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1. Obchodní firma
Město Krásná Lípa, Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

2. IČ:
00261459

3. Sídlo (bydliště):
Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Zbyněk Linhart
Telefon:

+420 412 354 820

Fax:

+420 412 354 821

E-mail:

linhart@krasnalipa.cz
http://www.krasnalipa.cz

Ve věcech technických:
Bc. Irena Kvízová
Telefon:

+420 604 748 304

E-mail:

kvizova@rra.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.
„Kemp v Krásné Lípě“
Předkládaný záměr zahrnuje výstavbu autokempu s chatkami, místy pro karavany, místy pro
stany, provozním objektem a doplňkovými stavbami.
Celková kapacita autokempu (viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) je 120 osob.
Celková plocha areálu autokempu je 13.916 m2.
Tento záměr je jednou z částí projektu nazvaného „Centrum Českého Švýcarska II“, jehož
cílem je komplexní rozvoj nadregionální infrastruktury cestovního ruchu. Tato etapa projektu
je zaměřena především na budování ubytovacích zařízení, se záměrem výrazného zkvalitnění
a rozšíření spektra služeb poskytovaných návštěvníkům Českého Švýcarska, CHKO Lužické
hory a CHKO (viz mapa 4) Labské pískovce.
Kemp (podle české definice):
Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný
přívěs apod.), případně i v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy
apod.).
http://www.crossborderdatabase.de
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.

Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
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Číslo a popis záměru:
Posuzovaný záměr lze zařadit do kategorie 10.12, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) “Stálé kempy místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných“.

2. Kapacita(rozsah) záměru
Kapacity, plochy, údaje o provozu:
a)

plocha areálu :

b)

kapacita areálu:

c)

údaje o provozu:

plocha celková

13916 m2

komunikace mimo areál

1570 m2

komunikací v areálu

2750 m2

provozní objekt

416 m2

chatky

186 m2

víceúč. přístřešek

90 m2

víceúč. hřiště

648 m2

počet chatek

8

počet míst pro karavany

8

počet míst pro stany

14

počet ubytovaných

120 lidí

v chatkách

32 lidí

v karavanech

32 lidí

ve stanech

56 lidí

počet zaměstnanců

3 lidé

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

Krásná Lípa

Katastrální území:

Krásná Lípa

Kraj:

Ústecký kraj
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Autokemp bude komplexním turistickým centrem, v kterém vedle chatek a míst pro vlastní
přechodné ubytování bude vybudováno i několik staveb provozního zázemí a staveb
doplňkových.
Bude vybudován přízemní provozní objekt, kde bude umístěno hygienické zázemí pro
ubytované, recepce s kanceláří, prodejna balených potravin a smíšeného zboží, kuchyňka s
prádelnou a sklady. Víceúčelový přístřešek, víceúčelové hřiště a drobné stavby budou tvořit
základní vybavení pro trávení volného času v areálu.
Hlavní vstup a příjezd do autokempu (viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) je z
jihovýchodu ze stávající stavebně upravované příjezdové komunikace od ulice Elišky
Krásnohorské. Vedlejší vstupy do areálu jsou navrženy od tůně č.5 a z louky.

V zájmovém území není v současné době znám žádný záměr, který by mohl jakýmkoli
způsobem kolidovat s předkládaným záměrem.
Předkládaný záměr je součástí projektu Centrum Českého Švýcarska II jehož smyslem je
komplexní rozvoj nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Tato etapa projektu je zaměřena především na budování ubytovacích zařízení, se záměrem
výrazného zkvalitnění a rozšíření spektra služeb poskytovaných návštěvníkům Českého
Švýcarska, CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce (viz mapa 4).
Město Krásná Lípa je svou geografickou polohou předurčeno k tomu, aby plnilo funkci centra
poskytujícího zázemí pro cestovní ruch v regionu, aby bylo výchozím bodem pro poznávací,
vzdělávací, sportovní a mnohé další aktivity, jež se návštěvníkům národního parku
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a chráněných krajinných oblastí nabízejí. Neposledním cílem projektu je také posílení trvalé
udržitelnosti cestovního ruchu.
Důvody k realizaci projektu:
§

Zvýšení počtu návštěvníků města Krásná Lípa a regionu a jejich spokojenosti s pobytem;

§

Snížení míry nezaměstnanosti ve městě a regionu; vytvoření 3 pracovních míst

§

Prodloužení celkové doby pobytu návštěvníků města;

§

Zvýšení daňové výtěžnosti města a regionu;

§

Zvýšení tržeb poskytovatelů souvisejících služeb (obchod, stravování) → Zlepšení

podmínek pro podnikání;

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Areál autokempu je umístěn na pozemku p.p.č. 2158/1 v k.ú. Krásná Lípa.
Stavbou inženýrských sítí budou dotčeny pozemky p.p.č.2149/1, 2151/1, 2158/1, 2299/2,
2329/1, 2947, 2950.
Stavební program :
Provozní objekt :

vstupní hala
recepce s kanceláří a WC
prodejna se skladem a WC
umývárna se sprchami a WC pro ženy
umývárna se sprchami a WC pro muže
kuchyňka
prádelna
místnost pro úklid
sklady

Doplňkové objekty :

víceúčelový přístřešek
víceúčelové hřiště
prostory pro ohniště
pískoviště
skluzavka
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dětské houpačky

Kapacity, plochy, údaje o provozu:
a)

b)

c)

1570 m2

plochy areálu komunikací mimo areál

kapacita areálu

údaje o provozu

komunikací v areálu

2750 m2

zastavěné objekty celkem

1340 m2

provozní objekt

416 m2

chatky

186 m2

víceúč. přístřešek

90 m2

víceúč. hřiště

648 m2

plocha celková

13916 m2

počet chatek

8

počet míst pro karavany

8

počet míst pro stany

14

počet ubytovaných

120 lidí

v chatkách

32 lidí

v karavanech

32 lidí

ve stanech

56 lidí

počet zaměstnanců

3 lidé

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Výstavba objektu je předpokládána v letech 2006 až 2012.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
•

VÚSC:

Ústecký kraj

•

ÚSC:

Město Krásná Lípa
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
•

§44 odst.2 zák. č. 114/1992 Sb. – souhlas k činnostem a zásahům dle bližších
ochranných podmínek ZCHÚ – KÚ

•

§ 67 odst.4 zák.č.114/1992 Sb. – rozhodnutí o rozsahu a nezbytnosti náhradních
opatřeních - OOP příslušný k povolení zásahu

•

§45 i odst.11 zák.č.114/1992 Sb. – stanovení kompenzačních opatření – KÚ

•

§ 68 odst.3 zák.č.114/1992 Sb. – provádění zásahů ke zlepšení přírody a krajiny
prostředí – všechny OOP

•

§ 9 odst.1 zák.č. 334/1992 S.b – souhlas s odnětím ze ZPF - orgán ochrany ZPF

•

Stavební řízení a územní řízení dle zák.č. 50/1976 Sb.

•

§ 26 odst.1 zák.č.114/1992 Sb. – souhlas k vyhrazení míst k vjezdu a setrvání
motorových vozidel – správa CHKO

•

§ 56 odst. 1 zákon.č.114/1992 Sb. - výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů –
OD-KÚ, KOD a SOD - správy CHKO Labské Pískovce

∗ a další, které vyplynou z požadavků OOP
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II. Údaje o vstupech

Zábor půdy
Pro vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se bude postupovat podle §9

odst. 1

zák.č.334/1992 Sb. zákona o ochraně ZPF a bude se týkat pouze jednoho pozemku a to
parcely č.2158/1 o výměře 56.275 m2 (trvalý travní porost). Z této celkové výměry pozemku
bude pro potřebu areálu autokempu vyjmuto ze ZPF pouze 13.916 m2 – což odpovídá celkové
ploše areálu ( viz . tab. kap.B, bod 6).
Ostatní pozemky budou dotčeny pouze výstavbou inženýrských sítí, tudíž na nich dojde
pouze k dočasnému záboru půdy.

Přehled dotčených pozemků určených k trvalému vynětí ze ZPF se základními údaji o
pozemku:
Parcela
č.

2158/1

Výměra m2

Druh
pozemku

ochrana

BPEJ

Třída
ochr.

