovce, bramborníčku a luňákovi a není žádní zmínka o chřástalu polním, silně ohroženém druhu
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., chráněném zákonem č. 114/1992 Sb.). Vzhledem k této skutečnosti je
zaslán podnět k přezkoumání celého záměru, protože v době veřejného projednání EIA toto nebylo
známo.
Stanovisko zpracovatele posudku: Zpracovatel biologického průzkumu v rámci rešerše dosavadních
údajů z nálezové databáze AOPK v kapitole 2. studium archivních materiálů (RNDr. Jiří Vávra, CSc.,
8/2020) identifikoval potenciální využití biotopu chřástalem polním v dotčeném území. Tento údaj byl
do nálezové databáze zadán před deseti lety, což však nevylučuje přítomnost uvedeného druhu
v dotčeném území i v současnosti. V okolí existují obdobné biotopy, které jsou pro tento druh
atraktivní. V rámci provedeného průzkumu, který zahrnoval reprezentativní období, však chřástal
nebyl zastižen. Dotčené území nevytváří vhodné podmínky pro hnízdění chřástala polního z důvodů
nedostatku přirozených krytů a z důvodů vazeb na zastavěné území města - rušení, procházky,
venčení a volné pobíhání psů. Tato připomínka byla doručena mimo stanovenou lhůtu pro podání
vyjádření k posudku a mimo diskusní část veřejného projednání.

V.1 Zohlednění závěrů z veřejného projednání podle § 17 zákona.
Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad obdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k
dokumentaci, bylo v souladu s § 17 odst. 1 zákona nařízeno veřejné projednání dokumentace
záměru, které se konalo 6. května 2021 od 15:30 hodin. Vzhledem k aktuálním koronavirovým
opatřením byla v souladu s metodickým pokynem MŽP zvolena distanční forma prostřednictvím
bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings. Zápis z tohoto jednání byl zpracovateli
posudku doručen dne 17. 5. 2021 a bude zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod
kódem záměru ULK1132, v části „Veřejné projednání“ současně s posudkem a závazným
stanoviskem. V rámci veřejného projednání byly uplatněny následující okruhy připomínek:
Doprava
Veřejnost upozornila na navržené dopravní napojení přes Drahůnskou ulici, která svou šířkou
neodpovídá normám místní sběrné komunikace. K uvedenému sdělil oznamovatel, že navržené
komunikace jsou v souladu s územním plánem Města Dubí. Doprava bude primárně směrována před
ulici Dlouhou.
Relaxační zóna, prostředí pro děti – park, hřiště. Škola
Veřejnost vznesla dotaz, zda je v ploše záměru plánována relaxační zóna nebo prostředí pro děti hřiště. Oznamovatel sdělil, že plocha zeleně byla navržena liniově, ne centralizovaně. Zeleň byla
umístěna do prostoru komunikací (vytváří zelený pás). Oproti územní studii došlo k navýšení plochy
zeleně. Územní plán definuje plochu záměru jako území pro individuální zástavbu, z povahy věci tam
nelze umístit stavby pro veřejnost – školy, obchody, hřiště. Zpracovatel dokumentace k této otázce
uvedl, že se relaxační zónou nezabývali, protože nesouvisí s posuzováním vlivů na ŽP. Krajský úřad
k této otázce uvedl, že je třeba ji směřovat na územní plánování.
Velikosti parcel
Ze strany veřejnosti byl vznesen dotaz na rozpor parcelace s územním plánem. Parcely jsou na
řadovou zástavbu malé. Oznamovatel sdělil, že samotná výstavba RD není předmětem
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dokumentace. Parcely jsou dané pro individuální výstavbu, územní plán neřeší řadovou zástavbu,
pouze poměr zastavěné a volné plochy kvůli zasakování srážkových vod. Poměr bude dodržen.
Budoucí zástavba by neměla ovlivnit hydrogeologické poměry.
Lesní plocha na p. č. 272/6
Veřejnost dále vznesla dotaz biocentra a možné biokoridory na pozemku p.č. 272/6, kde se ve
skutečnosti nachází jiná plocha (les) než je uvedena v katastru nemovitostí. Zpracovatel
dokumentace sdělil, že v ploše záměru není žádný pozemek určený k plnění funkcí lesa, nedojde
tedy k žádnému vyjmutí ze PUPFL (a žádným následným škodám). K dokumentaci byl zpracován
biologický průzkum, který stanovil, kteří živočichové se na ploše záměru vyskytují a jaká opatření se
mají uplatnit. Na všechny druhy chráněných živočichů byla Krajský úřadem vydána výjimka a
stanoveny podmínky.
Poddolované území
Dále byl ze strany veřejnosti vznesen dotaz na poddolované území, které se pod předmětným
záměrem nachází. Zpracovatel dokumentace sdělil, že byla realizována studie, která konstatuje, že
stavby je možné realizovat. Veřejnost dále žádala upřesnit, zda báňská studie posuzovala celou
plochu záměru nebo jen její část. Zástupce oznamovatele sdělil, že báňský posudek byl zpracován
na celou plochu záměru. (pozn. KUUK posudek na celou plochu záměru není přílohou
dokumentace).
Ze strany veřejnosti byl dále vznesen dotaz na studii, která by se zabývala navážkami na
poddolované území. Veřejnost sdělila, že poddolované území bylo zaváženo odpadem z továren z
okolí. Zpracovatel dokumentace sdělil, že tato studie zpracovaná není. Území je vedeno jako
zemědělský půdní fond a tak je vyloučeno, že by tam mohly být staré ekologické zátěže. Zástupce
oznamovatele k této otázce uvedl, že na pozemku byly v rámci hydrogeologického posouzení
provedeny sondy a nově byla zpracována i geotechnika, která se také provádí na základě reálných
sond v terénu a v půdním profilu nebylo shledáno nic, co by naznačovalo ekologickou zátěž.
Koridor dravců
Veřejnost dále zmínila, že v blízkosti záměru se nachází koridor dravců. Na tuto otázku reagoval
zpracovatel dokumentace, že pro záměr byl zpracován biologický průzkum (studie) RNDr. Jiřím
Vávrou, která byla součástí dokumentace i oznámení záměru. Pro uvedené chráněné druhy byla
vydána výjimka KUUK. Byly zjištěny i zalétávající druhy, ale jejich biotop není ohrožen.
Zástavba RD
Ze strany veřejnosti byl dále vznesen dotaz, zda bude brán ohled na to, aby se domy podobaly
původní zástavbě. Stavby v okolí do celkového rázu nezapadají. Zástupce oznamovatele na tuto
otázku reagoval tak, že není předmětem tohoto projektu. Projekt vytváří pouze podmínky pro to, aby
tam individuální zástavba mohla vzniknout. K otázce vzhledu domů uvedl, že regulační plán pro tuto
oblast není schválen, takže stavební úřad nemá žádný nástroj jak regulovat podobu výstavby. Uvedl
dále, že prodej pozemků v podobné lokalitě, kterou jako investoři realizovali, byl vázán na smluvní
podmínku, že výstavba bude vždy zpracována architektem.
Další rozšiřování obytné zóny
Ze strany veřejnosti byl vznesen dotaz na další rozšiřování obytné zóny. Krajský úřad k této otázce
sdělil, že je možné nalézt v územním plánu.
Stanovisko zpracovatele posudku: uvedené okruhy připomínek a dotazů byly směřovány do
obdobných oblastí v relaci s obsahem obdržených vyjádření k dokumentaci. V rámci diskuse byly
tyto připomínky ze strany oznamovatele a zpracovatele dokumentace plnohodnotně zodpovězeny.
Ze závěrů veřejného projednání vyplynula pro zpracovatele posudku potřeba doplnění báňského
posudku, který se vztahuje ke konkrétním pozemkům dotčeného území a který potvrzuje výsledná
hodnocení, uvedená v dokumentaci.
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VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví

