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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru 
 Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry 
Dubí u Teplic. 
 

2. Kapacita záměru 
 Celková plocha pozemku: 12 849 m2 
 Celková zastavěná plocha: 1 950 m2 

 Kapacita parkoviště 115 stání, z toho 8 TP 

3. Umístění záměru 
 kraj: Ústecký 
 okres: Teplice 
 obec: Dubí u Teplic 
 katastrální území: Dubí Bystřice 
 p.p.č.  381; 382; 383; 384; 385/1; 385/3  
  k. ú. Dubí Bystřice 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Jedná se o novostavbu Skladových prostor potravinářského a nepotravinářského 
zboží Cash and Carry v Dubí u Teplic 
Záměr je situován ve městě Dubí u Teplic, při komunikaci Ruská, v areálu bývalého 
podniku Technomat. 
 
Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, pěší 
i dojezdovou, nájezd a parkování. 
Pozemek je v současné době evidován jako ostatní plocha. 
Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího provozovatele 
objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou optimálního 
využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na parkoviště tohoto 
centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto vjezdem z ulice 
Ruská. Vzdálenost objektu  od sousedních pozemků vychází ze situace katastrální 
mapy. V areálu se nachází celkem několik stávajících objektů, určených pro demolici. 
 
Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné ve 
vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu 
s územně plánovací dokumentací. Dle vyjádření Odboru územního plánování 
Městského úřadu v Dubí se jedná o plochu určenou pro drobnou výrobu a 
skladování.  
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Stavba obchodního objektu a s ním související výstavba komunikačního napojení 
nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 
veřejnou dopravu.  
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím 
a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako 
vhodný a vyhovující. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
Charakter investičního záměru odpovídá funkčnímu využití území stanoveném 
v Územním plánu města Dubí. 
Účelem posuzovaného záměru je výstavba skladových prostor potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí Bystřice na v současnosti 
nevyužívaném pozemku.  
Novostavba záměru je situována v intravilánu města. Záměr je umístěn na pozemku, 
který je ve vlastnictví investora stavby. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí je uvedený pozemek veden jako ostatní plocha. 
Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze ZPF a ani ovlivnění pozemků PUPFL.  
Výstavbou dojde k vytvoření nové skladové kapacity a infrastruktury pro potřeby 
investora. Dále výstavbou dojde k celkové rekonstrukci ploch v daném území.  
Realizace záměru předpokládá vytvoření vyšší obchodní vybavenosti území, 
zlepšení a rozšíření nabídky služeb.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena 
v souladu s dopravním systémem města. 
Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Podkladem pro zpracování této části oznámení je projektová dokumentace 
„Prodejna - Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží 
Cash and Carry Dubí u Teplic“ a dále prováděcí dokumentace k uvedenému 
záměru zpracovaná firmou SINGS, a.s., Chomutov a dále informace a podklady 
získané od Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru životního prostředí 
a zemědělství, Městském úřadu v Dubí, odboru územního plánování a architektury 
a vlastní rekognoskací terénu a screeningem dotčeného území. 
Navrhovaný záměr řeší výstavbu Skladových prostor potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u Teplic.  
Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího provozovatele 
objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou optimálního 
využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na parkoviště tohoto 
centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto vjezdem z ulice 
Ruská.  Vzdálenost objektu  o d sousedních pozemků vychází ze s situace 
katastrální mapy. V areálu se nachází celkem 5 stávajících objektů, určených pro 
demolici. 
Posuzovaný záměr je umístěn na p.p.č./st.p.č. 381; 382; 383; 384; 385/1; 385/3 k.ú. 
Dubí Bystřice. 
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Dle výpisu z katastru nemovitostí je uvedený pozemek veden jako ostatní plocha. 
Vlivem stavby nedochází k ovlivnění pozemků ZPF ani PUPFL.  
Posuzovaný záměr zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury a do ochranného pásma komunikace, tyto střety jsou řešeny 
v dokumentaci k územnímu řízení. 
Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná 
ochranná pásma nebude vytvářet. Stavba si vyžádá přeložky stávajících 
inženýrských sítí. 
Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů 
a komunikačních vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající 
inženýrské sítě a připojení na komunikační systém města. 
 
 Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího 
provozovatele objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou 
optimálního využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na 
parkoviště tohoto centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto 
vjezdem z ulice Ruská.  Vzdálenost objektu  o d sousedních pozemků vychází ze s 
situace katastrální mapy. V areálu se nachází celkem 5 stávajících objektů, určených 
pro demolici. 
 
Prodejna je situována na severní straně daného území. Objekt je navržen v 
moderním stylu. Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového tvaru 
o rozměrech 25,580 x 73,385 m se symetrickou sedlovou střechou. Vstup pro 
zákazníky je zajištěn z prostoru parkoviště z jižní strany. 
 
Zastavěná plocha    1950  m2 
Obestavěná prostor  12 580 m3 
Výška hřebene               9,5 m 
 
Dispozice objektu je dána provozovatelem. Objekt je rozdělen na dvě části, prodejny 
supermarketu a řeznictví. U vstupu do objektu je provedeno závětří s odstavným 
místem pro nákupní vozíky. Hlavní vstup do prodejny je z jižní strany objektu přes 
prosklené zádveří přímo do prodejny, ze které je zajištěn vstup jednak do zázemí 
prodejny, jednak do části řeznictví. Zázemí prodejny tvoří skladovací a manipulační 
prostor, chladící a mrazící boxy, úklidová, kontrolní a technická místnost , sociální 
zázemí personálu – šatny, WC, denní místnost.  Do řeznictví je zajištěn samostatný 
přístup přímo z parkoviště nebo komunikačním prostorem – propojením s prodejnou. 
Vedle vchodu se nachází prodejna pekařství s vlastní přípravnou a chladícím boxem. 
Prodejna řeznictví se nachází v SZ rohu objektu. Na vlastní prodejní plochu navazuje 
chladící box, přípravny masa a uzenin, mrazící box, chodba, která spojuje tyto části 
se sociálním zázemím – šatnou se sprchou, denní místnost, WC, úklidovou komorou 
a skladem. Zásobování zbožím probíhá přes rampu s výškou roviny 1,20 m, která je 
umístěna na příčné východní straně objektu. Od příjezdu k zásobování se nachází 
vnější betonové schodiště.  
 Světlé výšky místností: prodejna, rozvodna elektro       3,0   m 
         sklad           3,14 m 
         denní místnost, chodby, sociál. zázemí  2,50 m 
         kontrolní místnost                                   3,04 m 
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 Parkoviště je navrženo celkem 115 parkovacích míst a z toho 6 pro invalidy. 
Komunikace mezi kolmými stáními je navržena o šířce 7,0 m. Parkovací místa jsou o 
velikosti 2,5 x 5,0 m (invalidi 3,5 x 5,0 m). Nezpevněné plochy jsou osázeny zelení. 
 