Využití
záměrem

39344

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

85011

IV

86701

V

Výstavba
kempu

16931

*Ve sloupci výměra jsou uvedeny plochy pozemků, nikoli plochy dotčené výstavbou inž.
sítí

Přehled pozemků dotčených záměrem:
Parcela
č.

2149/1
2151/1
2158/1

Výměra m2

2179
5288
39344

Druh
pozemku

ochrana

BPEJ

Třída
ochr.

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

86701

V

85011

IV

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

86701

V

Trvalý travní

ZPF- rozsáhlé

85011
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Parcela
č.

2299/2

2329/1

2947
2950

Výměra m2

Druh
pozemku

ochrana

16931

porost

chr. území

3794

Trvalý travní
porost

46893

BPEJ

Třída
ochr.

86701

V

ZPF- rozsáhlé
chr. území

85011

IV

Orná půda

ZPF- rozsáhlé
chr. území

85011

IV

Ostatní
plocha

rozsáhlé chr.
území

Ostatní
plocha

rozsáhlé chr.
území

4103

2166

2328

Využití
záměrem

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě
85014

V

/

/

/

/

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

druhy pozemků
Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem jsou :
•

ostatní plocha

•

orná půda

•

trvalý travní porost

Najdeme zde pozemky jejichž způsob ochrany je charakterizován jako:
•

ZPF - rozsáhlé chráněné území

třída ochrany
Na základě podkladových materiálů bylo možné určit třídu ochrany navrhovanou k vyjmutí
ze ZPF. Areál autokempu bude realizován na parcele č.2158/1 s třídou ochrany V a IV. o
celkové výměře 13.916 m2.
Dále pak p.p.č.2149/1, 2151/1, 2158/1, 2299/2, 2329/1, 2947, 2950 o třídě ochrany V a IV,
které budou dotčeny stavbou inženýrských sítí.
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Zásobení vodou
V době výstavby

Voda bude potřeba během stavby pro stavební účely a pro čištění komunikací. Voda pro
čištění komunikací bude dovážena pomocí cisteren odborné firmy (např. Technické služby
města), která bude vodu čerpat ze svých zdrojů.
Pro stavební dělníky - doporučujeme k užívání mobilní sociální zařízení, které bude součástí
staveniště. Doplňování vody a likvidace odpadních vod bude zajišťovat příslušná firma. Pro
pitné účely se bude používat balená pitná voda.

V době provozu

Kemp bude zásobován pitnou vodou nově provedenou vodovodní přípojkou délky cca 270 m,
napojenou na stávající vodovodní řad vedený v ulici E. Krásnohorské.
Měření spotřeby vody bude prováděno vodoměrnou soupravou, která bude umístěna dle
pokynů správce vodovodu ve vodoměrné šachtě na začátku přípojky při ulici
E. Krásnohorské. TUV bude připravována elektrickými zásobníkovými ohřívači.

Potřeba pitné vody
Byla stanovena dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (kterou se provádí zákon o vodovodech a
kanalizacích č. 274/2001 Sb.) příloha č. 12 pol. 22 – ubytovny, většina pokojů bez WC a
koupelny, WC a koupelna samostatně (viz. Technická zpráva).
3

Směrné číslo roční spotřeby: 20 m /rok/lůžko
Specifická spotřeba (qs) dle SVS - vlastníka vodárenské soustavy severní
Čechy a SČVK - provozovatele je:
qs = 100l/den/EO, (dle ČSN je 150 l/den/EO)

Kemp bude provozován pouze v letní sezóně tj. 4 měsíce od 6. do 9. měsíce.
120 ubytovaných :

3

3

20 m /rok : 3 = 6,7 m /sezonu/lůžko = 56 l/den/lůžko
56 l/den/lůžko x 120 = 6720 l/den

3 obsluha :

3

16 m /rok : 3 : 120 x 3 = 120 l/den
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Kemp v Krásné Lípě
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Celková potřeba

6840 l/den

Stanovení počtu EO :

6840 l/den : 150 =

45,6 EO

Koeficient denní nerovnoměrnosti (dle směrnice 9/73 MLVH ČR):
kd= 1,5
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti (dle směrnice 9/73 MLVH ČR):
kh= 1,8

Průměrná denní spotřeba:
Qd=EO x qs=45,6 x 100=4560 lúden = 0,053 l/s
Maximální denní spotřeba :
Qm = Qd x kd = 0,053 x 1,5 = 0,0795 l/s = 6,87m3/den
Maximální hodinová spotřeba :
Qh = Qm x kh = 0,0795 x 1,8 = 0,1431 = 0,14 l/s
Vysvětlivky:
Qd= průměrná denní spotřeba
Qh= průměrná hodinová potřeba
Qm= maximální denní spotřeba
kd= koeficient denní nerovnoměrnosti
kh= koeficient hodinové nerovnoměrnosti
EO= stanovení počtu ekvivalentních obyvatel

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 18/87
Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
Město Krásná Lípa, Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Elektrická energie
Spotřeba el.energie pro provoz autokempu bude měřena v elektroměrovém rozváděči,
umístěném v souladu s podmínkami pro připojování el.zařízení SČE.
Před provedením vlastního el. měrového rozváděče je nutno požádat OBS SČE Rumburk o
povolení ke zřízení nového odběrného místa a zhotovení nové kabelové přípojky NN,
ukončené v přípojkové skříni SP.
Přípojka NN do objektu bude provedena v souladu s předběžným vyjádřením OBS SČE
Rumburk, tj.provedením kabelového vývodu ze stávající trafostanice TS-ul.Elišky
Krásnohorské. Kabelové vedení bude uloženo v zemi a ukončeno v přípojkové skříni
SP,umístěné na hranici areálu autokempu.

Energetická bilance:
Celkem instalovaný výkon

Pi =

50.00 kW

Soudobost

b =

0.6

Celkový soudobý výkon

Pp =

30.00 kW

Teplo
Objekt bude provozován pouze sezónně a nebude vytápěn.

Plyn
S napojením na plyn se neuvažuje. Objekt bude provozován pouze sezónně a nebude vytápěn.
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III. Údaje o výstupech

Ovzduší
Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Při výstavbě
Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě
lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších stacionárních mechanismů spalujících
motorovou naftu. Možné znečištění ovzduší je hlavně z hlediska prašnosti, jedná se však o
negativní vlivy dočasného charakteru. Kompenzační opatření jsou uvedena v následujících
kapitolách.
Očekávané imisní příspěvky z provozu těžké nákladní dopravy do lokality v okolí
příjezdových komunikací závisí na intenzitě této dopravy. Nasazení strojů bude probíhat
postupně v etapách.
Plynné škodliviny budou v období výstavby a provozu areálu do ovzduší emitovány celou
řadou stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky.

Při provozu
Při provozu kempu dojde k navýšení silničních dopravy v okolí. Toto navýšení však bude
sezónní, jelikož kemp bude provozován pouze v letní sezóně tzn. 4 měsíce v roce od 6. do 9.
měsíce.
Možné znečištění ovzduší, i když ne zcela zásadní, bude v důsledku navýšení produkce spalin
z motorových vozidel.
Ke spalování fosilních paliv v lokalitě nebude docházet.

Kanalizace
V areálu autokempu budou produkovány 2 druhy odpadních vod, vody splaškové a vody
dešťové ze střech a zpevněných ploch.
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Vody splaškové budou čištěny ve třech sériově zapojených celoplastových septicích Ekona
S15 pro 45 - 60 EO a ve třech pískových filtrech Ekona PF15 pro 45 - 60 EO. Přečištěné
odpadní vody budou přečerpávány kanalizačním potrubím z trub DN 40 do jednotného
kanalizačního řadu v ulici Elišky Krásnohorské.
Dešťové vody budou odváděny kanalizačním potrubím z trub DN 200 do stávajícího
odvodňovacího příkopu na pozemku č.k.2149/1.
Předpokládaná produkce splaškových vod je odpovídající spotřebě vody areálu
autokempu tedy cca: 6840 l/den.
Celková produkce splaškových vod z areálu autokempu za sezónu, tzn. 4 měsíce, bude
cca 820.800 l / sezónu (6840 l x 120 dní = 820.800 l.)