Předložená dokumentace byla posouzena v souladu se zněním § 9 a v rozsahu přílohy 5 z.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění. Dokumentace splňuje požadavky zákona a její vypovídací hodnota je dostatečná k objektivnímu
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Z dosavadních výsledků posuzování vlivů záměru „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ na životní
prostředí vyplývá, že v případě dodržení navržených opatření, nebude mít záměr významný negativní
vliv na žádnou ze složek životního prostředí.
Záměr je možné realizovat v předložené aktivní variantě.
Z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru ve vztahu k vlivům na životní prostředí, uvádí
zpracovatel posudku následující závěr:

Záměr „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky, kód ULK1032“,
podle znění dokumentace v rozsahu přílohy 4 z.100/2001 Sb., v platném znění, zpracované
Mgr. Lubošem Motlem, č. aktuálního prodloužení autorizace 37034/ENV/16, a při respektování
opatření doporučených v návrhu stanoviska,

doporučuji k realizaci.
Podmínkou souhlasného návrhu je respektování stanovených opatření, uvedených v návrhu stanoviska
pro příslušný úřad.
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VII. Návrh stanoviska

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Číslo jednací: KUUK/xxx xxx/2021
I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky
2. Kapacita (rozsah) záměru
2

Celková plocha dotčeného území budoucího záměru je cca 100 120 m . V rámci této plochy bude
realizována výstavba technické infrastruktury a celkové přípravy území pro budoucí novou obytnou
zónu s plánovanou individuální výstavbou 90 rodinných domů. Kapacity jednotlivých stavebních
objektů pro potřeby ověření změn v navazujícím řízení jsou v dokumentaci uvedeny následovně:
Kapacita (ks)

stavební objekty
IO 01 – Komunikace

cca 1 537 m

IO 02 – Vodovod

cca 1 562 m

IO 03 – Kanalizace

cca 1 393 m

IO 04 – Odvodnění komunikací

5 vsakovacích objektů o různé velikosti

IO 05 – Plynovod

1 427 m

IO 06 – Veřejné osvětlení

68 bodů o výšce 6 m

IO 07 – Chráničky pro sdělovací kabely

2

Celková plocha řešeného území pro budoucí záměr je cca 100 120 m (10,0120 ha).
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
Záměr je v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona zařazen do kategorie II, bod 108 „Záměry rozvoje
sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu“ (5 ha).
4. Umístění záměru
kraj:

Ústecký

obec:

Dubí

katastrální území: Běhánky, Drahůnky.
5. Obchodní firma oznamovatele
Plot4house twelve s.r.o.

-48-

Posudek k dokumentaci EIA: „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“
6. IČ oznamovatele
051 25 464
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Lipová 516/8, 415 01 Teplice

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona
na základě § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

„Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví následující závazné podmínky
pro navazující řízení, jejichž předmětem bude umístění nebo provedení záměru „Zóna pro bydlení
Dubí - Drahůnky“. Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí v jedné aktivní variantě.
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
a) Podmínky, které je nutno respektovat během přípravy záměru:
1) Jako součást projektové dokumentace k územnímu resp. stavebnímu řízení předložit projekt
návrhu druhové skladby dřevin a pěstební péče pro plochy podél navržených komunikací.
Návrh zpracovat s ohledem na použití vzrostlejších dřevin s okamžitým pozitivním efektem.
2) V rámci plánu organizace výstavby, předkládanému ke stavebnímu řízení navrhnout opatření
ke snížení negativních vlivů výstavby záměru na okolní obytnou zástavbu:
a) k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (např. očista vozidel,
zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby volného
skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů v klimaticky nepříznivých obdobích, atd.);
b) k omezení emisí hluku ze staveniště tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v
okolí staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze
stavební činnosti.
3) V projektové dokumentaci pro stavební řízení specifikovat výběr vhodného osvětlení obytné
zóny ve vztahu k omezení světelného znečištění. Osvětlovací soustavu navrhnout tak, aby
světlo co nejméně unikalo do prostoru, který není určen k osvětlování.
4) V projektové dokumentaci pro stavební řízení u ploch potenciálně významně ovlivněných
úkapy ropných látek a odvodňovaných do zasakování navrhnout systém odlučování lehkých
kapalin před vstupem do vsakovacích objektů.
5) V rámci projektové dokumentace pro územní resp. stavební řízení prověřit možnost dopravního
omezení průjezdu automobilů včetně snížení rychlosti před vjezdem do obytné zóny z ulice
Drahůnská.
b) Podmínky, které je nutno respektovat během výstavby:
6) Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související
staveništní dopravy, neprovádět v hodinách od 21:00 do 7:00 a v mimopracovních dnech.
7) Dodržování protiprašných opatření dle podmínky 2a) bude požadováno po dodavateli
stavebních a konstrukčních prací a v průběhu výstavby pravidelně (nejméně 1 x měsíčně)
kontrolováno stavebním dozorem; o prováděných kontrolách budou provedeny zápisy do
stavební dokumentace (stavebního deníku).
8) Při prováděných všech typů prací během výstavby důsledně kontrolovat technický stav strojů,
jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování počtu zařízení jejich
vytížením.
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9) Použití hlučných mechanismů časově omezit, mimo pracovní dny nesmí být prováděny práce
spojené s významnými zdroji vibrací, aby se vyloučil přenos nadlimitního hluku podložím do
vnitřního chráněného prostoru.
10) Stavební zařízení s vysokým akustickým výkonem umístit co nejdále od nejbližší hlukově
chráněné zástavby.
11) 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.
12) 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.
13) Budované parkovací plochy opatřit ochranou proti průniku ropných látek do podzemních vod.
14) Před zahájením zemních prací v období aktivity identifikovaných zvláště chráněných druhů
provést na dotčených plochách aktuální průzkum jejich přítomnosti odborně způsobilou
osobou. Dále postupovat dle podmínek platného rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů pro
zvláště chráněné druhy.
15) Po dobu realizace stavby zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou za účelem
kontroly všech stanovených opatření k ochraně přírody a krajiny, termínových a časových
omezení, následné rekultivace dotčených ploch i provedení vegetačních úprav.
c) Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru:
16) Zajistit dodatečnou péči o vysazené dřeviny, pravidelnou kontrolu jejich stavu a podle potřeby
provádět pěstební opatření pro jejich optimální vývoj.
d) Podmínky, které je nutno respektovat ve fázi ukončení provozu záměru:
Vzhledem k charakteru záměru nejsou stanoveny.
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka
sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na
životní prostředí
Nejsou stanoveny.
II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Posuzovaným záměrem je výstavba dopravní a technické infrastruktury s vazbou a napojením na
stávající zastavěné území města Dubí. Cílem záměru je vytvoření nové plochy pro bydlení v souladu
2
s platným zněním územního plánu města. Celková plocha dotčená stavbou je 100 120 m , což
odpovídá plánované výstavbě cca 90 rodinných domů.
Záměr naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 108 (Záměry rozvoje
sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu - 5 ha). Tyto záměry podléhají posouzení vlivů na
životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Nutnost posouzení záměru podle
zákona vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení, který vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne
25. 11. 2020 pod č. j. KUUK/171794/2020 a spis. zn. KUUK/138768/2020/11/ULK1132. K posouzení
vlivů záměru na životní prostředí byla proto dne 1. 3. 2021 v souladu s § 8 zákona předložena
příslušnému úřadu dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4
k zákonu Mgr. Lubošem Motlem, držitelem autorizace ve smyslu § 19 zákona (č. j. udělení
autorizace 1522/243/OPVŽP/99, prodloužení autorizace č. j. 37034/ENV/16, platné do 31. 12. 2021).
Informace o dokumentaci byla na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje zveřejněna dne
12. 3. 2021. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky
mohly zaslat písemné vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění
informace o dokumentaci, v daném případě do 12. 4. 2021.
V dokumentaci bylo v souladu se závěrem zjišťovacího řízení provedeno vypořádání vyjádření
obdržených k oznámení záměru a komentář k požadavkům závěru zjišťovacího řízení. Jako odborný
podklad pro vypracování dokumentace záměru byly zadány a zpracovány odborné studie
zaměřených na detailní analýzu a hodnocení jednotlivých aspektů záměru. V rámci dokumentace
byly zpracovány tyto studie:

-

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

-

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

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

Mimo uvedené studie obsahuje přílohová číst dokumentace také některé podstatné dokumenty,
které zahrnují vlastní hodnocení vlivů na složky životního prostředí a byly vydány pro potřeby
navazujících řízení. Jedná se o rozhodnutí v řízení o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 z. 114/1992
Sb. (KÚÚK, č. j.: KUUK/186608/2020 ze dne 23. 12. 2020) a závazné stanovisko k umístění stavby
dle § 19 z. 44/1988 Sb. (KÚÚK, č. j.: KUUK/021646/2020/ZPZ ze dne 30. 1. 2020).
Záměr je v dokumentaci posuzován v jedné aktivní variantě, která je porovnávána s variantou
nulovou, tj. současným stavem. V dokumentaci bylo provedeno vyhodnocení vlivů záměru na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, které jsou hodnoceny ve všech aspektech, a to
v případě potřeby jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru. Součástí uvedeného
vyhodnocení vlivů bylo i posouzení kumulativních vlivů s dalšími plánovanými záměry v území jak v
krátkodobém, tak dlouhodobém výhledu.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě dokumentace vyhodnoceny jako
nevýznamné, popřípadě málo významné. Nejvýznamnějšími vlivy na životní prostředí spojenými
s realizací záměru byly identifikovány vlivy hluku a emisí do ovzduší, způsobené zejména přípravou
území a realizací jednotlivých stavebních objektů, dále použitím stavební mechanizace a navýšením
intenzit dopravy po místních komunikacích související s dovozem stavebního materiálu. Jedná se o
vlivy časově omezené, které nebudou probíhat nepřetržitě (pouze v denní době max. 12 měsíců).
Pro eliminaci vlivů z výstavby byla navržena a zakomponována zmírňující opatření. V důsledku
výstavby a provozu záměru nedojde k výrazným negativním změnám, které by nebylo možné
eliminovat vhodně navrženými opatřeními a které by bránily realizaci stavby. Zpracovatel
dokumentace proto v závěru doporučil posuzovaný záměr k realizaci.
K dokumentaci bylo doručeno celkem 7 vyjádření (celkem 5 od dotčených správních úřadů, 1 od
dotčeného samosprávného celku a 1 vyjádření veřejnosti). Vypořádání připomínek vzešlých z
obdržených vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V. posudku o vlivech záměru na
životní prostředí (dále jen posudek) a všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření
byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a požadovaná opatření
zapracována do tohoto závazného stanoviska.
Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Petr Hosnedl, držitel autorizace dle § 19 zákona (osvědčení
o odborné způsobilosti č. j. 38156/6488/OIP/03, rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j.
20094/ENV/17 do 1. 1. 2022). V souladu s § 9 odst. 3 zákona stanovil příslušný úřad pro zpracování
a předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí dokumentace včetně všech podkladů. Dne
15. 4. 2021 byly zpracovateli posudku předány všechny podklady potřebné ke zpracování posudku.
Příslušný úřad rozeslal dopisem spis. zn. KUUK/138768/2020/28/ZPZ, č. j. KUUK/054066/2021/ZPZ
ze dne 22. 4. 2021 pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním samosprávným celkům ke
zveřejnění a dále dotčeným orgánům a následně ji zveřejnil dle § 16 odst. 1 zákona na internetu
v Informačním systému EIA. Informace o konání veřejného projednání byla v souladu s § 16
zveřejněna také na úřední desce dotčeného kraje dne 22. 4. 2021.
Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona a Metodického sdělení ve věci konání
veřejných projednání v souladu se zákonem v době pandemie onemocnění Covid-19
(č. j.: MZP/2021/710/856 ze dne 5. 2. 2021) se uskutečnilo dne 6. 5. 2021 od 15:30 hodin
prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Cisco Webex Meetings. Na veřejném projednání
zástupce oznamovatele seznámil přítomné s posuzovaným záměrem a zpracovatel dokumentace s
výsledky hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Na veřejném projednání byly vzneseny
připomínky ze strany veřejnosti, na ty bylo zástupci jednotlivých stran obratem reagováno.
Připomínky se týkaly problematiky ovzduší, ochrany vod, poddolovaného území, vzrostlé zeleně,
ochrany živočichů, hustoty zástavby a její začlenění do krajiny. Obecně lze konstatovat, že dotazy a
připomínky byly na veřejném jednání zodpovězeny. Zápis z veřejného projednání byl zpracován pod
spis. zn. KUUK/138768/2020/34/ZPZ, č. j. KUUK/063185/2021/ZPZ dne 17. 5. 2021 a je rozeslán a
zveřejněn zároveň s tímto stanoviskem.
Dne XX. 6. 2021 byl příslušnému úřadu předložen posudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 5 k
zákonu Ing. Petrem Hosnedlem. Částka za zpracovaný posudek ve smyslu § 18 odst. 3 zákona byla
oznamovatelem uhrazena dne XX. XX. 2021. Závazné stanovisko je proto vydáno dne XX. XX. 2021
Zpracovatel posudku se na základě dokumentace, vyjádření k dokumentaci, upřesňujících informací
poskytnutých oznamovatelem záměru a závěrů z veřejného projednání ztotožnil se závěry
dokumentace. V průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí bylo nashromážděno s
ohledem na významnost a rozsah souvisejících vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostatečné
množství informací, na základě kterých je možné vydat závazné stanovisko sloužící jako objektivní
odborný podklad pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Během procesu posuzování vlivů na
životní prostředí nebyly nalezeny důvody závažného negativního ovlivnění životního prostředí v
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důsledku realizace tohoto záměru v posuzovaném rozsahu za předpokladu dodržení všech
navržených opatření. Zpracovatel posudku navrhuje vydat souhlasné závazné stanovisko s celkem
16 podmínkami.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky v tomto stanovisku vzešly z provedeného hodnocení vlivů v dokumentaci a odborných
studií. Dále byly některé podmínky zpracovatelem posudku stanoveny na základě obdržených
vyjádření. Stanovené podmínky, vycházející z návrhu zpracovatele posudku jsou z časového
hlediska orientovány do období přípravy stavby, období výstavby i vlastního provozu obytné
zóny. Podmínky, které vyplývají ze zákonných požadavků, do závazného stanoviska zahrnuty
nebyly, neboť povinnost splnit takovéto požadavky ukládají oznamovateli platné právní předpisy a
vydaná rozhodnutí či závazná stanoviska.
K podmínce č. 1:
Podmínka vyplývá obecně z opatření stanovených v dokumentaci a je uložena z důvodu přípravy
řešení výsadeb v plochách zeleně. V této fázi je uložena pro projednání konkrétního ozelenění
veřejných prostranství s dotčenými orgány ochrany přírody i za účelem stanovení vhodné druhové
skladby z hlediska záchytu sekundární prašnosti.
K podmínce č. 2:
Podmínky primárně vyplývají z opatření uvedených v dokumentaci a hodnocení v posudku. V
podkladech k procesu EIA nebyly k dispozici informace o postupu výstavby, o etapách, o plochách
dočasných záborů pro zařízení staveniště, skladování surovin, výkopků zemin, ornice apod.
Stanovení této podmínky vyplývá obecně z předpisů pro ochranu veřejného zdraví a jsou uloženy z
důvodu minimalizace dopadů vlivů hluku z výstavby vůči nejbližším hlukově chráněným objektům a
maximálního omezení nepříznivých účinků výstavby na ovzduší.
K podmínce č. 3:
Podmínka vyplývá z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí k předcházení a snižování
světelného znečištění (č. j.: MZP/2020/710/2387 ze dne 30. 6. 2020). Účelem je adekvátně
dimenzovat soustavu veřejného osvětlení, směřovat světelný tok ze zdrojů pouze do určeného
prostoru a mimo místa reprezentující soukromí a zdraví obyvatel (zamezit záření venkovního
osvětlení do oken obytných domů).
K podmínce č. 4
Podmínka vyplývá z posudku dokumentace. Účelem této podmínky je navrhnout relevantní způsob
oddělení ropných látek a lehkých kapalin v případě jejich úniku do systému dešťové kanalizace a
zamezení kontaminace horninového prostředí prostřednictvím navržených vsakovacích objektů.
K podmínce č. 5:
Podmínka vyplývá z posudku dokumentace a obdržených vyjádření veřejnosti. Účelem této
podmínky je stanovení dopravní obslužnosti obytné zóny ve vztahu k omezení vlivů souvisejících s
dopravním zatížením a stavu komunikace v této části území.
K podmínce č. 6:
Podmínka vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů hluku z výstavby. Omezení
pracovní doby na staveništi záměru na dobu od 07:00 do 21:00 hod má za cíl zajistit nerušení