 Z geologického průzkumu vyplývá, že jsou zde geologické poměry složité, 
jelikož zde dochází laterálně k faciálním změnám kvartérních poloh a to od štěrků až 
po vysoce plastické jíly. Výskyt podzemní vody je sice nesouvislý, ale též může 
negativně ovlivnit zakládání staveb. Báňským znaleckým posudkem je staveniště 
kvalifikováno jako staveniště na poddolovaném území V. Skupiny dle tabulky 1 ČSN 
73 0039. Stavbu lze provádět ve smyslu této normy na tomto uklidněném území bez 
zvláštních zajištění proti účinkům poddolování.  Nevyplývají zde žádné zásadní 
omezující podmínky pro umístění navrhované stavby) respektováno musí být 
ochranné pásmo kolem bývalé větrací jámy dolu). Hladina podzemní vody je na 
území nesouvislá s ustálenou hladinou zhruba 1,8 m pod stávajícím terénem. 
 Stavba bude založena na základových pasech z vyztuženého betonu  a na 
celoplošné základové železobetonové desce. V podlahové desce lze vytvářet spáry 
pouze podle požadavků statiky a jejich polohu přizpůsobit rozměrům dlažby. Tepelná 
izolace pod deskou je provedena podle platného výpočtu pro tepelnou ochranu. 
Provozní zatížení desky je 10 kN/m2. 
 
 Konstrukční systém tvoří nosné obvodové stěny tl.365 mm, které budou 
vyzděny z tepelně izolačního materiálu – např. systém POROTHERM. Překlady nad 
otvory budou z ocelových válcovaných profilů. 
 
 Vnitřní stěny mezi prodejnou a skladem , v sociálním zázemí apod. Budou 
tvořit příčky tl.15 a 12,5 cm z dvojitého systému jako nosné zdivo. 
 
 V objektu bude proveden sádrokartonový podhled. U příčky sklad L/ prodejní 
plocha : zavěšený rastrový podhled. V prodejních / skladovacích prostorách, denní 
místnost, chodbě, na toaletách a předsíňkách, zádveří bude proveden zavěšený 
kazetový podhled z minerálních vláken, nehořlavý, podle DIN4102 PO 30 min. 
 Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové sbíjené dřevěné vazníky. Jedná se 
o sedlovou střechu se sklonem 18-22 stupňů. Na okapové straně střechy bude 
vytvořen cca 40 cm široký přesah střechy,opláštění ze spodní strany přesahu bude z 
umělohmotných profilů (např. Firma Heering), barva bílá. Všechny ostatní přesahy 
střechy (oblast vchodu a zastřešení rampy vč. stříšky) budou v provedení: děrované 
plechy / větrací pás umělohmotný děrovaný, barva bílá. 
 Tepelnou izolaci střechy tvoří minerální desky ORSIL. Střešní krytina bude z 
betonových střešních tašek. Barva antracit. 
 Štíty a svislá opláštění v oblasti okapů: provedení z titanzinku, 
předkorodovaného, min. tl.0,8 mm, svislé stojaté falce, po cca 50 cm. 
 Oplechování: veškeré plechové prvky, jako žlaby se síty pro zachytávání 
nečistot, svislé svody, sněhové záchyty, napojení a spoje žárově pozinkované. 
Sněhové zábrany budou provedeny v místech chodníků a parkovišť a dále podél 
zásobovací zóny. 
 
 Vápenocementová omítka hladká, vnitřní plochy stěn prodejny s omyvatelnou 
disperzní krycí bílou barvou. Místnost pro zaměstnance, chodba, kontrolní místnost a 
sklad budou opatřeny latexovým nátěrem na výšku místnosti. V oblasti kuchyňské 
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linky v místnosti pro zaměstnance a v oblasti výlevky ve skladu budou provedeny 
keramické obklady. Toalety budou obloženy keramickou dlažbou na výšku místnosti.  
Prostor pokladen bude obložen na výšku místnosti od HH čisté podlahy až k dolní 
hraně stropu. Ostění oken budou obložena obkladem. Betonové sloupky přístřešku 
vstupu z pohledového betonu, zkosené hrany, rozměr 250 x 250 mm. 
 
 Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností budou podle účelu  místnosti 
(keramická dlažba, cementový potěr, betonová mazanina.  
V kontrolní místnosti bude provedena podesta pomocí dřevěné konstrukce, výška 
0,50 m nad úrovní čisté podlahy, podél volné strany podesty bude osazeno ocelové 
zábradlí s madlem, lakované RAL 5002. Nad kontrolní místností bude betonový 
strop. Do prodejního prostoru vede okno se sklem špion, ze strany prodejny lícující 
se stěnou, strana z prodejny se zrcadlí. 
 Zásobování zbožím probíhá přes rampu s výškou roviny 1,20 m. Horní hrany 
desky rampy musí být ve stejné úrovni jako HH čisté podlahy ve skladu, povrch 
betonové desky rampy vyhlazený se vsypem CORODUR. Od příjezdu k zásobování 
bude postaveno vnější betonové schodiště na desku rampy z pohledového betonu se 
sraženými hranami a žárově pozinkovaným zábradlím. Příjezd k zásobování musí být 
nadimenzován pro vozidla se zatížením11,5 tun. 
  Celková šířka zásobování 5,00m včetně 1,00 m široké ochrany proti 
poškození strany budovy (chodníček). V délce 12,70 m od přední hrany rampy je 
sklon max.2,5 % dále pak max.8%. Kompletní zóna zásobování musí být tvořena 
zámkovou dlažbou, provedení viz. Vnější objekty. 
Nad rampou bude zastřešení s přesahem 2,50 m přes přední hranu rampy. Světlá 
výška min.4,20 m od HH jízdního pruhu. 
 Mrazící / chladící boxy budou dodány a kompletně namontovány 
pronajímatelem. Snížení hrubé podlahy odpovídá celkové výšce skladby podlahy 
mrazícího boxu. 
 Výkladce budou umístěny na straně štítu a vchodu, konstrukce z lehkých 
kovových profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí.  Všechny 
výkladce budou s pevným zasklením, profily podle požadavků statiky. Veškerá okna, 
kromě výkladců, budou opatřena mřížemi. 
 
Zdravotně technické instalace : 
 
 Řeší vnitřní rozvody vody, odkanalizování a plynovodu prodejny. Objekt je 
napojen na vlastní areálovou kanalizaci, vodovod a plynovod s následným připojením 
na veřejné sítě. 
 
 Vnitřní kanalizace v budově bude řešena jako oddílná a bude navazovat na 
areálové venkovní vedení. 
 
 Kanalizace splašková bude gravitačně odvádět odpadní vody od všech 
zařizovacích předmětů, vpustí a dalších zařízení. Ležatá kanalizace je uložena pod 
podlahou objektu a bude odvětrána nad střechu. V potřebných místech se provedou 
revizní šachty. Zařizovací předměty a použitý materiál budou specifikovány na 
základě požadavku stavebníka a dle standartů a technických norem pro dané 
prodejny. Vnitřní kanalizace bude provedena provedena z potrubí KG z tvrdého PVC 
podle DIN 19531 a DIN 16929 s těsnícími prvky. Pro chladící zařízení budou 
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provedeny podlahové vpusti se zápachovou uzávěrou. Množství splaškových 
odpadních vod odváděných do kanalizace bude odpovídat spotřebě vody stanovené 
na 8,86 m3/d. 
 