Odpady
Přebytečná zemina vytěžená při zemních pracích a stavební odpad vzniklý při realizaci akce
bude odvezen na řízenou skládku
Obaly od stavebních a nátěrových hmot a odpady vzniklé stavební výrobou budou
likvidovány či recyklovány oprávněnými organizacemi a doklady o zneškodnění, uložení
nebo využití odpadů budou investorem předloženy při kolaudaci stavby
Při provádění stavby dojde k lokálnímu znečištění přístupové komunikace stavebními stroji
zejména při zemních pracích a částečně i negativnímu vlivu na okolí hlukem stavebních strojů
a zvýšenou prašností při pracích HSV
Odpady vzniklé ze stavební činnosti budou likvidovány podle platných legislativních
předpisů, za což bude zodpovídat dodavatel staveb, po dokončení vlastní realizace projektu
bude běžný provoz všech zařízení produkovat pouze běžný domovní odpad, jenž bude
umisťován do stávajících kontejnerů a jeho svoz zajišťován v rámci běžné činnosti firem
zajišťujících zpracování či uložení odpadů.
S odpady se musí nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
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Druh odpadu

V následující tabulce jsou uvedeny možné a předpokládané odpady, které budou vznikat
při výstavbě a provozu posuzovaného záměru. S odpady se musí nakládat v souladu se
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
a) V době výstavby
Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a
na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných
staveb.
Tabulka předkládá kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

název odpadu
směsné obaly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
dřevo
plasty
kabely neuvedené pod 17 04 10
železo a ocel
Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zemina a kameny
Beton, cihly, tašky a keramika

kód
15 01 06
17 01 07

kategorie
O
O

17 02 01
17 02 03
17 04 11
17 04 05
20 02
20 01 08
20 02 02
1701

O
O
O
O
O
O
O
O

b) V době provozu
Největší produkce odpadů bude pravděpodobně směsný komunální odpad při likvidaci obsahů
odpadkových košů nebo kontejnerů. Dále to bude odpad z obalového materiálu a z údržby
zeleně a přidružených provozoven (jeho kvalita se v současné době špatně odhaduje). Je však
zřejmé, že množství ani kvalita odpadu nebudou představovat pro životní prostřední
podstatnou změnu z hlediska jeho ovlivnění či metod likvidace.
Při provozu bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby
zařízení.
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Předpokládané typy vznikajících odpadů vznikajících při provozu:
Poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Skleněné obaly
Odpadní papír netříděný
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Stavební materiál na bázi sádry
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení
neuvedené pod číslem 16 02 15
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
Kal ze septiků a žump

Katalog.číslo

kategorie odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
20 01 01
20 03 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06
17 08
16 02 16

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

20 01 21
20 01 30
200136

N
O
O

20 03 04

O

Množství odpadu
Množství produkovaného odpadu :
cca 6,7 kg/os/týden
cca 807 kg celý kemp /týden

V případě celosezónního provozu kempu což je 4 měsíce je předpokládaná produkce odpadu
cca 12.912 kg.
Pro svoz odpadu doporučujeme dva kontejnery o objemu 1000 l. na týden.

.

Způsob nakládání s odpadem

Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Přebytečná zemina vytěžená při zemních pracích a stavební odpad
vzniklý při realizaci akce bude odvezen na řízenou skládku
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Obaly od stavebních a nátěrových hmot a odpady vzniklé stavební výrobou budou
likvidovány či recyklovány oprávněnými organizacemi a doklady o zneškodnění, uložení
nebo využití odpadů budou investorem předloženy při kolaudaci stavby.

Hluk
Uvažovaný záměr (viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) bude určitým zdrojem hluku,
ale pouze v důsledku navýšení automobilové dopravy.
Období výstavby
Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou stavební práce a doprava materiálu. Tento
zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby blíže
specifikovat. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných komunikací. Práce
nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou vedeny mimo zástavbu. Úkolem projektanta
bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno nejmenší možnou měrou
a po nejkratší možný čas.

Intenzita výstavby opravňuje zpracovatele předpokládat, že intenzita zatížení nepřekročí
denní hygienické limity. Podmínkou těchto tvrzení je fakt, že stavba bude probíhat pouze ve
dne. Na základě zkušeností z obdobných staveb lze konstatovat, že zpracování hlukové studie
by nepřineslo nové skutečnosti pro posouzení vlivu na ŽP. Proto zpracovatele EIA
nepovažuje za nutné provést zpracování hlukové studie pro výpočet hluku.

Období provozu
Hlavním zdrojem hluku v období provozu autokempu bude automobilová doprava. Toto
ovlivnění však bude pouze dočasného charakteru. Doba provozu autokempu je stanovena na
4 měsíce v roce.
Samotný provoz kempu tak jak je umístěn nedává možnost navýšení hlukové situace,
respektive neočekává se překročení hygienických limitů pro hluk. Možným zdrojem hluku
avšak o nízké intenzitě, budou pouze osobní dopravní prostředky. V souvislosti s probíhající
automobilovou dopravou jsou zcela bezvýznamné.
Možné jsou však incidenty v oblasti veřejného pořádku v nočních hodinách, které však nejsou
a nemohou být řešeny v posuzování EIA a jsou předmětem ubytovacího řádu a správy kempu.
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Snahou provozovatele musí být ve spolupráci s policií ČR a městskou policií tyto skutečnosti
eliminovat.
Opět lze s jistotou konstatovat, že hluková studie pro provoz zařízení by nepřinesla nové
podstatné skutečnosti ve vztahu posuzování vlivu na ŽP, proto bylo pro provoz od
vypracování hlukové studie taktéž upuštěno.
Okolní zdroje hluku - hlukové pozadí silnice Pražská jsou totiž dominantním zdrojem hluku,
a příspěvek z provozu autokempu se na hlukové situaci neprojeví.

Vibrace
Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji, uvnitř CHKO Lužické hory. Uvažovaný záměr
(viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) nemá vliv na soustavu NATURA 2000 (viz
vyjádření agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Lužické
hory). Záměr je umístěn mimo maloplošná chráněná území.
Navrhovaný záměr je součástí vyhlášené Ptačí oblasti Labské pískovce.
To znamená:
•

V dotčeném území ( na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nenacházejí
prvky ÚSES, a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni

•

Dotčené území se nachází uvnitř CHKO Lužické hory (viz mapa 4)

•

Dotčené území je součástí vyhlášené Ptačí oblasti Labské pískovce

•

Dotčené území neleží v NP, nejsou zde vyhlášeny přírodní rezervace

•

Dotčené území je umístěno v území s roztroušenou zástavbou, žádné zástavby se záměr
bezprostředně nedotýká

•

Záměr je umístěn na výjezdu z obce

•

V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky, které by mohl
uvažovaný záměr přímo ovlivnit

•

Dotčené území se nachází v antropologicky silně pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho
proveditelnost

Krásná Lípa
Krásná Lípa je město na severu Česka s 3500 obyvateli, v severovýchodní části okresu Děčín,
na pomezí Lužických hor a Labských pískovců, ležící v široké kotlině při horním toku
Křinice.
Město leží asi 6 km jihozápadně od Rumburka. Ve městě je sídlo správy Národního parku
České Švýcarsko.
Nadmořská výška:
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- náměstí: 426 m.n.m.
- Vlčí hora - 581m.n.m.
Rozloha: 3140 ha
Počet obyvatel k 31.12. 2002: 3 636
Zdroj: http://www.luzicke-hory.cz

Zájmové území

Posuzované území se nachází na pozemcích na jižním okraji obce Krásná Lípa, západně od
silnice Krásná Lípa – Rybniště. Teréní šetření – biologické hodnocení lokality (viz příloha
Biologické hodnocení Ondráček) bylo provedeno na širším zájmovém území, než jaké bude
ovlivněno záměrem (viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) ve skutečnosti.proto bylo také
zájmové území rozděleno do tří částí:
Záměrem tak bude dotčena pouze plocha č.1 viz mapová příloha.
Plocha číslo 1

Tuto část tvoří kulturní louka. Rostlinná společenstva jsou polopřirozená, chudá.
V porostu dominují zejména různé druhy trav. Louka je pravidelně kosena.
Tato část zaujímá většinu posuzovaného území.
Plocha č. 2

Tato část se nachází v jižním cípu posuzovaného území. Jedná se mozaiku biotopů
v depresi (nivě) blízké vodoteče. Rostlinná společenstva jsou přirozená, mírně ochuzená.
Střídají se zde tužebníková lada s degradovanými pcháčovými loukami, které na sušších
místech přecházejí do porostů smilky tuhé (Nardus stricta) a metličky křivolaké (Avenella
flexuosa).
Plocha č. 3