nočního klidu v přilehlé obytné zástavbě činnostmi na staveništi a staveništní dopravou v noční
době.
K podmínkám č. 7, 8, 9 a 10:
Tato podmínka vyplývají z opatření v dokumentaci a hodnocení v posudku. Jsou uloženy z důvodu
minimalizace dopadů vlivů hluku z výstavby vůči nejbližším hlukově chráněným objektům
a maximálního omezení nepříznivých účinků výstavby na ovzduší.
K podmínkám č. 11, 12 a 13:
Podmínky vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů v kapitole D. IV.
dokumentace a jsou stanoveny za účelem zajištění zapracování opatření k předcházení
kontaminace podzemních a povrchových vod v rámci výstavby a provozu záměru.
K podmínkám č. 14 a 15
Podmínky vychází obecně z preventivních opatření pro minimalizaci vlivů v kapitole D. IV.
dokumentace. Účelem opatření je minimalizace vlivů na zvláště chráněné druhy zejména ve fázi
před zahájením vlastních zemních prací, kdy je jejich pravděpodobnost výskytu v lokalitě vysoká.
Dále byla rozšířena stanovená podmínka přítomnosti odborně způsobilé osoby po celé období
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realizace záměru, tedy včetně dohledu na realizaci vegetačních úprav. Ostatní podrobnější
podmínky z hlediska zvláštní druhové ochrany jsou specifikovány v rámci rozhodnutí o udělení
výjimky.
K podmínce č. 16:
Podmínka vychází z posudku. Jejím účelem je zajištění optimální ekologické funkce a zdravotního
stavu provedených výsadeb v plochách zeleně. Je uložena z důvodu v zájmu ochrany nově
vysazených dřevin za účelem udržování vysoké kvality prostředí.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké a akceptovatelné, rozsahem jako
lokální. Nejintenzivnější vlivy s krátkodobým působením jsou předpokládány v období výstavby této
etapy záměru. Vlivy na zdraví obyvatel byly hodnoceny na úrovni předpokládaných emisí hluku a
škodlivin do ovzduší. Posuzovaný záměr včetně související dopravy bude mít na celkovou imisní
situaci lokality u všech emitovaných škodlivin nepatrný a z hlediska zdravotního rizika zcela
zanedbatelný vliv. V rámci výstavby záměru může po dobu maximálně 12 měsíců docházet k
navýšení hlukové zátěže a zvýšení úrovně znečištění ovzduší a to především dopravou stavebního
materiálu po místních komunikacích a rovněž v souvislosti s prováděním vlastních stavebních prací.
Významné denní intenzity dopravy ve fázi realizace nejsou předpokládány. Možnosti expozice
obyvatelstva za nepříznivých rozptylových podmínek byla ošetřena v rámci stanovených opatření.
Po plánovaném obsazení obytné zóny dojde pro danou oblast k nárůstu četnosti osobní dopravy o
cca 180 osobních automobilů denně. Vzhledem ke stávajícím intenzitám dopravy na navazujících
komunikacích se jedná o vliv nevýznamný. Očekávané příspěvky stacionárních zdrojů lokálního
vytápění je možné predikovat ve vztahu k současným požadavkům na emisní parametry a celkové
možnosti ovlivnění stávající imisní situace jako zanedbatelné. Záměr je součástí území s nízkým
radonovým indexem. Vlivy záměru na veřejné zdraví lze z hlediska velikosti a významnosti
akceptovat.
Vlivy na kvalitu ovzduší a klima jsou z hlediska své intenzity orientovány především do fáze realizace
záměru a jsou vyhodnoceny svou velikostí jako nízké s možným lokálním rozsahem. Dočasným
negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v bezprostředním okolí
staveniště, zejména při realizaci zemních prací a v rámci přesunů materiálu na staveništi. Tyto vlivy
budou redukovány provedením technických a organizačních opatření (čištění komunikací, skrápění
ploch zařízení stavenišť a komunikací). Výstavba záměru bude probíhat z velké části v dostatečné
vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby. Z provedeného hodnocení vyplývá, že imisní zátěž
vyvolaná realizací záměru nezpůsobí překračování imisních limitů relevantních škodlivin
charakteristických pro výstavbu i následné užívání záměru (zejm. tuhé znečišťující látky frakce PM10,
PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren). Fáze realizace záměru bude trvat
maximálně 12 měsíců a nebude probíhat nepřetržitě a při dodržení uvedených opatření nedojde k
žádnému významnému ovlivnění kvality ovzduší. Fáze provozu vzhledem k předpokládaným
relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, jejich hmotnostních toků a vzdálenosti obytné
zástavby nezpůsobí překračování imisních limitů ve stávajícím imisním pozadí. Součástí záměru
nejsou takové zdroje znečistění ovzduší, které by významným způsobem ovlivnily hodnoty imisních
koncentrací všech sledovaných látek nebo způsobily obtěžování zápachem.
Ve vztahu k možným vlivům záměru na klima není záměr zdrojem významných emisí skleníkových
plynů. Výhledově však lze počítat s nárůstem odběru elektrické energie, která je v současnosti
dodávána převážně z neobnovitelných zdrojů. Pozitivním aspektem záměru jsou opatření směřující k
rozvoji doprovodné zeleně a výsadbám dřevin. Záměr také počítá se zasakováním srážkových vod a
přispívá tak pozitivně k zadržování vody v krajině. Výše uvedenými opatřeními dojde ke snížení
vlivů, způsobujících efekt tepelného ostrova města. Součástí záměru jsou opatření ke snížení
nepříznivých vlivů na ovzduší a klima (zejm. opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi výstavby
v podobě snižování resuspenze prachových částic). Celkově jsou identifikované vlivy trvalé, avšak
nebudou mít významný dopad na ovzduší a klima.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky nejsou na základě
provedeného hodnocení významné. Výstavba nebude probíhat nepřetržitě a bude prováděna pouze
v denní době maximálně 12 měsíců. Z hlediska hlukových emisí při výstavbě nebudou v místě okraje
nejbližší obytné zástavby překračovány limitní hodnoty hygienického limitu hluku ze stavební činnosti
prováděné od 7 do 21 h dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Fáze provozu s ohledem na charakter záměru předpokládá plnění platných
hygienických limitů. Předpokládané navýšení četnosti dopravy po obslužných komunikacích po jejich
zprovoznění je z pohledu možnosti ovlivnění akustické situace na zanedbatelné úrovni. Negativní
vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, elektromagnetické záření nebo
radioaktivita apod.) nejsou v souvislosti se záměrem předpokládány.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou na základě vlastního návrhu a stanovených podmínek
stanoviska významné. Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV),
v ochranném pásmu vodního zdroje ani v záplavovém území. Ve fázi realizace záměru dojde
k minimální spotřebě vody v souvislosti se stavební činností. V době sucha bude probíhat kropení
komunikací jako ochrana proti nadměrnému prášení a očista vozidel a stavebních strojů. Spotřeba
vody po dobu výstavby je relativně nevýznamná a bude plně pokryta dovozem. Vlivem výstavby
záměru dojde ke zvýšení zastavěné plochy a tím k navýšení objemu odváděných dešťových vod.
V souvislosti s těmito očekávanými vlivy bylo zpracováno hydrogeologické posouzení (RNDr.
Hořčička, 9/2017), které ověřilo na základě zjištěných geologických i hydrogeologických poměrů
možnost likvidace srážkových vod zasakováním. Vliv na odtokové poměry lokality a navazujícího
území je tak minimální. Vody pro zásobování obytné zóny budou využívány z vodovodního řadu.
Celková spotřeba vody je odhadnuta standardně dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Její roční objem byl
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vyčíslen na 12 960 m . Samotný záměr je navržen tak, aby byl dostatečným způsobem zabezpečen
vůči úniku látek závadných vodám. Splaškové vody z objektů obytné zóny budou napojeny na
kanalizační řad s likvidací na ČOV. Z hlediska omezení vlivů havarijních stavů jsou navržena
preventivní opatření. Celkově lze tedy konstatovat, že při dodržení navržených technických řešení a
podmínek tohoto závazného stanoviska budou vlivy záměru na povrchové vodní toky lokální a
nevýznamné s nízkým rizikem případě havarijní situace.
Z pohledu ovlivnění zemědělské půdy je záměr umístěn převážně na zemědělských pozemcích v
kategorii trvalý travní porost a orná půda (ZPF). Zábor zemědělské půdy byl vyčíslen pro fázi
výstavby komunikací a inženýrských sítí na 1,9027 ha. Celkový možný maximální zábor po obsazení
obytné zóny je vyčíslen na 9,846 ha. Pro záměr tedy bude nutné její vynětí ze ZPF. V rámci tohoto
řízení budou podrobně stanoveny podmínky pro skrývku orniční vrstvy a další využití zemin. Je
předpokládáno maximální možné využití v místě záměru na vegetační úpravy. Z kvalitativního
hlediska se jedná o půdy, které jsou charakterizovány dle BPEJ pod kódem 2.21.10. ve IV. třídě