 Kanalizace dešťová – dešťové vody ze střechy budou odváděny pomocí 
samostatných kanalizačních svodů napojených na venkovní kanalizaci kanalizační 
areálové vedení přes lapač splavenin. Odvodnění zásobovací rampy přes 
odvodňovací žlaby (ACO,MEA), kategorie zátěže D400, se záchytným sítem na 
nečistoty. 
 
 Vnitřní vodovod bude sloužit pro zásobování vodou u navržených zařizovacích 
předmětů, vnitřních hydrantů a výtoků. Bude navazovat na areálové vedení DN PE 
63 mm zavedené do budovy. Fakturační vodoměr bude osazen v armaturní šachtě 
na hranici pozemku. Jednotlivé prodejny budou mít zajištěno měření vody 
podružnými vodoměry. 
 
 Potrubní vedení uvnitř objektu bude instalováno nad závěsnými podhledy a 
pod izolací nebo v drážkách ve zdech. Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových 
trub a tvarovek. Rozvody budou izolovány navlékacími hadicemi z lehčeného 
polystyrénu, SV tl.10 mm a TV tl.15 mm. 
 
 Ohřev TUV bude sloužit centrální elektrické tlakové zásobníky nebo elektrické 
ohřívače s možností rychloohřevu. Umyvadla v sociálních místnostech a dřez v denní 
místnosti budou vždy s napojením na teplou i studenou vodu. Armatury a další 
zařízení budou specifikovány na základě požadavku investora, dle standartu pro  
typ 6. 
 Požární vodovod: Jako požární zařízení budou sloužit nástěnné hydranty, 
které budou osazeny v souladu s požadavky požárního specialisty. 
 
 Potřeba vody: 
 SO 01  5 zaměstnanců 150l/os/d 0,75 m3/d 
   2 zaměstnanci  60 l/os/d 0,12 m3/d 
          17 zaměstnanců  80 l/os/d 1,36 m3/d 
 
 Vnitřní plynovod  bude sloužit pouze pro potřeby vytápění prodejny. Přívodné 
potrubí bude zavedeno do technické místnosti. Zde bude osazen kotel ÚT 
(předpokládaný max.výkon kotle bude 70 kW). 
 Hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a plynoměr budou osazeny v 
uzavíratelné skříni v pilířku na hranici pozemku v rámci realizace plynovodní přípojky 
a areálového plynovodu. Hlavní uzávěr pro kotelnu HUK bude instalován před 
vstupem potrubí do technické místnosti. Vnitřní plynovodní potrubí bude navazovat 
na areálové přívodní potrubí z PE D 63 mm a bude provedeno z ocelových trubek 
spojovaných svařováním. Odvzdušňovací potrubí od kotle bude vyvedeno na střechu 
objektů. Průchodky potrubí nosnými konstrukcemi budou realizovány plynotěsně v 
ocelových ochranných trubkách. Volně vedené úseky potrubí budou opatřeny 
nátěrem žluté barvy. 
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 Vytápění: 
 Výpočet tepelných ztrát pro návrh soustavy ÚT byl proveden v souladu s 
platnými normami a předpisy pro oblast s intenzivními větry s výpočtovou venkovní 
teplotou te=-12,0°C. V prodejně budou na sobě dva nezávislé topné systémy a to pro 
prodejnu a pro řeznictví. Zdrojem tepla bude kotel Viessmann o celkovém 
předpokládaném výkonu 70 kW. Příprava TUV bude zajištěna elektrickým 
ohřívákem. Jako otopná tělesa budou navržena ocelová desková tělesa RADIK 
Klasik o stavební výšce 600 a 900 mm. V prodejně budou pro vytápění prodejny 
instalovány teplovzdušné jednotky. V okruhu – řeznictví bude vytápění řešeno 
přímotopnými elektrickými konvektory. 
 Tepelná bilance: hodnoty součinitelů prostupu tepla 
 staveb. Kcí  –   stěna  0,37 W/m2K 

 podlaha 0,60 W/m2K 
 okna 1,18 W/,m2K 
 střecha 0,30 W/m2K 
 vikýře 0,30 W/m2K 

 
Prodejna: Tepelná  ztráta objektu    38,0 kW 
 Ohřev VZT jednotek (větrací jednotky) 25,0 kW 
 Roční spotřeba tepla    355 GJ/rok 
 Roční spotřeba zemního plynu  12000 m3/rok 
 Hodinová spotřeba ZP    8,4 m3/hod 
 Stanovení přípojného tepel. Výkonu  64 kW 
 
Řezník: Tepelná ztráta     13,0 kW 
 Roční spotřeba tepla    85 GJ/rok 
 
Celkové množství skutečně odebraného tepla se bude určovat na základě 
spotřebovaného plynu dle stavu plynoměru a elektroměru. Zdrojem tepla pro 
vytápění a pro provoz vzduchotechnického zařízení bude jeden kondenzační kotel 
Viessmann o výkonu 70 kW, palivem bude zemní plyn. Kotel bude umístěn ve 
vyhrazené místnosti, odkouření o d=100 mm bude vyústěno přes střechu objektu do 
volného prostoru. Soustava bude doplněna o tlakovou expanzní nádobu Reflex, 
pojistný ventil. Topná soustava bude při případném úniku topné vody doplněna 
automaticky přes el.magnetický ventil (dodávka MaR). 
 Ohřev TUV bude probíhat v elektrickém zásobníku, umístěném v prostoru pro 
úklidový stroj ve výši 1500 mm nad podlahou. Sekundární rozvod ÚT bude napojen 
na kombinovaný rozdělovač-sběrač, na který bude napojen okruh vytápění topnými 
tělesy a okruh ohřevu vzduchotechnických jednotek. 
 V okruhu vytápění topnými tělesy budou navržena ocelová desková otopná 
tělesa RADIK Klasik, která budou umísťována u nejvíce ochlazovaných stěn, 
převážně pod okny. Jednotlivá tělesa budou na topný systém připojena ventily 
Heimeier s termostatickými hlavicemi a uzavíratelným šroubením pro připojení a 
odpojení těles do systému. 
 V objektu řeznictví budou v jednotlivých vytápěných místnostech navrženy 
elektrické přímotopné konvektory (Ecoflex). Konvektory budou uchyceny na stěny 
pomocí držáků dodávaných výrobcem. 
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 Veškeré prováděné nátěry ocelového potrubí budou syntetické, pod tepelnými 
izolacemi bude proveden 2x základní nátěr s emailováním. Potrubí bude opatřeno 
tepelnou izolací Armecell. 
 