Jedná se o malou část mezi silnicí, domy a nivou potoka. Toto území bylo v minulosti
pravděpodobně využíváno jako zahrada, nebo bylo jinak hospodářsky využíváno. Nacházejí
se zde nepůvodní a kulturní dřeviny.
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Celé zájmové území se nachází v CHKO Lužické hory (Viz příloha: Základní
inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny
bezobratlých) pozemků u obce Krásná Lípa (okres Děčín))

Územní systém ekologické stability krajiny
Na celém území CHKO Lužické hory je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES)
(viz mapa 6) a připravuje se vyhlášení soustavy NATURA 2000 (viz mapa 3). Pro
management území je vypracován Plán péče o CHKO Lužické hory a plány péče o jednotlivá
MCHÚ.
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru:
•

JZ směrem ve vzdálenosti cca 7,5km

vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se

nachází nadregionální biocentrum (NRBC) Hřenská skalní města.
•

JZ směrem ve vzdálenosti cca 2,2 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se
nachází hranice regionálního biocentraVápenka.

•

JV směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází
hranice regionálního biocentra Velký rybník.

•

SSV směrem ve vzdálenosti cca 2,3 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se
nachází hranice regionálního biocentra Dymník.

•

Nejbližším regionálním biokoridorem je Dymník - Velký rybník , který leží V směrem
ve vzdálenosti cca 2,7 km od navrhovaného záměru.

•

JJV směrem ve vzdálenosti cca 3,1 km probíhá regionálním biokoridor Velký rybník

•

JZ směrem ve vzdálenosti cca 2.5 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru probíhá
osa nadregionálních biokoridorů Studený vrch – Hřenská skalní města.
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/

Zvláště chráněná území
•

Řešené území spadá do velkoplošného chráněného území CHKO Lužické hory.

Základní údaje:
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Rozloha: 267 km2
Geografická orientace: 50° 46´-50° 53´N, 14° 24´- 14° 52´E
Nadmořská výška: 313 - 793 m (Luž)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 6927/1976
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 1 národní přírodní rezervace
- 1 národní přírodní památka
- 5 přírodních rezervací
- 9 přírodních památek
Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270
km2 k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule.
Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická
lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky
přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s
výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary.
Chráněná krajinná oblast Lužické hory leží mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při
hranici se SRN. Západní část spadá pod Ústecký, východní pak pod Liberecký kraj. Jejím
sousedem jsou další velkoplošná chráněná území - Národní park České Švýcarsko, CHKO
České středohoří a CHKO Labské pískovce.
V Chráněné krajinné oblasti Lužické hory je vyhlášeno celkem šestnáct maloplošných
chráněných území a devatenáct památných stromů.
Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků,
přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu
ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I.
zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. IV. zóna je vymezena převážně v zastavěných
částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.
Na celém území je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) a připravuje se
vyhlášení soustavy NATURA 2000. Pro management území je vypracován Plán péče o
CHKO Lužické hory a plány péče o jednotlivá MCHÚ.
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•

Z směrem ve vzdálenosti cca 3,3 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se
nachází NP České Švýcarsko

•

SZ směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se
nachází chráněná krajinná oblast Labské pískovce
Zdroj: http://www.npcs.cz/public/npcs_cs/cz.html

Maloplošné ZCHÚ:
•

PR Světlík

VVJ směrem ve vzdálenosti cca 3,3 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází
Světlík je zaniklá osada na mírném svahu asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je
dnes součástí.
U zaniklé osady je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil rekreaci a od roku 1995 je
chráněným hnízdištěm vodního ptactva. Žijí zde většinou stejné druhy jako na nedalekém
Velkém rybníku. Nejvýznamnějším druhem, který zde hnízdí, je jeřáb popelavý, občas
můžeme spatřit i orla mořského, luňáka červeného a čápa černého i bílého. Běžně se
vyskytuje potápka velká, kachna divoká, polák chocholačka, volavka popelavá, moták
pochop, rákosník obecný nebo strnad rákosní, na loukách v okolí hnízdí například bekasina
otavní, linduška luční a bramborníček hnědý.
Přírodní rezervace zahrnuje také přilehlé mokřadní louky a rašeliniště s výskytem chráněných
rostlin. Roste tu například prha chlumní, bublinatka obecná, suchopýr úzkolistý, halucha
vodní a zábělník bahenní, v minulosti zde byl zjištěn i výskyt masožravé rosnatky
okrouhlolisté.
http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmsvetc

•

PR Velký rybník

JV směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází
Velký rybník leží na horním toku Lužničky u osady Ladečka, asi 1 km severozápadně
od Horního Podluží a 1,5 km severovýchodně od Rybniště. Rybník s rozlohou 36 ha je
největší vodní plochou na Děčínsku a spolu s nedalekým rybníkem Světlík je významnou
ornitologickou lokalitou, kterou využívá k odpočinku řada druhů tažných ptáků. V roce 1982
zde proto byla vyhlášena přírodní rezervace, která zahrnuje i přilehlé rákosiny, rašelinné
louky a mokřady s výskytem chráněných rostlin a živočichů.
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Z nejbližšího okolí rybníka se uvádí výskyt více než 170 druhů ptáků. Od poloviny 90. let
20. století zde pravidelně hnízdí jeřáb popelavý, zajímavá jsou také pozorování orla mořského
a potápky rudokrké, která zde dokonce ve 2. polovině 70. let jako na jediném místě v Čechách
hnízdila. V rákosinách u břehů pravidelně hnízdí například potápka velká, lyska černá, kachna
divoká, moták pochop, rákosník velký, cvrčilka slavíková a strnad rákosní, často je možné
pozorovat čápa bílého a černého, volavku popelavou, poláka velkého, poláka chocholačku,
rybáka černého a luňáka červeného. Rozsáhlé vlhké louky v okolí rybníka jsou ideálním
hnízdištěm pro bekasinu otavní, bramborníčka hnědého, rákosníka zpěvného, a lindušku
luční. Z velkého množství hmyzu je zvlášť zajímavý výskyt vážky podhorní, šídla
královského a šídlatky hnědé.
Podmáčené louky v okolí rybníka jsou významné také botanicky. Ze vzácnějších rostlin tu
roste například prstnatec májový, vachta trojlistá, suchopýr pochvatý, všivec ladní, kapradiník
bažinný, starček potoční a zábělník bahenní.
Na jižním břehu rybníka roste přes 100 let stará lípa srdčitá, která však postupně usychá.
http://www.luzickehory.cz/mista/index.php?pg=zmvelrc

NATURA 2000
Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 – viz vyjádření agentury ochrany
přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory.
•

Ptačí oblast Labské pískovce - navrhovaný záměr je součástí vyhlášené Ptačí oblasti

Labské pískovce
Název:
CZ0421006
Kód lokality:
Ústecký kraj
Kraj:
35.516,06 ha
Rozloha:
Kategorie
Ptačí oblast
chráněného území:
Ornitologická jedinečnost území SPA Labské pískovce je dána zejména velkou lesnatostí,
která spolu s velkým množstvím skalních útvarů vytváří unikátní lesoskalní krajinu, která
nabízí celou škálu biotopů od vlhkých nížinných přes suché a teplé náhorní plošiny až k
vlhkým horským na dně hlubokých roklí, dále zachovalými vodními toky, rybníky, mokřady
a také pestrou zemědělskou krajinou. To umožňuje výskyt jak horských, tak i teplomilných
druhů v těsném sousedství. Důležitý vliv má koridor nezamrzající řeky Labe, který slouží
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jako významná migrační trasa směru sever - jih a také jako zimoviště či odpočinkové místo
pro tažné druhy. Hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo prokázáno u více než 140
druhů ptáků. Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako
hnízdiště pro sokola stěhovavého (Falco peregrinus), výra velkého (Bubo bubo), krkavce
velkého (Corvus corax), rorýse obecného (Apus apus) a další. Poměrně široce jsou rozšířeny
lesní druhy jako např. datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), ořešník
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra) a
lejsek malý (Ficedula parva). Zemědělská krajina si dodnes uchovala pestrost a proto se zde i
v současné době můžeme hojně setkat s např. bramborníčkem hnědým (Saxicola rubetra),
chřástalem polním (Crex crex), ťuhýkem obecným (Lanius collurio), křepelkou polní
(Coturnix coturnix). Velmi specifické prostředí představují imisemi postižené a následně
plošně odlesněné plochy, které v současné době procházejí různým vývojem, zde se můžeme
setkat s tetřívkem obecným (Tetrao tetrix) a čečetkou zimní (Carduelis flammea). Velmi
významné jsou vodní plochy se stojatou vodou a mokřady s charakteristickými mokřadními
společenstvy, na které jsou vázáni např. jeřáb popelavý (Grus grus), bukač velký (Botaurus
stellaris), chřástal vodní (Rallus aquaticus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides),
moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), orel mořský
(Haliaeetus albicilla) a potápka roháč (Podiceps cristatus). Vodní plochy často přecházejí do
mokřadních luk, kde hnízdí např. bekasína otavní (Gallinago gallinago), linduška luční
(Anthus pratensis) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).