ochrany ZPF. Jedná se o velmi málo produkční půdy. V dotčeném území nejsou evidována žádná
potenciálně kontaminovaná místa, skládky či staré ekologické zátěže. Riziko kontaminace půdy je
reálné v průběhu výstavby, a to v důsledku úniků pohonných hmot a olejů z dopravy a mechanizace
v prostoru staveniště. Toto riziko bude minimalizováno preventivní pravidelnou údržbou používaných
prostředků a dodržováním bezpečnostních předpisů. Pro fázi realizace jsou navržena opatření
eliminující rizika kontaminace půdy ropnými látkami. Stavba je zároveň koncipovaná s ohledem na
minimalizaci půdní eroze. Záměr nezasahuje do PUPFL a jeho ochranného pásma. Vlivy na půdy z
pohledu velikosti a významnosti lze považovat za akceptovatelné.
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje zasahuje dotčené území do chráněného
ložiskového území Proboštov (ID 07840000) se surovinou hnědé uhlí, na vymezeném výhradním
netěženém ložisku stejnojmenné suroviny Proboštov – Jaroslav (ID 3078400). Jiné prvky ochrany
nerostných surovin nejsou záměrem dotčeny. Území je ve vztahu k historické hlubinné důlní činnosti
evidováno jako poddolované. Z tohoto hlediska je problematika zakládání staveb řešena dle
příslušných technických norem (Navrhování objektů na poddolovaném území ČSN 73 0039). Pro
potřeby vyhodnocení vlivů byl zpracován báňský posudek (Ing. Svatopluk Havrlík, červenec 2017).
Z provedeného hodnocení podloží vyplývá, že již v současnosti poklesová kotlina stabilní a
způsobilá pro výstavbu. Z provedeného posudku rovněž vyplývá, že vzhledem k provedenému
způsobu těžby, které postihlo celou mocnost uhelné sloje lze již uvažovat pouze o zbytkových
zásobách potenciálně těžitelné nerostné suroviny. Realizace ani provoz záměru bude probíhat na
povrchu bez možnosti ovlivnění množství a kvality těchto zbytkových zásob. Z hlediska
potencionálního využití ložiska se dotčené území nachází mimo stanovené územní ekologické limity
těžby a současně se v dlouhodobém horizontu neuvažuje o pokračování těžby hnědého uhlí v této
oblasti. Možnost umístění zástavby byla prověřena v rámci řízení dle § 19 z. 44/1988 Sb. Charakter
záměru nemá vzhledem ke svému vodohospodářskému zabezpečení potenciál pro významné
ovlivnění zdrojů léčivých minerálních vod lázeňského města Teplice. Celkově není významný vliv na
horninové prostředí a přírodní zdroje předpokládán.
Z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost (flora, fauna a ekosystémy) vychází hodnocení z
odborného přírodovědného průzkumu (RNDr. Jiří Vávra, CSc., 8/2020). Průzkum probíhal v průběhu
roku 2020 (březen – srpen) a za účelem zachycení jarního a letního aspektu dle požadavků orgánu
ochrany přírody. Cílem bylo zjištění druhové pestrosti vybraných skupin bezobratlých (hmyz),
obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci), případně jejich migrace územím. Souhrnně byly
hodnoceny cévnaté rostliny.
Realizace záměru je spojena se zánikem lučního porostu, který se v dotčeném území vyvinul na
plochách dříve oraných a poté osetých produkční luční směsí v pravidelném sečení a občasném
dohnojování. Z hlediska ochrany cenných stanovišť planě rostoucích druhů rostlin se jedná o porost
s běžným druhovým složením, který se nachází západně i východně od posuzované lokality. Celkem
bylo na lokalitě zastiženo 148 druhů cévnatých rostlin. Žádný druh není zvláště ohrožený ve smyslu
platných předpisů v oblasti druhové ochrany.
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Průzkum bezobratlých zaměřený na zvláště chráněné druhy hmyzu identifikoval přítomnost
zlatohlávka tmavého, čmeláka zemního a čmeláka hájového. Zahnízdění těchto druhů potvrzeno
nebylo. Průzkum obojživelníků nepotvrdil přítomnost žádného zástupce této třídy obratlovců na
zkoumané lokalitě. Průzkum plazů identifikoval osídlení zřejmě početné populace kriticky ohrožené
zmije obecné, přičemž trvalý charakter osídlení se opírá o informace od místních obyvatel. Do
lučního porostu proniká ohrožená užovka obojková, která má trvale vhodný biotop v mokřinách
lesního porostu za severní hranicí lokality. Ornitologický průzkum 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. Nesečený luční
porost však může být potencionálně biotopem tohoto druhu. Ze savců bylo zaregistrováno 8 běžných
druhů. Ohrožení ve vztahu k potřebě udělení výjimky ze zákazů bylo stanoveno pro zvláště
chráněné druhy užovka obojková, zmije obecná, bramborníček černohlavý a luňák hnědý. Tato
výjimka byla krajským úřadem udělena s platností do 31. 12. 2026 a obsahuje specifické podmínky
pro minimalizaci vlivů na úseku zvláštní druhové ochrany, které jsou pro investora tavby závazné.
Dotčené území dále nespadá do žádné chráněné oblasti, ani do žádného prvku soustavy ÚSES a
nemá významný vliv na předměty ochrany soustavy NATURA 2000. Nevyskytují se v něm významné
dálkové migrační koridory nebo migračně významná území, mokřady a tůňky. Záměr není spojen
s kácením dřevin. Vliv záměru na faunu, floru a ekosystémy při výstavbě bude za předpokladu
splnění stanovených podmínek na úseku zvláštní druhové ochrany a podmínek tohoto stanoviska
akceptovatelný.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce je hodnocen jako maximálně slabý zásah do krajinného rázu
hodnoceného území, a to převážně jen v zóně blízkých pohledů. Záměr je situován do území, které
navazuje na stávající zástavbu města Dubí. Záměr nepředstavuje významný vliv na rysy a hodnoty
přírodních charakteristik, kulturních charakteristik, zvláště chráněných území, významných
krajinných prvků, kulturních dominant, estetické hodnoty, harmonické měřítko krajiny ani harmonické
vztahy v krajině. Záměr bude doplněn výsadbou zeleně. V měřítku rozsáhlých krajinných prostorů
bude vizuální vnímání záměru nepostižitelné. Navržené stavby budou respektovat stanovené
regulativy územně plánovací dokumentace.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů nebude významný. Záměr se nenachází v území ležícím v památkové rezervaci, v
památkové zóně ani v ochranném pásmu památkové rezervace. V dotčeném území se nenacházejí
žádné kulturní památky či jiné stavby s památkovou ochranou. Historicky nebo architektonicky cenné
objekty, nebo objekty památkově chráněné, nebudou stavbou ovlivněny, neboť se v rámci
posuzovaného území nenachází. Lokalita pro výstavbu spadá pod území s archeologickými nálezy
typu UAN III. V případě nálezu je jej stavebník povinen ohlásit dle § 22 resp. 23 z. 20/1987 Sb. Vliv
na hmotný majetek je vzhledem ke vzdálenosti záměru od nejbližší zástavby minimální. Záměr
nevyžaduje přeložky inženýrských sítí.
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Technické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba komunikací a
inženýrských sítí pro soubor obytných staveb s kapacitou 90 RD. Technické a technologické řešení
záměru vychází z dostatečného prověření jeho realizovatelnosti v rámci dosavadní předprojektové
přípravy a z provozních zkušeností u obdobných záměrů. Hlavní problematický vliv jsou emise a
resuspenze tuhých znečišťujících látek v období výstavby záměru. Z tohoto podhledu byla pro
provoz předepsána technická i technologická opatření, která prokazatelně snižují jejich produkci. Po
zprovoznění jsou nejvýznamnějšími vlivy doprava generovaná posuzovaným záměrem, bodové
zdroje znečištění ovzduší, zdroje hluku a nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Vlastní
finální podoba záměru není významným zdrojem emisí znečišťujících látek, významného množství a
znečištění odpadních vod a hluku. Výstupy do okolního prostředí (zejm. ovzduší, voda, hluk) lze
očekávat na nízké úrovni, která nepřekročí hodnoty stanovené platnými právními předpisy.
Z hlediska provádění stavebních prací, dodávek a montáží a vlastního provozování záměru jsou tyto
záležitosti v dokumentaci řešeny v potřebném rozsahu, který odpovídá charakteru záměru. Z
hlediska úrovně znalostí potřebných k celkovému posouzení vlivu záměru na životní prostředí a
stanovení úrovně jeho významnosti je technické řešení záměru vzhledem k jeho charakteru a
rozsahu zpracováno dostatečným způsobem při zohlednění, že se jedná o počáteční stav
technického zpracování s navázáním na následnou projektovou dokumentaci.
Souhrnně lze konstatovat, že navržené technické řešení záměru má za dodržení podmínek tohoto
závazného stanoviska předpoklady pro zajištění takových výstupů a vlivů, které nebudou
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
Spisová značka: KUUK/138768/16/ZPZ
Jednací číslo: KUUK/034331/2021/ZPZ
Vyřizuje: Ing. Petra Kalousová/162