 Vzduchotechnika: 
 Celý objekt bude rozdělen na 2 samostatné celky – prodejna a řeznictví. 
Prostor vlastní prodejny větrán s mírným přetlakem. VZT zařízení bude v sestavě filtr, 
ohřívač, ventilátor, která bude osazena pod stropem prodejny nebo skladů. Sání 
čerstvého vzduchu protidešťovou žaluzií ve fasádě. Odtah celkového množství 
vzduchu přes odsávací potrubí výústkami a odsávací ventil osazený podobně jako 
přívod, výfuk nad střechu , nebo do fasády k zásobovací rampě. Další možností 
větrání je využití VZT jednotky se zpětným získáváním tepla (rekuperací) – bude 
řešeno v dalším stupni PD. 
  Vstup a výstup z prodejny jsou opatřeny zádveřím, variantně je možno 
uvažovat s osazením clon. (bude rozhodnuto v dalším stupni PD). 
 Prostory sociálního zařízení pro muže a ženy, šatny, úklidové komory a 
kontrolní místnost  budou odsávány diagonálním  ventilátorem osazeným pod 
stropem. Mezi jednotlivými místnostmi budou osazeny podtlakové klapky. Ovládání 
společně s osvětlením a s doběhem. Sklad bude odvětrán dvěma axiálními 
ventilátory osazenými ve fasádě. 
 Denní místnost bude větrána přirozeně oknem. 
 Odvod vzduchu z pekárny: přímý komínový odtah – protipožární provedení, 
vyvedený svisle nad střechu objektu a zakončený výfukovou hlavicí. V místnosti 
pekárny odtah napojen na digestoř s odlučovači tuku. 
 Hluk: z hlediska hluku budou ve VZT potrubí na sání i výfuku osazeny tlumiče 
hluku. Izolace: tepelně izolována budou ta VZT potrubí, kterými prochází chladný 
neupravený vzduch teplým prostředím. 
 
 Elektro: 
 Vnitřní silnoproudé rozvody NN: 
Pro napájení všech spotřebičů v prodejně bude sloužit hlavní rozvaděč, který bude 
napájen z elektroměrového rozvaděče. V rozvaděči budou umístěny spínací a jistící 
prvky rozvodu. Připojování kabelů jednotlivých okruhů bude přes svorky. Zásuvkové 
okruhy 400V a 230V a silové vývody budou rozděleny na konkrétní spotřebu- kasy, 
mrazící a chladící boxy, dveřní systém, VZT, vytápění, EPS, EZS, osvětlení atd.- a 
na obecnou spotřebu – úklid, kuchyňka, denní místnost  Vstup do prodejny bude 
řešen dveřním systémem s přesně daným algoritmem otvírání a zavírání s 
napojením na EPS a EZS. Mezi prodejnou a řeznictvím budou instalována el. 
rolovací vrata s blokádou jejich otevření na plné rozsvícení prodejny. Pro odvětrání 
zázemí budou instalovány lokální odtahové ventilátory s ovládáním zároveň se 
světem. Prostor skladu bude odvětrán dvojicí ventilátorů s doběhovými relé 
spínanými tlačítky u vstupu do prostoru. 
 Osvětlení bude řešeno zářivkovými svítidly. Intenzita a rovnoměrnost osvětlení 
bude v jednotlivých místnostech navržena dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení 
bude budováno jako dvouvrstvé- provozní a nouzové bude místně pomocí tlačítek a 
stykačů. Dva pásy svítidel budou navrženy jako samostatně zapínatelné noční světlo. 
Třetí skupina svítidel bude spínána přes magnetický zámek EZS. Dálkově budou 
rozsvícena všechna světla při alarmu z EZS. 
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 Kabelové trasy v prostoru prodejny a řeznictví  budou vedeny v podstřešním 
prostoru na žárově pozinkovaných žlabech, lávkách. V prostorách zázemí budou 
kabely ukládány do kabelových kanálků instalovaných do podhledů, parapetních 
žlabů a PVC trubek. 
 Pro napájení všech spotřebičů v řeznictví bude sloužit hlavní rozvaděč této 
části, který bude napájen z elektroměrového rozvaděče. V rozvaděči budou umístěny 
spínací a jistící prvky rozvodu. Zásuvkové okruhy 400V a 230 V a silové vývody 
budou rozděleny na konkrétní spotřeba na obecnou spotřebu. Osvětlení bude řešeno 
zářivkovými svítidly. Nouzové osvětlení bude budováno  dle ČSN EN 1838 jako 
únikové a bude v provozu při výpadku provozního osvětlení a bude zabezpečeno 
svítidly s vlastním zdrojem. 
   
 Měření a regulace: 
 
 Prodejna:  
 V technické místnosti bude instalován plynový kotel dodávaný s vlastním 
ekvitermním regulátorem.  
 Tento regulátor bude ovládat další zařízení jako -  rozdělovač vody, oběhová 
čerpadla a ventily. Dále bude v technickém zázemí instalována VZT jednotka pro 
výměnu vzduchu v prostoru prodejny. Jednotka bude regulována vlastní regulační 
jednotkou. Pro ovládání dveří bude nad nimi instalována dveřní clona. Napájení 
regulátorů bude  jištěnými vývody z hlavního rozvaděče. 
 
 Řeznictví – maso , uzeniny: 
 V tomto prostoru bude instalována VZT jednotka s elektrickým ohřevem vody. 
 Jednotka bude regulována vlastní regulační jednotkou. Pro ovládání dveří bude nad 
nimi instalována dveřní clona. Napájení regulátorů bude  jištěnými vývody z hlavního 
rozvaděče. 
 
 EZS: 
 Prostory prodejny budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí 
elektronickým zabezpečovacím systémem EZS, který bude tvořit ústředna, soustava 
pohybových senzorů, magnetické dveřní kontakty, akustická čidla, vstupní klávesnice 
a optický a akustický alarm. Ústředna bude napojena na pult centrální ochrany PCO. 
Signály z EZS budou ovládat osvětlení. 
 
 EPS: 
 Prostory prodejny budou zabezpečeny proti požáru systémem elektronické 
požární signalizace EPS, kterou tvoří ústředna, hlásící linka a soustava 
automatických a manuálních hlásičů. Ústřednu bude možno napojit na PCO 
příslušného hasičského záchranného sboru. Navržené řešení EPS v dalších stupních 
bude odsouhlaseno příslušným HZS. 
 
 Signalizace: 
 Do skladu, denní místnosti, kontrolní místnosti bude instalován dvojtónový 
zvonek ovládaný tlačítkem od všech pokladen a druhý tón od telefonního relé. 
 
 Data: 
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 Mezi pokladnami a kontrolní místností budou instalovány datové kabely 
zakončené krabicemi RJ45. V kontrolní místnosti bude instalován router pro napojení 
jednotlivých pokladen a PC. 
 
 Přepěťová ochrana: 
 Objekt bude chráněn přepěťovými ochranami ve všech třech stupních. První 
stupeň bude instalován za elektroměrem. Druhý stupeň bude instalován v 
zásuvkových obvodech a obvodech napájejících MaR. 
 