•

Evropsky významná lokalita - České Švýcarsko se nachází ve vzdálenosti 3,6 km
vzdušnou čarou Z směrem od posuzované lokality

České Švýcarsko
Název:
CZ0424031
Kód lokality:
Ústecký kraj
Kraj:
Navrženo
Status:
10.626,90 ha
Rozloha:
Biogeografické
Kontinentální
oblasti:
Chráněná krajinná oblast
Kategorie
chráněného území:Národní park
Správce území:
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Zdroj:http://geoportal.cenia.cz

Území přírodních parků
V blízkosti posuzovaného záměru se žádné PP které by mohly být předkládaným záměrem
dotčeny nenacházejí.

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb. §3 – vymezení pojmů, odstavec b)
b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště
chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)
Pokud chce investor zasahovat do tohoto VKP ze zák. č.114/1992 Sb., je nutné požádat o
udělení vyjímky ze zásahu do VKP příslušný správní úřad.
Před požádáním je nutné provést podrobný biologický průzkum, který stanoví rozsah zásahu
do VKP.

V nejbližším zájmovém okolí se nachází rybník jenž se připravuje k revitalizaci:
•

VKP rybník Cimrák se nachází S směrem od posuzovaného záměru ve vzdálenosti
cca 1km vzdušnou čarou

*Dle ústní informace z ŽP MÚ Krásná Lípa žádné VKP nejsou v okolí posuzovaného záměru
vyhlášeny.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
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Poprvé bylo toto území osídleno již lidem popelnicových polí (12 - 1500 let p. n. l.), později
Kelty (4. st. p. n. l.). První osady vytvořily však až kmeny Germánů v 2. st. p. n. l. Jejich
osídlení vystřídaly v 5. století slovanské kmeny, které se živily především lovem a
zemědělstvím. Po celý zbytek 1. tisíciletí však celá oblast byla jen velmi řídce osídlena. Jako
hraniční oblast bylo České Švýcarsko a Lužické hory často místem bojů a nepokojů.
S postupem feudalismu se začaly utvářet první vládnoucí rody a vznikat jednotlivá panství.
Jednalo se především o rody Markvarticu, Vartenberků a Berků z Dubé. V této době nastalo
druhé, rozhodující období osidlování. Do oblasti přicházejí nové skupiny osídlenců z blízkých
i vzdálených německých zemích. V podpoře kolonizace vynikal především Přemysl Otakar II.
Nastává rozmach obchodu a řemesel. Roku 1451 se českosaská hranice vytváří v podstatě v
současné podobě. Po bitvě na Bílé hoře dochází k změně mnohých panovnických rodů.
Během třicetileté války krajem několikrát prošlo vojsko, které jej vyplenilo. Po vyhlášení
tolerančního patentu roku 1781 přichází do kraje protestančtí řemeslníci a obchodníci. V 19.
století se textilní a sklářský průmysl industrializuje. Nejsevernější Čechy se stávají jednou z
nejrozvinutější oblastí Rakouska Uherska.
Vlivem rozvoje turistiky se především České švýcarsko začíná orientovat na turistický ruch.
Po vzniku Československa se zde začínají projevovat národnostní neshody mezi Němci a
Čechy. Po Mnichově roku 1938 se oblast stává součástí Velkoněmecké říše. Po druhé světové
válce rozvoj oblasti negativně ovlivnil odsun německého obyvatelstva. Oblast byla uměle
osídlena lidmi z vnitrozemí, kteří neměli k této krajině výrazný vztah.
V současnosti dochází k novému rozvoji v této oblasti, především díky turistickému ruchu.
Oblast Českého Švýcarska byla roku 2000 vyhlášena Národním parkem. Lužické hory jsou
Chráněnou krajinou oblastí od roku 1964.

Území hustě zalidněná
Obec Krásná Lípa
Počet obyvatel: 3665
Výměra: 3139,2 ha
Hustota: 116,75 ob./km2
Zdroj: http://www.krasna-lipa.cz/
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Staré ekologické zátěže
V místě realizace záměru se žádné známé staré zátěže nevyskytují. SZ směrem od
posuzovaného záměru ve vzdálenosti cca 200 m se nachází stará zátěž ID 7361001, 113 za
nákupním střediskem.
Zdroj:http://geoportal.cenia.cz
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Ovlivnění projektem
Za asi nejvíce ovlivněnou složku lze považovat vlivy výstavby na stávající imisní zátěž. Vlivy
na posuzované území však budou nízké, vázané na emise škodlivin z dopravy. Ta bude
krátkodobá, hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy dusíku.
V době provozu bude negativním vlivem na ovzduší emitované emise škodlivin z dopravy.
Bude se však jednat o vliv dočasně negativní s únosnou intenzitou.
Dalším důležitým faktorem ovlivnění je půda, její ovlivnění však lze definovat jako
nevýznamné s ohledem na plochu záboru. V souvislosti se záborem půdy dojde i kvlivnění
živé složky přírody. Vzhledem k umístění záměru v CHKO je jistý vliv na ekosystémy možný
avšak stavba se týká pouze plochy jejíž část tvoří kulturní louka. Rostlinná společenstva jsou
polopřirozená, chudá. Nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné
K jinému, zásadnímu ovlivnění v lokalitě nebude docházet.
Vlivy záměru jsou podrobně popsány v kapitole D1.
Záměrem budou ovlivněny tyto složky životního prostředí:
§

půda ( s ní spojený vliv na živou část příody)

§

ovzduší

Půda
Půdní kryt zájmové oblasti je výrazně ovlivněn půdotvornými substráty, reliéfem a v menší
míře klimatickým režimem, který je především funkcí nadmořské výšky.
Základní představu o půdních poměrech území nám dává Syntetická půdní mapa ČR, list A-3
Liberec ( Novák et al. 1993). Vzhledem k použitému měřítku (1:200 000) většinou nejsou v
mapě zachyceny přímo půdní typy, ale jejich asociace. Pro vlastní vrchovinu až hornatinu je
typická asociace arenických podzolů (dominanta) s arenickou kambizemí (doprovodná
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složka), jako akcesorická složka přistupuje kambizem typická, varieta kyselá. Tato mapovací
jednotka v rámci CHKO převažuje a její celistvost je přerušována hlavně ostrůvky rankerů na
výstupech neovulkanických těles. V úseku mezi Českou Kamenicí, Kamenickým Šenovem a
Novým Borem jsou rankery vystřídány eutrickou kambizemí, s vazbou na bazaltoidní efuzíva
a jejich pyroklastika. V prostoru Studence a Lísky je vymezen na bazaltoidním podloží i
ostrov kambizemě typické, variety kyselé.
Na podloží granitoidů, popř. krystalických hornin v Rumburské kotlině a při Ještědském
hřbetu je namísto arenických půd mapována asociace dystrické kambizemě (dominanta) s
kambizemním podzolem (doprovodná složka). V akumulačních polohách na jihu a
jihovýchodě jsou tyto půdy vystřídány pseudoglejovou luvizemí, někdy v asociaci s luvizemní
hnědozemí. Dosti výrazně jsou zastoupeny i pseudogleje. Ty jsou mapovány hlavně v okolí
Cvikova a Trávníku, po obvodu Chřibské a při severním úpatí Jedlovského hřbetu (Krásná
Lípa, Rybniště, Dolní a Horní Podluží), dále též v Doubici, Kytlici a při západním okraji
CHKO mezi Dolní Chřibskou a Českou Kamenicí. Výčet půdních typů lze uzavřít typickým,
vzácněji organozemním glejem zastoupeným ve všech potočních nivách.