Věc: Zona bydlení Dubí-Drahůnky
Na serveru Cenia je k dokumentace k nalezení pod ULK1132, viz níže.
Drahůnky_obytná_zóna (cenia.cz)
Informační systém EIA (cenia.cz)

1. Dne 6.5.2021 proběhlo veřejné projednávání EIA vlivů na životní prostředí zamýšlené výstavby
Zony bydlení Dubí-Drahůnky.
Prosím o výstup z tohoto projednávání nebo odkaz, kde je k nalezení.

2. Na rozdíl od údajů RNDr. Jiřího Vávry, CSc., který vypracoval posudek Dubí – Drahůnky biologické
průzkumy, v terénu jsem ve dnech 1. a 2. června zaznamenal hlasové projevy chřástala polního (Crex
crex) a pořídil jsem i audiovizuální záznam v místech, kde je plánována výstavba této obytné zony.
Záznam jsem uložil v Úschovna.cz a mohu jej kdykoliv poslat.
Vzhledem k této skutečnosti zasílám podnět k přezkoumání celého záměru, protože v době
veřejného projednání EIA toto nebylo známo.
V Krajským úřadem ústeckého kraje povolené výjimce č.j. KÚÚK/186608/2020 z 23.12.2020 se hovoří
pouze o zmiji, užovce, bramborníčku a luňákovi a není žádní zmínka o chřástalu polním, silně
ohroženém druhu dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., chráněném zákonem č. 114/1992 Sb.).