 Uzemnění: 
 V základovém pásu jednotlivých staveb bude uložen zemnící pásek FeZn 
30x4. Po vnějším obvodu staveb budou vyvedeny vývody pro napojení svodů 
hromosvodu. Na zemnící pásek bude připojen pásek FeZn 30x4 vedený v souběhu 
napájecími kabely. Na uzemnění staveb bude připojeno hlavní ochranné pospojování 
staveb, na které budou propojeny veškeré kovové konstrukce, VZT potrubí, kabelové 
žlaby, vnitřní vedení plynu od izolačního kusu a lokální pospojení. Zemnící síť bude 
společná pro hromosvod a silnoproudé rozvody.  
 
 
 Hromosvod: 
 Na střeše objektu   bude instalována jímací soustava, která bude svody 
připojena na uzemnění stavby. K ochraně před bleskem a atmosférickými výboji 
bude použito hřebenové soustavy kombinované s mřížovou, spolu s pomocnými 
jímačem tvořeným vodičem FeZn d 8mm. Svody budou provedeny nad omítkou 
vodičem FeZn d 8 mm. Budou provedeny pokud možno rovně, bez zbytečných 
oblouků. Hromosvod bude proveden dle ČSN 3 1390 a ČSN 33 2000-5-54. 
 
 
 Navržené dopravní řešení bude z hlediska rozhledových poměrů v souladu s 
ČSN 73 6102. Posouzení rozhledových poměrů bude provedeno na návrhovou 
rychlost v=50 km/hod. Na vnitřní komunikaci 
 pro zásobování je navržen jednosměrný provoz. Vjezd a výjezd na parkoviště pro 
návštěvníky bude obousměrný. Pro vozy návštěvníků bylo navrženo záchytné 
parkoviště o celkové kapacitě 115 stání, z toho 6 stání pro občany ZTP.  
Parkovací stání pro osobní vozidla musí splňovat následující parametry: 
 velikost parkovacího stání  2,50/5,00 m 
     2,50/4,50 m při hranici se zelení 
     3,50/5,00 m pro ZTP 
barevné řešení   parkovací plochy: antracit 
     dělící čáry: z bílé dlažby probarvené 
     jízdní pruhy a ostatní pruhy: šedá 
     přístřešek: antracit      
 Šířka jízdního pruhu mezi řadami parkoviště min. 7,00 m. Světlá šířka vjezdu 
je 10 m. Min. Šířka objízdné komunikace pro zásobování je 7 m. 
 Sklonové poměry: navrhované spády budou minimálně nutné pro dobré 
odvodnění zpevněných ploch. Sklony komunikací a parkoviště max.2%, u vjezdů 
max.5%. Pro stavební práce na parkovacích a příjezdových plochách platí ČSN 18 
315 a DIN 18 318 a následující požadavky. Odvodnění ploch bude provedeno 
rovnoměrně směrem k odvodňovacím žlabům typu ACODRAIN s umělým spádem do 
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šachet budoucí areálové kanalizace. K zábraně přejíždění rohů na parkovištích a 
kolem zelených ploch budou použity obrubníkové tvarovky. 
 
Kanalizace 
 
 Splašková kanalizace: 
 Splaškové vody z obou prodejen budou odvedeny společnou přípojkou 
splaškové kanalizace DN 200, která bude zaústěna do stávající kanalizace  DN 800 v 
ulici Ruská. Napojení bude provedeno na stávající šachtu. Množství splaškových vod 
musí odpovídat spotřebě pitné vody. 
 
 Dešťová kanalizace: 
 Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové srážky zachycené na střeše a ze 
zpevněných ploch parkoviště do odlučovače ropných látek ORL 60l/sec. A dále pak 
do retenční nádrže RN 44,5 m3. 
 
Vodovod 
 
 Vodovodní přípojka pro prodejnu bude napojena na stávající vodovodní řád LT 
150 v ulici Ruská. Pro zhotovení přípojky bude provedena navrtávka stávajícího řádu 
pomocí navrtávacího pasu. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 80 SDR d32, 
přípojka bude vybavena uzavírací armaturou. 
 
 Specifická denní potřeba vody: 
 SO 01  5 zaměstnanců 150l/os/d 0,75 m3/d 
   2 zaměstnanci  60 l/os/d 0,12 m3/d 
          17 zaměstnanců  80 l/os/d 1,36 m3/d 
 
 Celkem      2,23 m3/d 
 
Plynovod 
 
 Napojení STL plynovodu se uvažuje ze STL plynovodu DN 80, který vede 
podél ulice Ruská.  
 STL přípojka d 40/3,6 mm z polyetylénového potrubí bude ukončena na 
hranici pozemku v pilíři, kde bude hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a 
plynoměr. Regulátor tlaku bude STL na NTL 2,0 kPA. Dále bude navazovat areálový 
rozvod plynu.  
HUP bude umístěn ve skříni a od něj povede v zemi NTL plynovod d 90/8,2 mm. 
Vstup do objektu bude proveden v technické místnosti. Venkovní vedení je 
provedeno z polyetylénového potrubí s min. Krytí 1 m. 
 Plynu bude využito jednak pro vytápění a jednak pro ohřev TUV 
 spotřeba plynu 7,8 m3/h 
Část elektro 
 
 Napěťová soustava: 
 přípojky 3 PEN, 50 Hz, 400/230V/TN – C 
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 Ochrana el. zařízení a osob: 
 Ochrana před úrazem elek. Proudem v síti TN: dle ČSN 33 2000-4-41 
 Ochrana živých částí: krytím a izolací 
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
  základní: samočinným odpojením od zdroje 
  zvýšená:samočinným odpojením od zdroje a pospojováním 
 Ochrana proti zkratu a přetížení: 
  Dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523 
 
 Stupeň dodávky elektrické energie Dle ČSN 34 1610 bude ve III. Stupni 
 Výkonná bilance: 
 Prodejna: 
 Max. Příkon  85 kW 
 Účinnost  0,95 
 Roční spotřeba 300 Mwh/rok 
 Způsob měření dvousazbový elektroměr pro nepřímé měření odběr typu C 
 Hlavní jištění  jistič 3x 125 A, vypínací charakteristika B 
 
 Řeznictví- maso, uzeniny: 
 Max. Příkon  55 kW 
 Účinnost  0,95 
 Roční spotřeba 190 Mwh/rok 
 Způsob měření dvousazbový elektroměr pro nepřímé měření odběr typu C 
 Hlavní jištění  jistič 3x 80 A, vypínací charakteristika B 
 
 Venkovní silnoproudé rozvody NN 
 Přípojka: 
 
Přípojným bodem elektrického napájení pro  objekt bude stávající rozvaděč PSR 4. 
Pojistková a elektroměrová skříň bude osazena ve stěně stavby, bude obsahovat 
prostor pro osazení dvou dvousazebních elektroměrům (1x plus a 1x řeznictví),  
z toho jednoho pro nepřímé měření, dvou přijímačů HDO a dvou hlavních jističů. Od 
elektroměru do příslušného hlavního rozvaděče budou vedeny dva kabely, silový a 
ovládací se signálem HDO. Napájecí kabely budou  uloženy v zemi. Výkop pro ně 
bude příslušného profilu. Souběh a křížení s ostatním inženýrskými sítěmi bude 
proveden dle ČSN 73 6005. Uvnitř staveb budou kabely uloženy na kabelových 
roštech žlabech. Napojovací místo bude provedeno dle technických podmínek pro 
připojení měřících zařízení v odběrných místech. Plánované místo napojení je ze 
stávající trafostanice umístěné na zájmovém území. Připojení odběrných míst bude 
provedeno na základě žádosti o uzavření kupních smluv k jednotlivých odběrům 
elektřiny a předložení dokladů o úhradě příspěvků za připojení a příkon dle 
uzavřených smluv. 
 