Areál autokempu je umístěn na pozemku p.p.č. 2158/1 v k.ú. Krásná Lípa.
Stavbou inženýrských sítí budou dotčeny pozemky p.p.č.2149/1, 2151/1, 2158/1, 2299/2,
2329/1, 2947, 2950.
Tab.: Přehled dotčených pozemků se základními údaji o pozemku:
Parcela
č.

Výměra
(m2)

Druh pozemku

ochrana

39344

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

2158/1
16931

BPEJ

Třída
ochr.

85011

IV

86701

V

Výstavba kempu

2149/1

2179

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

85011

IV

2151/1

5288

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

86701

V

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

Trvalý travní
porost

ZPF- rozsáhlé
chr. území

39344

2158/1
16931

2299/2

3794
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IV

86701

V

85011

IV

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě
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Parcela
č.

Výměra
(m2)

Druh pozemku

ochrana

Orná půda

ZPF- rozsáhlé
chr. území

46893

2329/1
4103

BPEJ

Třída
ochr.

85011

IV

85014

V

2947

2166

Ostatní plocha

rozsáhlé chr.
území

/

/

2950

2328

Ostatní plocha

rozsáhlé chr.
území

/

/

Využití
záměrem
Inženýrské sítě

Inženýrské sítě
Inženýrské sítě

Vesměs se bude jednat o vliv negativní s únosnou intenzitou.

třída ochrany
Na základě podkladových materiálů (viz Výpis z katastru nemovitostí) bylo možné určit třídu
ochrany navrhovanou k vyjmutí ze ZPF. Areál autokempu bude realizován na parcele
č.2158/1 s třídou ochrany V a IV. o celkové výměře 13.916 m2.
Dále pak p.p.č.2149/1, 2151/1, 2158/1, 2299/2, 2329/1, 2947, 2950 o třídě ochrany V a IV,
které budou dotčeny stavbou inženýrských sítí.

Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
Podle Atlasu podnebí ČSR se průměrná roční teplota v nejteplejší části území pohybuje
kolem 7 °C, ve středních polohách činí 6,0 - 6,5 °C a v polohách nad 600 m klesá pod 6 °C.
Průměrná červencová teplota překračuje v nejnižších polohách na jihu CHKO 17 °C, ve
středních polohách se pohybuje mezi 16 a 17 °C, v západní části ale leží pod 16°C, v
hřebenových polohách ještě níže. Ročních srážkové úhrny nižších poloh na jihu a téměř celé
východní části CHKO spadají do rozmezí 700 a 800 mm, v rozmezí 800 a 900 mm se nachází
většina západní části CHKO včetně vyšších poloh Hvozdského hřbetu, mezi 900 a 1000 m
leží nevelký prostor zhruba mezi Trojhranem na východě a Chřibskou na západě, uvnitř
izohyety 1000 mm se nachází vrch Jedlová s bezprostředním okolím.
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Znečištění ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2004 z pohledu
nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb.
v roce 2004.
PM10 – nejvyšší 24 hod průměr >50 µg/m3 …..61,5 (Teplice)
PM10 - suspendované částice frakce PM10
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance.
Tab.: Výsledky kvality ovzduší na vybraných stanicích (µg.m-3)
STANOVIŠTĚ
Ústí nad Labem Kočkov

SO2
NOX
PM10
prům. k95 max. prům. k95 max. prům. k90 max.
11 32 79
20 46 77
-

Kadaň

5

Teplice - OHS

31

20

52 108

-

-

-

48

120 357

90

216 363

-

-

-

Chomutov - NSP

13

34

81

16

35

-

-

-

Děčín - OHS
Litoměřice - OHS

23
7

40
16

74
35

118 250 432
50 117 238

33

59 171

Měděnec

8

24

49

13

28

68

12

22

Most

11

24

64

42

103 204

24

45 116

Krupka

14

40 174

22

51

83

25

42

Teplice

12

31

94

55

128 252

38

64 133

Ústí nad Labem - město

12

26

51

51

108 228

42

64 124

Sněžník

12

33 121

16

34

78

19

35

Děčín
Litoměřice - Mlékojedy

11
9

30
19

55
27

114 186
60 141

35
35

60 153
60 124

Vysvětlivky: prům. = aritmetický průměr
max. = denní maximum v daném roce

9

67
34

61

49
80

59

k95 = 95% kvantil, k90 = 90% kvantil z denních koncentrací
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D.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě
a provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního
úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné
Vliv na estetické kvality území

Stavba je sice umístěna do prostoru CHKO Lužické hory. Lokalita však navazuje na
urbanizované území (jižní okraj obce). Jelikož se jedná pouze o výstavbu autokempu je
možné konstatovat, že:
Zamýšlená stavba tedy nebude mít žádný podstatný vliv na estetické kvality území.
Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru v CHKO je jistý vliv na ekosystémy možný avšak stavba se
týká pouze plochy č. 1, jejíž část tvoří kulturní louka. Rostlinná společenstva jsou
polopřirozená, chudá. V porostu dominují zejména různé druhy trav. Louka je pravidelně
kosena. Vlivy stavby se tak cennějších lokalit – lokalita č.2 (jenž byly také hodnoceny
v biologickém průzkumu) nedotkne
Nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného
či živočišného druhu.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné
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NATURA 2000

Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 – viz vyjádření agentury ochrany
přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory (příloha).

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného
znečištění silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby.
Silnice a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.
Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební
mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního
stavu.

Vliv hluku

Uvažovaný záměr bude určitým zdrojem hluku, ale pouze v důsledku navýšení automobilové
dopravy.
Období výstavby
Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou stavební práce a doprava materiálu. Tento
zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby blíže
specifikovat. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných komunikací. Práce
nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou vedeny mimo zástavbu. Úkolem projektanta
bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno nejmenší možnou měrou
a po nejkratší možný čas.

Období provozu
Hlavním zdrojem hluku v období provozu autokempu bude automobilová doprava. Toto
ovlivnění však bude pouze dočasného charakteru. Doba provozu autokempu je stanovena na
4 měsíce v roce.
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Vliv záření

Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.

Jiné ekologické vlivy

Z charakteru posuzované činnosti lze předpokládat, že nedojde ke vzniku jiných ekologických
vlivů než je uvedeno v této dokumentaci.
Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu nedojde realizací záměru
k žádné ( ani lokální ) změně, kterou by bylo možno chápat jako dotváření charakteru krajiny,
proto tento vliv na území nemůže být považován jako velkoplošný.

Voda

Vody splaškové budou čištěny ve třech sériově zapojených celoplastových septicích Ekona
S15 pro 45 - 60 EO a ve třech pískových filtrech Ekona PF15 pro 45 - 60 EO. Přečištěné
odpadní vody budou přečerpávány kanalizačním potrubím z trub DN 40 do jednotného
kanalizačního řadu v ulici Elišky Krásnohorské.
Dešťové vody budou odváděny kanalizačním potrubím z trub DN 200 do stávajícího
odvodňovacího příkopu na pozemku č.k.2149/1.
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

Půda

Realizace stavby bude mít velmi malý vliv na půdu a to z hlediska záboru ZPF pro výstavbu
areálu autokempu.
Vliv na půdu lze označit za nevýznamný.

Ovzduší

Negativní vliv na ovzduší bude velmi nízký a bude trvat po dobu realizace stavby. Vlivy
výstavby na stávající imisní zátěž zájmového území budou nízké, vázané na emise škodlivin z
dopravy. Ta bude krátkodobá, hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy
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dusíku. Počet automobilů v areálu se odhaduje mezi 30 – 50 automobily. Jejich pohyb však
bude sporadický.
V době provozu bude negativním vlivem na ovzduší emitované emise škodlivin z dopravy.
Bude se však jednat o vliv dočasně negativní s únosnou intenzitou.
Vzhledem k přítomnosti frekventované silnice je ovlivnění rozptylové situace zcela
zanedbatelné a upustilo se od požadavku zpracování rozptylové studie.

Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný
Odpady

Realizace stavby zvýší množství produkovaných odpadů, především kategorie "O", z nichž
ale podstatnou část je možno recyklovat. Při samotném provozu bude docházet k produkci
běžného komunálního odpadu, odpadu z údržby zeleně, uličních smetků a odpadů vzniklých
při běžném chodu autokempu.
Vliv záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamný
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k výše popsanému
rozsahu stavebních prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedochází
k výraznému ovlivňování nejbližší obytné zástavby.
Tabulka - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné systémy a složky
prostředí

Současný stav
výsledný Poznámka
= bez vlivu

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

0

sociální vlivy

0

+3

Zaměstnanost – 3 trvalá pracovní místa

ekonomické vlivy

0

+5

Vylepšení celkové ekonom.situace
v obci a okolí, zlepšení podm. pro
podnikání v navaz. oborech

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

-1

vlivy na půdní poměry

0

-1

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

0

Při zachování plochy č.2

Flora

0

0

Při zachování plochy č.2

0

+1

Rozvoj navazujících služýeb

Půda
Zábor půdy

Voda

Živé organismy

C. Vlivy na antropogenní systémy
vliv na sídelní útvary
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Hodnocení stavu
Ovlivněné systémy a složky
prostředí

Současný stav
výsledný Poznámka
= bez vlivu

vliv na lesní hospodářství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

0

Rekonstrukce a opravy objektů

vliv na dopravní systémy

0

-1

Nárůst dopravy

Tabulka - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo
dlouhodobý na malém území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území
nebo s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území
Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)

-5
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Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO
Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území
EKOSYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky na omezeném území
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky na omezeném území
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3. Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy a u tohoto záměru nepřicházejí
v úvahu.
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4. Opatření

k

prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě

eliminační,

minimalizační

kompenzaci nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích

•

pravidelné a důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav

•

vyčlenění ploch kam není přípustné v rámci stavby zasahovat
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu všech technologických procesů

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

•

staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX,
CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění
Opatření na úseku ovzduší
.

Plynné emise

Plynné emise budou určitým negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
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•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech strojů a zařízení a dalších
mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno

•

dokonalou organizaci práce vylučující :
• zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení
• běh jejich motorů naprázdno
.

Prašnost

Dalším dočasně negativně působícím faktorem především v době výstavby bude prašnost. V
tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :
•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

tvorbou překážek šíření hluku

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a
dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

V místě stavebních prací a výkopů bude realizována skrývka půdy a vytvoření její deponie
pro pozdější rekultivaci stavebního záměru či jiné využití v rámci celého projektu. Případné
kontaminované stavební materiály nebo půdy likvidovat v souladu se zák.č.185/2001 Sb..
Horninové prostředí nebude narušeno.

Opatření na úseku flóry a fauny

Posuzovaný záměr je umístěn na pozemcích na jižním okraji obce Krásná Lípa, západně od
silnice Krásná Lípa – Rybniště.
Teréní šetření – biologické hodnocení lokality (viz příloha Biologické hodnocení
Ondráček)bylo provedeno na širším zájmovém území, než jaké bude ovlivněno záměrem ve
skutečnosti.proto bylo také zájmové území rozděleno do tří částí:
Záměrem tak bude dotčena pouze plocha č.1 (viz mapa 5)
Na stanovišti nebyly zaznamenány žádné význačné druhy rostlin a živočichů, nevyskytují se
zde ani dřeviny (kromě doprovodné zeleně podél cest a silnice). Žádné význačné druhy rostlin
zde nemohou být nalezeny ani při doplnění průzkumu o jarní aspekt.
Z botanického a zoologického hlediska nemáme na ploše č. 1 k projektovanému záměru
žádné námitky a není nutno žádat o výjimku v souladu se zákonem č.114/92Sb. (viz příloha).

Celé zájmové území se nachází v CHKO Lužické hory (Viz příloha: Základní
inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny
bezobratlých) pozemků u obce Krásná Lípa (okre Děčín), Ondráček)
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Zadavatel:
Zpracovatel:
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení byl vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných záměrů.

V dané lokalitě byl proveden základní inventarizační

průzkum rostlin, obratlovců a vybraných bioindikačních skupin bezobratlých živočichů. Za
tyto skupiny byli zvolení střevlíkovití brouci a denní motýli. Zvláštní důraz byl kladen na
zjištění zvláště chráněných druhů a druhů ve vazbě na soustavu NATURA 2000.
Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo v období červen - srpen 2006.
Do průzkumu byly zahrnuty i veškeré údaje, které byly v tomto regionu získány při terénních
výzkumech v předchozích letech
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Název záměru
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Variantní řešení záměru není navrženo.
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

mapa 1 - mapa širších vztahů – území označeno červeně
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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mapa 2 – CHKO (zdroj: podkladové materiály od investora)
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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zdroj:http://geoportal.cenia.cz

mapa 3 - Natura 2000 – území označeno červeně
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
Město Krásná Lípa, Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
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zdroj:http://geoportal.cenia.cz

mapa 4 - CHKO Lužické hory

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 60/87
Název záměru
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Území dotčené
výstavbou, plocha č. 1
MOTOREST
Území dotčené
výstavbou, plocha č. 1
KEMP
Území posuzované
biologickým hodnocením
- plocha č. 2

Území posuzované biologickým
průzkumem – plocha č.3

zdroj:http://geoportal.cenia.cz

Vysvětlivky:
červeně označeno území posuzované biologickým průzkumem
žlutě označeno území kde bude záměr realizován
mapa 5 - ortofotomapa se zákresem záměru – území označeno červeně
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Kemp v Krásné Lípě
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zdroj:http://geoportal.cenia.cz

mapa 6 - ÚSES – červeně označeno zájmové území
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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obrázek 1 - celková situace stavby
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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obrázek 2 - celková situace stavby
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FOTODOKUMENTACE LOKALITY

Foto č 1

Foto č.2
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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Foto č.3

Foto č.4
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Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
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Foto č.5

Foto č.6
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Obrázek lokality s body (na mapce vyznačené trojúhelníkem) odkud byla lokalita focena
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Výpis z katastru nemovitostí
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Tento záměr (viz příloha mapa 1,5 + obr.1,2 + foto 1-6) je jednou z částí projektu „Centrum
Českého Švýcarska II“, jehož cílem je komplexní rozvoj nadregionální infrastruktury
cestovního ruchu. Tato etapa projektu je zaměřena především na budování ubytovacích
zařízení, se záměrem výrazného zkvalitnění a rozšíření spektra služeb poskytovaných
návštěvníkům Českého Švýcarska, CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce.
Předmětem záměru je zkvalitnění poskytovaných služeb s ohledem na narůstající turistický
ruch ve vzniklém Národním parku České Švýcarko a s ohledem na absenci podobného
zařízení na území města.
Město Krásná Lípa je svou geografickou polohou předurčeno k tomu, aby plnilo funkci centra
poskytujícího zázemí pro cestovní ruch v regionu, a aby bylo výchozím bodem pro poznávací,
vzdělávací, sportovní a mnohé další aktivity, jež se návštěvníkům národního parku
a chráněných krajinných oblastí nabízejí. Neposledním cílem projektu je také posílení trvalé
udržitelnosti cestovního ruchu.
Předkládaný záměr zahrnuje výstavbu autokempu s chatkami, místy pro karavany, místy pro
stany, provozním objektem a doplňkovými stavbami.
Celková kapacita autokempu je 120 osob. Celková plocha areálu autokempu je 13.916 m2.
Autokemp bude komplexním turistickým centrem, ve kterém vedle chatek a míst pro vlastní
přechodné ubytování bude i několik staveb provozního zázemí a staveb doplňkových.
Bude vybudován přízemní provozní objekt, kde bude umístěno hygienické zázemí pro
ubytované, recepce s kanceláří, prodejna balených potravin a smíšeného zboží, kuchyňka s
prádelnou a sklady. Víceúčelový přístřešek, víceúčelové hřiště a drobné stavby budou tvořit
základní vybavení pro trávení volného času v areálu.
Hlavní vstup a příjezd do autokempu je z jihovýchodu ze stávající stavebně upravované
příjezdové komunikace od ulice Elišky Krásnohorské. Vedlejší vstupy do areálu jsou
navrženy od tůně č.5 a z louky.