V Ústí n.Labem
3.6.2021

Na vědomí: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Ústí nad Labem
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PŘÍLOHA Č. 2 POSUDKU
DOLOŽENÍ AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU
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činnosti,úkolem posudku je jednoznačněurčit podmÍnky dalšíhoqružití plochy a
vyloučitnebo potvrdit možnéúčinkyna staveniště:
je:
Předmětem uvedenéhooosouzerrí
.lefinol''atl.'hodnoststa.''eniště
z hlediska cří.''ější
dolor'éčinnostive !1rmezeném
prostoru s ohledem na ustanovení,,NařÍzení
vlády č.591/06 sb.,$ 1 a 2 a přílohy
č'3, kde v kapitole lI' odst' 1 je u|oženo:Přípravapřed zahájenírnzemníchprací;
ira zák]adě údajůuvedeliýchv pi.ojektovédokullrelrtaciluusíbýt ýytyčeitytrasy
technické infrastruktury, zejména energetichÍch a komunikačníchvedení,
vodovodnÍJ stokovésítě,vmístě iejich střetu se shYbou, popřípadějiné
podzemnía nadzemnípřekážky,nacházející
se na staveništi.Pokud se projektová
dokumentacenezpracovává,zajistízadavate|stavby lytyčenía lTznačenítras a
jiných podzeullrÍch
a lladzeiltnÍchpřekážekjiIrýtrrvlrodrrýrrr
způsobeiri;
.

návrh eventuálnísanaceúzemív hranicíchstaveniště;

.

ve smyslu esN 73 0039 (Stavby na poddolovanémúzemí)zařadit územído
skupiny stavenišť
a jednoznačně
definovatpodmínkysanacestavby.

oblasti posoudit všechnyfaktory, které mohou působit
Je proto numé 'Je !'Jrmezené
sv]imi vlivy na povrch zkoumanéoblasti' z těchto důvodůa zejménapro zachování
ot}jektivitybylo nutnéprostudovat:
základrrímapovoudokumentacibývaléhohlubinnéhodolu Iaroslav
archivovanézápisy oBÚ v Mostě
jednotiivéarcirivovanémapy předmětnéoblastive státnim archivu Litoměřice
archivovanégeologickévrty zkoumanéoblasti
provéstpochůzkuterénulymezenéhoproje|fto!ýmúkolem
Ráňcl4i' !4s!!d4L

ca st.n.

ca!!části nodLllrto''óho

orgánům,lyjadřujícíchse k povolenístavby.
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Mapa zadání
bez měřítka
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Geologie území

výchozuteplickéhnědouhelné
sedimentace
a byla
Uhelnásloj se nacházína severnÍm
ovlivněnaKrušnohorsIšým
tektonichí'r!
zlomem'
určuií
ú|oŽní
Ložiskoje ověřenoložisko\.ými
vrty 1/41,2 / 47 a 7\/ 42,kreré'ednoznačně
podmínkyuhelnéslojenásledněověřenéhlubinnouhornickoučinností.
Uhelná sloj je pod staveništěm
mísovitěuloženáod hloubky60 m do 100 m, cožje
doloženopřiloženýmgeologichÍmprofilem.
čtvrtohory jsou tvořenéryolitovou sutí,která je ýsledkem splachuzvětralin ze svahů
Krušnýchhor o mocnosti15 až 20 m a tvoří základovoupůdy pro
TatovrsB? je zároveňnositelempodpowchové
vody.
staveniště.
Třetihory

jsou tvořenémonotónníwstvou šedýchjílůmocnosti 30 až 70 m,
v důsledkumísovitého
uloženíhnědouhelné
sloje v ose pozemku,na ní
navazujevrstvatřetihorníchpískůmocnostido 15 m a dále hnědouhelná
sloj mocnácca10 rn.

Geo|ogieúzemíje tedy iednoznačné
známá,včetnělozsahu horDickéčinnosti,cožje
doloženo
základnídůlnímapouhlubinného
dolu Jaroslav,kteý pod tímto
budoucímstaveništěmdobýa| a ložiskov.ýmiWty, ověřujícífuto oblast
před zaháien;ým
dobývántm.
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Hodnoceníbáňskéčinnostivycházíz těchto skutečnostÍ:
-

l'*ňáh^|^'i.L.^vÁh^
. ,ňvřvůc ?" v| 2 ' ' m IPl ,

-

základnídůlnímapy dolu Jaroslav;

-

zne|csti o dcbi^',áníe dob;lrací metodě pouŽÍvanédolem Jaros|ai' v tomto
těžebnímpoli;

-

vlivu dob1fuání
na povrch;

-

možnostinás|edného
využiťpoklesovékotliny po ukončení
těžby.

uznu,,,u'

Soubor hodnocených parcel se nachází v b.foa|émtěžebnímpoli hlubinného dolu
|aroslavv Proboštově,kteý pod plochoudobývalv rozmezílet7962 až19b7.
Ložisko hnědéhouhlí mocné 10 m bv|o dob.Ívané
dobývacímetodou komorováním
účinkyna povrch'
v p]némocnostiuhelnéslojena zával,tedy s destrukčními
mapy v'\,P\,vá,že b|!do|!cístavJnÍště
bylo v celésvéplošeov|ir'něno
Ze základnírlťr|n!
hlubinnou hornickou činnostía nachází se vpoklesové kotlině po dobývání, kde
denivelizace terénudosáhla poklesu cca 3,5 m' Velikost poklesu je zřejmá na místní
komunikacigysiřicc

povrchulys|edovanáv podmínkách
9čhán!g''
Dobakonso|idace

SHR nepřesáhne dobu 10 let. Bylo.li dobýváníukončenovroce 1967, pak terén byl
způscbi!ý pro stavebr'.ízáměr" v foce L977. Znamená to, že klcku 2017 je doba
konso]idacepřekročenajiž4x
metcdě v hněcouhelnésloji zůstávajív mezipilíříchmezi komorami
Pc této dob:Ívací
opuštěnédůlníchodby v dé]ce4 m a někdy i nedokonaIezavalenékomory. Je proto
úkolemznalcezjistit při dodatečném
závalu těchto důlníchděl jejichvliv na povrch.
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Pří|oha
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Mapa dobývek
1 : 5000

Schémauloženíkomor
Konorování umožnilo vytěžit sloj vcelé jeií mocoosti (i kdý nékdy se značným
rizikem). Ale ať už se komorovalo na zával či se základkou, nikdy nebylo možné,jak
uKazu]e 5ll|cn|a' vyLez|LvesKeÍuu zasoou'

5.

Miv minuléhornickéčinnostina oowch

staveništěse nacházív poklesovékotlině po hlubinnémdobývánÍložiska
Navržené
dob]ýveki stará a
v rozmezílet L962 až !969, ve kterézůstalakromě za'.,alených
o zaldádánístavebna
opuštěnádůlnídíla.Je proto nutnéve smysluplatných!'}'hlášek
poddolovaném
prověřitstabilitustaveniště
kminuléhornickéčinnosti.
území
Wivzáwlu dúlnÍho
dlla na oovrch
Zával důlníhocíla, probíháv přÍpadech,pokud nemá sr'ojípřirczencu pe\'nosl Je
převážněběžnýu důlníchcbodeb,kteréjsou vyraženyv boňvých horninách nebo
skalnímprostředí.
Ve skalnímmasivu,kte{ýmá svo'ipřirozenou
tektonikouporušeném
pevrrostk io.rrutojevu,iredoclrázÍ.
chodbyzůstávají
ti.vaiesialriiirí.
jehož
V podmínkáchsHD, při závalu chodby, docházík vyfuáření výlomu do nad|oží,
díla.Výškatohotov]ílomu
dosahmá omezenouqýškunad posiedním
stropemdůlního
závisíod pet'nostijílů.Podle Ing.A. Paďourase dá ýška \4ýlomuteoretickyurčitna
základě provedenýchpozorování,tj. zavallli se komora,zidealizováno- kruhor'ého
tvaru o o B a qýšlryh, vytváří se vŽdy podle zákonůmechanilv hornin {ý'lomuve tvaru
paraboly.výlom se můžejen tak dalecerozšÍřitk povrchu,až zava|ující
se materiál
se nadloží
ztrácísice
uvolněného
nadloží
vyplnívyuhlenýporuba takétýlom.zavalující
přirozeného
následkemvolnéhopádu do !'yrubanéprostory částsvéhopůvodního
namnožení.'
které
nakypřeniautoremnazíryané
nalgpření,ale Přestosi udržÍ
,,pn.,obtí
podle časopisuHůtte(ročník
hodnotu běžnýchhornin
1905) dosahujenásledujících
v SHD.