 Veřejné osvětlení 
 Venkovní osvětlení bude zajištěno výbojkovými svítidly na stožárech 
veřejného osvětlení VO. Osvětlení vstupů do objektu bude výbojovými svítidly 
připevněnými ke stěně budovy. VO bude spínáno buď ručně a nebo soumrakovým 
spínačem. Napájeno bude z hlavního rozvaděče prodejny. Kabely budou uloženy v 
zemi. 
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 Slaboproudé rozvody 
 Přípojka JTS: 
 Napojení na JTS (jednotná telefonní síť) bude provedeno ze stávající rezervy. 
Z napojovacího bodu bude veden nový elektrokomunikační kabel do skříňky MIS 1 
umístěn v obvodové zdi prodejny. Z telekomunikační skříně MIS bude vedena linka 
do prodejny a linka do řeznictví.  
 
 Bezpečnost 
 Silnoproude rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.137/98 Sb. Dle 
§45 a vyhláškou č.48/82 Sb. o základních požadavcích na zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, § 198 a §199. 
 Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny pracovníky s 
elektrotechnickou kvalifikací v souladu s vyhláškou č.50/78 Sb..Veškerá vnitřní 
instalace bude provedena dle platných ČSN. 
 
 V průběhu prováděcích prací bude dbáno na dodržování obecně závazných 
předpisů o bezpečnosti práce a provádění stavebně montážní činnosti včetně zákona 
č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a na NV č.168/1997 Sb. A 
následných novelizací, kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení 
nízkého napětí. Výkopy provedené pro kabelové vedení budou hrazeny, opatřeny 
přechodovými lávkami a zajištěny proti pádu. 
 Po ukončení montáže elektrických zařízení zajistí zhotovitel provedení 
zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení v souladu s ustanovením ČSN 33 
2000-6-61 a ČSN 33 1500. Vnější kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny. 
 
Ozelenění a venkovní úpravy 
V zájmové lokalitě se nachází vzrostlá zeleň. V důsledku uvedeného záměru bude 
nutné uvedené dřeviny z pozemku odstranit. Jedná se ve velké míře o rozptýlené 
nálety po obvodu pozemku a několik soliterních dřevi (N (bříza bělokorá 4 ks, jasan 
ztepilý 3 ks, . 
Po ukončení výstavby, plochy které neslouží jako parkoviště a chodníky budou 
ohumusovány, osety travním semenem a osazeny dle projektu sadových prací, který 
bude projednán s Městským úřadem v Dubí, odborem životního prostředí.  
 
Zplodiny 
V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se předpokládá 
nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu volného 
ovzduší v okolí. 
 
Hluk 
V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku v daném území, 
a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. Hladiny hluku 
nepřekročí zákonem stanovené limity, viz dále zpracovaná hluková studie. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  05/2007 
 Dokončení: 09/2007 
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;8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 Kraj: Ústecký 
 Obec: město Dubí 

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 
Sb. 
Uvedený záměr je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zák. 
100/2001 Sb., ve znění novel, naposled zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Stavba naplňuje zařazení dle přílohy č.1, kategorie II, bod 10.6, 
sloupec B zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel, naposled zákona č. 163/2006 Sb. 
a Metodického pokynu MŽP č.j. 645a/OPVŽP/02 ze dne 4.3. 2002. 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda 
Posuzovaná stavba bude realizována v zastavěném území města Dubí. 
Výstavbou bude dotčena plocha, která je v katastru nemovitostí vedena jako plocha 
ostatní. Vlivem stavby nedochází k vynětí půdy ze ZPF a ani k ovlivnění pozemků 
v rámci PUPFL. Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při 
zástavbě uvedeného charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku 
nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné 
odpady, v důsledku havarijního úniku ropných látek apod.  
Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením 
manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes 
odlučovače ropných látek. 
V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
Vzhledem k lokalizaci záměru, kde převažují plochy zpevněné nebo zastavěné, lze 
hodnotit vlivy výstavby záměru na půdu jako zanedbatelné. 

2. Odběr a spotřeba vody 
Objekt prodejny potravin bude napojen na veřejný vodovodní řad.  
Voda z veřejného vodovodu bude odebírána i během období výstavby. 
Voda bude používána v sociálních zařízení objektu, v prodejnách, přípravnách 
potravin a jako požární voda.  
 
Kanalizace 
 
 Splašková kanalizace: 
 Splaškové vody z obou prodejen budou odvedeny společnou přípojkou 
splaškové kanalizace DN 200, která bude zaústěna do stávající kanalizace  DN 800 v 
ulici Ruská. Napojení bude provedeno na stávající šachtu. Množství splaškových vod 
musí odpovídat spotřebě pitné vody. 
 
 Dešťová kanalizace: 
 Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové srážky zachycené na střeše a ze 
zpevněných ploch parkoviště do odlučovače ropných látek ORL 60l/sec. A dále pak 
do retenční nádrže RN 44,5 m3. 
 
Vodovod 
 
 Vodovodní přípojka pro prodejnu bude napojena na stávající vodovodní řád LT 
150 v ulici Ruská. Pro zhotovení přípojky bude provedena navrtávka stávajícího řádu 
pomocí navrtávacího pasu. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 80 SDR d32, 
přípojka bude vybavena uzavírací armaturou. 
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 Specifická denní potřeba vody: 
 SO 01  5 zaměstnanců 150l/os/d 0,75 m3/d 
   2 zaměstnanci  60 l/os/d 0,12 m3/d 
          17 zaměstnanců  80 l/os/d 1,36 m3/d 
 
 Celkem      2,23 m3/d 
 
Uvedená spotřeba bude bez problémů pokryta ze stávající kapacity veřejného 
vodovodu. Během období výstavby bude spotřeba vody podstatně nižší, její přesné 
vyčíslení není pro potřebu oznámení nutné. Výstavbou nebude vyvolána potřeba 
zřízení nových zdrojů vody.  