Areál autokempu je umístěn na pozemku p.p.č. 2158/1 v k.ú. Krásná Lípa. Stavbou
inženýrských sítí budou dotčeny pozemky p.p.č.2149/1, 2151/1, 2158/1, 2299/2, 2329/1,
2947, 2950.
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Stavební program :
Provozní objekt :

vstupní hala
recepce s kanceláří a WC
prodejna se skladem a WC
umývárna se sprchami a WC pro ženy
umývárna se sprchami a WC pro muže
kuchyňka
prádelna
místnost pro úklid
sklady

Doplňkové objekty :

víceúčelový přístřešek
víceúčelové hřiště
prostory pro ohniště
pískoviště
skluzavka
dětské houpačky

Kapacity, plochy, údaje o provozu:
a)

b)

c)

plocha areálu :

kapacita areálu:

údaje o provozu:

plocha celková

13916 m2

komunikace mimo areál

1570 m2

komunikací v areálu

2750 m2

provozní objekt

416 m2

chatky

186 m2

víceúč. přístřešek

90 m2

víceúč. hřiště

648 m2

počet chatek

8

počet míst pro karavany

8

počet míst pro stany

14

počet ubytovaných

120 lidí
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v chatkách

32 lidí

v karavanech

32 lidí

ve stanech

56 lidí

počet zaměstnanců

3 lidé

Fauna a flóra
Vzhledem k umístění záměru v CHKO (viz mapa 4) je jistý vliv na ekosystémy možný avšak
stavba (viz obrázek 1,2) se týká pouze plochy č. 1, jejíž část tvoří kulturní louka. Rostlinná
společenstva jsou polopřirozená, chudá. V porostu dominují zejména různé druhy trav.
Vlivy stavby se tak cennějších lokalit – lokalita č.2 (jenž byly také hodnoceny v biologickém
průzkumu) nedotkne (viz příloha Biologické hodnocení Ondráček).
Nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného
či živočišného druhu.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Lužické hory vydala dne
27.7.2006 toto stanovisko dle §45i. odst.1 zákona č.114/1992 Sb. vlivu záměru „Autokemp
Českého Švýcarska v Krásné Lípě na p.p.č. 2158 Krásná Lípa „ na lokality soustavy
NATURA 2000.
toto stanovisko:
“Významný vliv na evropsky významné lokality zařazené do Národního seznamu nebo
ptačí oblasti je vyloučen“.

Vlivy na obyvatelstvo:
Hluk
Uvažovaný záměr bude

určitým zdrojem hluku, ale pouze v důsledku navýšení

automobilové dopravy.
Intenzita výstavby opravňuje zpracovatele předpokládat, že intenzita zatížení
nepřekročí denní hygienické limity. Podmínkou těchto tvrzení je fakt, že stavba bude probíhat
pouze ve dne. Na základě zkušeností s obdobných staveb lze konstatovat že zpracování
hlukové studie by nepřineslo nové skutečnosti pro posouzení vlivu na ŽP. Proto zpracovatele
EIA nepovažuje za nutné provést zpracování hlukové studie pro výpočet hluku.
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Samotný provoz kempu tak jak je umístěn nedává možnost navýšení hlukové situace
respektive neočekává se překročení hygienických limitů pro hluk. Možným zdrojem hluku
avšak o nízké intenzitě budou pouze osobní dopravní prostředky. Avšak v kontextu
s probíhající automobilovou dopravou jsou zcela bezvýznamné.
Možné jsou však incidenty veřejného pořádku v nočních hodinách, které však nejsou a
nemohou být řešeny v posuzování EIA a jsou předmětem ubytovacího řádu a správy kempu.
Snahou provozovatele musí být ve spolupráci s policií ČR a městskou policií tyto skutečnosti
eliminovat.
Opět lze s jistotou konstatovat, že hluková studie pro provoz zařízení by nepřinesla
nové podstatné skutečnosti ve vztahu posuzování vlivu na ŽP. Proto bylo pro provoz od
vypracování hlukové studie taktéž upuštěno.Okolní zdroje hluku - hlukové pozadí silnice
Pražská jsou totiž dominantním zdrojem hluku, že provoz autokempu se na hlukové situaci
neprojeví.

Ovzduší
Při výstavbě a provozu kempu dojde k navýšení silničních dopravy v okolí. Toto navýšení
však bude sezónní, jelikož kemp bude provozován pouze v letní sezóně tzn. 4 měsíce v roce
od 6. do 9. měsíce.
Možné znečištění ovzduší, i když ne zcela zásadní, bude v důsledku navýšení produkce spalin
z motorových vozidel. Vzhledem k faktu, že dnešní automobily používají nejmodernější
technologie spalování pohonných hmot a většině případech používají katalyzátory, je
příspěvek imisí z mechanismů spalujících PHM minimalizován.
Navíc v kontextu s již probíhající automobilovou dopravou po ulici Pražská
v bezprostřední blízkosti autokempu jsou tyto příspěvky zcela bezvýznamné.
Zpracovatel oznámení – dokumentace se na základě zkušeností s obdobnými projekty
domnívá, že ke zhoršení imisní situace nebude docházet a tudíž je zpracování rozptylové
studie bezvýznamné.

Je nutné však také zohlednit pozitivní dopad na již zmiňovanou lokalitu. Zájmové území
tak získá na atraktivnosti co se turistického zájmu týče.
•

dojde ke snížení míry nezaměstnanosti ve městě a regionu
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•

zvýšení daňové výtěžnosti města a regionu,

•

prodlouží se celková doby pobytu návštěvníků města;

•

zvýší se tržby poskytovatelů souvisejících služeb a tudíž i podmínek pro podnikání,

•

vytvoří se nová pracovní místa.

•

Zvýšení počtu návštěvníků města Krásná Lípa a regionu a jejich spokojenosti s pobytem;

•

Snížení míry nezaměstnanosti ve městě a regionu; vytvoření 3 pracovních míst

•

Prodloužení celkové doby pobytu návštěvníků města;

•

Zvýšení daňové výtěžnosti města a regionu;

•

Zvýšení tržeb poskytovatelů souvisejících služeb (obchod, stravování) → Zlepšení
podmínek pro podnikání;
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H.

PŘÍLOHA

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 79/87
Název záměru
Kemp v Krásné Lípě
Město Krásná Lípa, Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb. – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací
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Stanovisko orgánu přírody, pokud je vyžadováno podle § 45 i odst. 1 zákona
č.114/1992 Sb., ve znění zákona č.218/2004 Sb.
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Přehled zkratek
AOPAK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
ZPF – zemědělský půdní fond
ULK – Ústecký kraj
PD – projektová dokumentace
ÚŘ – uzemní řízení
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
LBC - lokální (místní) biocentrum
LBK- lokální (místní) biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
STG - skupina typů geobiocénů
NN – nízké napětí
VN – vysoké napětí
OBS SČE – oblastní správa Severočeské energetiky
SVS - vlastník vodárenské soustavy severní
Qd= průměrná denní spotřeba
Qh= průměrná hodinová potřeba
Qm= maximální denní spotřeba
kd= koeficient denní nerovnoměrnosti
kh= koeficient hodinové nerovnoměrnosti
EO= stanovení počtu ekvivalentních obyvatel
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Odborná literatura a podkladové materiály
•

Biogeografické členění České republiky M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

Soubor ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

•

Vybrané informace o životním prostředí v Ústeckém kraji (Český statistický úřad,
divize Ústí nad Labem, 2000)

•

Výpis z katastru nemovitostí

•

mapové přílohy

•

Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané
skupiny bezobratlých) pozemků u obce Krásná Lípa okr.Děčín, Ing. Ondráček, srpen
2006

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

Centrum Českého Švýcarska II- Projektový záměr

•

konzultace s odborníky - specialisty některých, významně dotčených oblastí

•

Logický rámec projektu Centrum Českého Švýcarska II

•

Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

•

Statistická ročenka Ústeckého kraje (Český statistický úřad Ústí nad Labem) 2004

Síť internet:
http://www.ceu.cz/
http://www.env.cz/
http://www.enviweb.cz/
http://mesta.obce.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.chmi.cz
http://usti.risy.cz
http://www.luzicke-hory.cz/lhzakl.html
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Zpracovatel

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476731518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

V Litvínově 5.10.2006

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

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99
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