hornina
píseka štěrk
hlína
slín
pevnýjíl

skála

nabytíobiemu
počáteční
zůsÉvajíc{
70 '20 o/o
2O - 25 o/o
25 - 3O o/o
30 - 45 o/o
35.500Á

1-Z%
2-4o/o
4-6o/o
6-10o/o

8-25Vo
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ň.mn^žéhí
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Yýlomuje odvozenaod obsahuvyrubanékomory a kubaturyqýlomu,přičemžse vychází
z předpokladu,žekomora má kruhoý'ýpůdorys.
obsahlyrubanéporubníkonory

l.!lh.H'řá

u'lnml'

Vé tl/anr

z toho lzniká vzt?h

n'r.hnlV

Bzit

24
,

4

Dalšiúpravoudostanemevýškupalaboly H =

{lCC+ p)

100

2 4

200&,
tj. !^ýŠka
!^ý|omuo5ná51 ?99
pp

násobenou v]iškoukomory není v žádnémpřípadě ovlivněna průměrem,tj. velikostí
porublrí !.cmcry. Dosáhne-li .''rchol p3rabc|y povrchu' V}.tVoříse bodcvá propadlina,
jejížrozméryse dajímatematickyurčit.
vétšÍm
než ie lypočíbná .4iškazálomovéhoparaboloidu,ti
Pýi mocnosti nadloží,
v situaci, kdy nevznikajíbodovépropad1iny,vztahy mezi rubanou slojía povrchem se
počítají
podle Balsovymetody'
Teorie výpočtu je publikouána

vknize ,,Fijhreť durch das Nordwestbóhmische
Braunkoh]enrevier,. (1907) str. 382 - 286, In& AntonÍn Padbur.

I

Rotačníparaboloid. Pad'our
povrch

63
!
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9:
'BI
ž\

Dosahzáý,a]ukomoly napoý,r,b
Komory byly zak|ádányvploše uložené
uhelnésloji mocné10 m. v těchtoúložních
podmínkáchdosahovalari'škakomory8 m, cožje základníúdajpro ýpočet dcsahu
paraboloidunadstropkomory.
závalového
Základníúdaje:
dosahzávalovéhoparaboloidu

Bm
prvotnÍnakypření

45 (7,45o/o)

Vý?očetje provedenýpcdle metodiky Paďoura:

200.h
p
200.8
45

H=35,5m
Pckud je nadloží
většínež35 m, netytr'áříse bodorápropadlina'MocnostnadloŽípod
budoucímstaveništěm
podle přiloženého
profilu je 50 až 90 m. Jsou zde vytvořené
podmínlrypouze pro fuorbu poklesovékotliny' Konso|idaceterénupo dobývání
v podnínkíclrsHR nepřesalruie'iobu 10 lel Pokud dolrýváníbylo ukoIrčerro
vroce
1967,pak konsolidacebylaukončena
je překročena
v roce 1977.Kro|<lt2077
4X
DosahzáWlu chodbyna powch
Důlníchodby jsou raženépň podložíuhe|nésloje. Vtéto oblasti byla uhelná sloj
houžer'natá,pevná a proto mohla b:ýt bez ýzt,lže, lejich ...ýškanepřesáhla 2 m. Byly
ražené1mnadDočvou.

11

Záldadníúdaje:
H

dosahávalovéhoparaboloidu

h

výškachodby

2m

p

prvotnínakypřeníhouževnatého
uhlí

50 (1,50%)

výpočet
ie provedenýpodlemetodilryPadbura:
..

H=

200.h
p
200.2
50

H=&0m
Mocnost houževnaté
uhelnésloje nad stropem důlníchodby byla 7 až 8 m. záva|ový
paraboloid dosáhl pouze stropu uhelnésloje. U osaměléhodůlníhodíla wchlík
paraboloiduzůstávánezavalenýpro samonosnost
záva|ového
k|enbymaléhorozměru,
cožiedoložené
sníIl1kenl
ávalovéhopalaboloiduna lomuclrabařovice.
osaně]édůlnÍdllo - chodbapopaýú

ruzměÍúnem.ižeou]iwit sbbilitu sbuebnÍd'

parcel
vizuálnÍ kontrolou budoucího stavenÍštějsem ziistil, že soubor parcel se nachází
v plynulépoHesovékotlině, cožie důkazzavalenostikomor. Křomě toho bezprostřední
nadložíuhelnésloje ie týořenéhrubozrnnýmpÍsker! který dokonalevyplnil zavaluiícÍ
se komory.
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Závěr znďce

1.

stavebnípozemkyna parcelách365/1, 367/1 v k. ú.Běhánky a274/L-2'2a0/1'2,
287/7 a 283 r'k. ú.Drahůnky,okr. Teplice se nacházínad hnědouhelnouslojí,
hlubinným způsobem,komorovánímna zával
která byla předmětem dob1ývání
v plnémocnostiuhelnéslojeV letech1962až1967.

2.

vrty a hornichýmipracemi.
Hodnocenáplochaje prozkoumánaložiskot4foni
s..avebna poddolovaném
Budoucístaveništěve smyslu ČsN73 cc39 ,,}.iavihováfií
území.,
zařazuji do skupiny stavenišť
(f.voniěřě

t'

tzn.,žestavbumožnorealizovatna základě únosnostizákladoqýchpůd.
4.

půcy j9cu tvcřené kmenito.hlinitou splaveninou zvětraléhoryo|itu
Zéklado'.'é
zúpatí Krušných hor s valouny o průměru do 1 m. Vrstva je vhodná pro
vsakovánídešťoqých
vod nebojímánípodpowchovévody.

5.

Mocnost tétovrstvy je v roznezí 14 až16 m a je nositelempodpovrchoqýchvod.
Mezi ní a uhelnou slojí je několik desítekmetrů mocná vrstva nepropustných
fiehh^řňí.h

6.

iíit.t

Ve smyslu Nařízenívlády č' 59I/2006 Sb., pod budoucím staveništěmbyla
provozována hlubinná hornická činnost dolem Jaroslav v Proboštově a po
ukončení
těžbyzde zůstala:
. plochazar'alenýchP.omor,kde konsolidacezávalu byla ukončenlv race 1977;
. plocha zbytkoqýchpilířů,ve kteých zůstalastará a opuštěnádůlnídíla,jejichž
přítomnostv žádnémpřípaděnemůže
ovlir.nitstabilitu staveniště.
Tímto má investor splněnou podmínku zjištěníprostor, nacházejícíchse pod
jak ýškově, tak směrově, coŽ je doloŽenézáPJadnídů|nímapou a
sta.''eništěm,
geologickýmprofilem ložiska.
(t.vóňiěrĚ

"

ht^řoňÁ.^||h^řam

n.ř..|

''L

í' Ráh,íhl'rl . nr.h'iň|^'

^|,ř Ťén|i.é ié

vhodné pro qýstavbu rodinných domů podle předloženéhozáměru, včetně
inžen1ýrs\ých
sítía komunikací

L3

7'

Znaleclrá do|ož|ra

Zna|eclý posudekisem rrypracovaliako znalec imenovanýrozhodnuímlftaiského
souduv Ústí nad Labemze dne 18. 7' t9?8, ěj. 2280/1978pro zíHadníobor Jěžba
hnědého
uhlí..
Zna|eclýúkonisemzpracoyalpodpořadovýmčÍslem
457 zrralec|ého
deníku.zna|eclý
posudekobsahu'e1,Ístrana 6 př'íloll
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