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

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

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

• Jaké budou přepravní nároky na dopravu materiálů na stavbu 
Potřeba stavebních materiálů pro plánovanou výstavbu byla stanovena na základě 
odborných zkušeností a odhadu. Na základě zkušeností je možné předpokládat, že 
budou využívány obvyklé stavební materiály - beton, sklo, ocel, hliník, cihly, 
keramika, atd. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel 
a životního prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním 
řízení. 
Celkovou potřebu materiálů (objem, hmotnost, počet) není možné v současné fázi 
stanovit. Materiály pro výstavbu budou dodávány z běžné obchodní sítě a výstavba 
skladových prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry 
Dubí u Teplic není stavba takového rozsahu, aby ovlivnila trh se stavebními materiály 
a vyvolal potřebu zřizování nových lomů, příp. nových výrobních kapacit.  
Zajištění pohonných hmot a mazadel pro stavební mechanismy a nákladní 
automobily bude v režii dodavatele stavby. Potřebné množství pohonných hmot 
a mazadel nelze v této fázi přípravy záměru spolehlivě stanovit. z hlediska celkové 
bilance prodeje pohonných hmot v regionu bude spotřeba pohonných hmot na 
staveništi zanedbatelná. Při případném přečerpávání pohonných hmot či manipulaci 
s mazadly přímo na staveništi bude nezbytné zajistit odpovídající opatření proti úniku 
pohonných hmot do prostředí.  
Zařízení staveniště bude připojeno na přívod elektrické energie. Potřeba elektrické 
energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak významná. Spotřeba energie ve 
fázi výstavby bude výrazně nižší než během provozu prodejny. Veškerá potřeba 
elektrické energie bude bez problémů pokryta z kapacity stávajících elektrických 
rozvodů. 
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Provoz prodejny bude vyžadovat určité materiály a energie. Bude to zejména zboží, 
které se bude v objektu prodávat. Stavební a technické řešení objektu předurčí 
sortiment, který je možné v uvedených prostorách nabízet (nebo lépe řečeno, přímo 
vylučuje prodej zboží, pro které uvedené prostory nesplňují příslušné požadavky). 
Stavební řešení posuzovaného objektu bude standardní, z toho a ze zkušeností 
s podobnými objekty vyplývá očekávaný sortiment prodávaného zboží: potraviny, 
drogerie, drobné zboží a spotřební zboží.  
Objekt prodejny bude vytápěn zemním plynem. 
Posuzovaný objekt bude připojen na zemní rozvody elektrické energie, které 
procházejí podél hranice pozemku pro výstavbu. Pro zásobování objektu je určena 
distribuční síť, kterou v místě provozuje SČE, a.s.  
Objekt bude napojen na stávající rozvody telefonních kabelů, které procházejí podél 
hranice pozemku pro výstavbu. 

4. Doprava 
Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na parkoviště tohoto centra je situován z ulice 
Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto vjezdem z ulice Ruská.  Vzdálenost objektu  
o d sousedních pozemků vychází ze s situace katastrální mapy. V areálu se nachází 
celkem 5 stávajících objektů, určených pro demolici. 
 
Součástí zpevněných ploch je parkoviště pro 115, z toho 8 míst pro tělesně 
postižené. 
Pojízdné plochy parkoviště budou asfaltobetonové. Novostavba skladových prostor 
potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u Teplic vyvolá do 
jisté míry nárůst dopravy na parkovišti a na příjezdových komunikacích.  
Zdrojem hluku bude především doprava do a z obchodního domu a dále zdroje hluku 
umístěné na střeše obchodního domu.  
Součástí předkládaného oznámení je hluková studie, která hodnotí vliv zdrojů hluku 
na okolní území. 
 
 
 



III. Údaje o výstupech 

1. Emise do ovzduší 
Ovzduší v okolí projektovaného záměru bude ovlivněno jednak vlastním provozem 
a jednak výstavbou záměru. 
Plocha staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako 
plošný (příp. několik bodových) a liniový zdroj znečišťování ovzduší. 
Do ovzduší budou uvolňovány emise ze stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů na staveništi. Dále bude vlivem provádění zemních a stavebních prací 
vznikat sekundární prašnost.  
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě 
staveb se běžně neprovádí. Emise budou minimalizovány během výstavby vhodným 
opatřeními uvedenými v plánu organizace výstavby (POV) – používání stavebních 
mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, minimalizace přesunu hmot 
nákladními automobily, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace 
stavebních prací v co nejkratším termínu. 
Během provozu budou emise do ovzduší produkovány především automobilovou 
dopravou spojenou s využitím skladových prostor a prodejny potravin. 
Výduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolňovat neznečištěný vzduch. 
 
Bodové zdroje emisí 
Objekt bude napojen na zemní plyn. 
Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu obchodního objektu  
Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.  
Imisní limity pro znečišťující látky 
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 
a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, 
jsou stanoveny následující imisní limity: 
 
Tab. 1: Limity dle platné legislativy 

Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana 
ekosystémů 

 aritmetický průměr aritmetický průměr
 roční denní 1 hod 8 hod roční 

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

Jako benzo(a)pyren     

 

Poznámka:  imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance) 
  * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance) 
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  ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002 
 
Při provozu záměru musejí být sledované imise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého 
a uhlovodíků a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny, a to i v souladu všech 
producentů v území.  
Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů silničních 
vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 
z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). 
 
Tab. 2: Emisní faktory pro silniční dopravu v obci pro rok 2005 

Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) 

  Osobní vozidla Lehká nákladní 
vozidla 

Těžká nákladní 
vozidla 

NO2 0,054 0,425 1,553 
NOx 2,275 3,715 22,271 
CO 1,663 2,323 13,977 
benzen 0,067 0,009 0,057 
benzo(a)pyren 0,000098 0,000059 0,000342 
 
Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je možné 
emise produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně 
neovlivňující imisní stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy.  

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

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

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
Uvedený záměr předpokládá vznik odpadních splaškových vod z objektu 
a odpadních dešťových vod ze střechy objektu a z parkovacích ploch. 
Při výstavbě objektu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení 
staveniště. Jejich zneškodňování bude probíhat v souladu s NV č. 82/1999 Sb. 
Sociální zařízení bude buď napojeno na kanalizační řad nebo budou použita 
chemická WC. Množství odpadních vod vznikajících ve fázi výstavby nelze 
v současné době přesně stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však 
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není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
během výstavby vznikat nebudou. 
Dešťové vody budou během výstavby budou zneškodňovány vsakem na terén, dle 
plánu organizace výstavby budou minimalizovány úniky ropných látek. 
Během provozu budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálních zařízeních, 
případně přípravnách potravin. Celkový objem splaškových vod z objektu bude 0,92 
m3/den. Bude se jednat o klasické splaškové vody komunálního charakteru 
s následujícím znečištěním. 
Produkce splaškových vod z areálu 

• Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den 
• Vypouštěné hodnoty NL 55 g/EO/den 

Splašková kanalizace z objektu bude přípojkou svedena na veřejný kanalizační řad 
vedoucí v okraji přilehlé komunikace. Připojení bude provedeno do stávající revizní 
šachty.  
Z ploch střech a zpevněných ploch budou dotékat dešťové vody. Celkové množství 
dešťových vod v (m3/rok) je stanoveno na základě ročního úhrnu srážek v dané 
oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle vztahu: 

V = H. k. S 
Z hlediska porovnání se stávajícím stavem dojde výstavbou záměru k menšímu 
navýšení množství odtékajících dešťových vod a to především vlivem výstavby 
zpevněných ploch. 

3. Kategorizace a množství odpadů  
Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění novel, 
o odpadech je každý, dle obecných povinností uvedených v zákoně v § 12, povinen 
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem, 
nakládání s nebezpečnými odpady se potom řídí zvláštním právním předpisem.  
Pokud není stanoveno jinak lze s odpady nakládat pouze v zařízeních k tomuto účelu 
stanovených. Každý je pak povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat tak jejich 
množství. 
Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví odborně 
způsobilé osoby (specializované firmy vybrané ve výběrovém řízení), která na 
základě oprávnění zajistí zneškodnění v souladu se zákonem a smluvně i ověření 
nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich skutečných vlastností.  
Povinností investora je zkontrolovat, zda specializovaná odborná firma disponuje 
oprávněním k převzetí těchto odpadů.  
Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a zajištění jejich přednostního 
využití před zneškodnění, např. výkupem, jako druhotné suroviny. 
Další povinností investora, jako původce, bude vést evidenci vzniklých odpadů 
a zařazovat je dle druhů a kategorií, eventuálně s nimi nakládat podle jejich 
skutečných vlastností. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v zákoně o odpadech 
v § 16.  
Odpady vzniklé realizací záměru je možné rozdělit do dvou následujících skupin: 
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• Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, 
odpady ze stavebních prací) 

• Odpady vznikající při vlastním provozu 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy odpadů je 
uveden v Tab. 3 a 4. 
 
Tab. 3: Odpady vznikající při výstavbě  

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01  O 

17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03   O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 O 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Tab. 4: Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Očekávané 
množství 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
13 01 05 Nechlorované emulze N 0,02 odborná firma 

13 02 05 

Nechlorované 
minerální motorové, 
převodové a mazací 
oleje 

N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů 
oleje N 0,2 odborná firma 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,3 odborná firma 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly O 10 výkup 
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Očekávané 
množství 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. firma
15 01 03 Dřevěné obaly O 5 výkup, odbor. firma
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad O 60 odborná firma 

20 03 03 Uliční smetky O 0,5 odborná firma 

20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní 
odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

 
Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
odpady, ve znění novel, zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu 
odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 
umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží 
dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Navržený záměr realizovat obchodní objekt včetně parkoviště a dopravního napojení 
objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko 
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním 
dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze 
technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při 
nesprávném nakládání s odpadními vodami, při nedodržení protipožárních opatření 
nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných 
látek v případě havárie v dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné 
nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo 
zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je 
eliminována stavebním řešením parkoviště.  
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován 
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních 
mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
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Největším rizikem je možnost vzniku požáru s přímým ohrožením osob nacházejících 
se v objektech nebo v bezprostřední blízkosti. Při požáru může dojít ke vzniku 
toxických produktů spalování a k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel 
i mimo vlastní objekt. Minimalizace vzniku požáru bude řešena standardními 
protipožárními opatřeními. z hlediska možného vzniku a uvolňování toxických látek 
při požáru je velmi důležitá informovanost provozovatele objektu a jednotlivých 
nájemců o charakteru, množství a lokalizaci hořlavých látek v objektu. Veškeré výše 
uvedené skutečnosti doporučujeme řešit pomocí zpracovaného provozního 
a havarijního řádu, který by měl být aktualizován při každé změně sortimentu 
prodávaného zboží. Za dodržování provozního a havarijního řádu je plně odpovědný 
provozovatel objektu. 

5. Ostatní výstupy 

STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTORU 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
• hluk v době výstavby 
• hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující 

hluk z provozu dopravních systémů  
 
Hluk v době výstavby  
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské 
stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá 
stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné 
konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba 
souvisí s demolicí jednoho objektu, která bude řešena po omezenou dobu realizace. 
V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. 
Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, 
tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích 
pozemku 4 max. 4,5 hodiny za den.  
Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění 
povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku ze 
stavební činnosti, příloha č.6 NV č. 502/2000 Sb., ve znění novel, naposled 148/2006 
Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena. 
 
Stanovení limitů hluku ve venkovní prostoru 
Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění NV č. 148/2006 Sb., se jedná o hluk z pozemní dopravy na 
parkovištích a po hlavních komunikacích a při posouzení výduchu vzduchotechniky 
o hluk z provozovny. 
Podle NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění NV č. 148/2006 Sb., § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1, 2). 
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku a LAeq,T.  
V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 
hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných 
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komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční 
dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C 
LCE jednotlivých impulsů. 
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku a (s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu 
a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.  
Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné 
tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky 
zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB. 
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb podle přílohy č. 6 NV č. 
502/2000 Sb., v platném znění jsou uvedeny v Tab. 5. 
 
Tab. 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb podle přílohy č. 6 
NV č. 502/2000 Sb., v platném znění 

Korekce v dB Způsob využití území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 0 +5 +10 +20

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
 
Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, 
kde se použije korekce – 5 dB. 
 
1) Použije se pro hluk z provozoven (např.továrny, výrobny, dílny, prádelny, 
stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. 
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk 
působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava 
a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů 
pohybujících se v místě svého nasazení. 
 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
 
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah. 
 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. 
Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech 
staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se 
rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření 
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení. 
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1) pro hluk z dopravy: 
základní hladina hluku     50 dB  
korekce na využití území – stará hluk. zátěž    + 20 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl.4. 
korekce na využití území- bez staré hluk zátěže    + 10 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb, sl. 3.  
 
a) s uvažováním korekce pro starou hlukovou zátěž: 
limit pro denní dobu    70 dB 
limit pro noční dobu    60 dB 
 
b) bez uvažování staré hlukové zátěže pro hlavní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+10 dB= 60 dB 
limit pro noční dobu   40/+10 dB= 50 dB 
 
c) bez uvažování staré hlukové zátěže pro místní pozemní komunikace: 
limit pro denní dobu   50/+5 dB= 55 dB 
limit pro noční dobu   40/+5 dB= 45 dB 
 
2) pro hluk z provozoven, jako stacionárních zdrojů: 
základní hladina hluku    50 dB 
korekce na využití území     +0 dB 
chráněné venkovní prostory ostatních staveb,sl.1. 
korekce na denní dobu  den   +0 dB 
  noc   - 10 dB  
limit pro denní dobu     50 dB 
limit pro noční dobu    40 dB 
 
 
Samostatná hluková studie je přílohou tohoto oznámení.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

A/ Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
Pozemky určené k výstavbě skladových prostor potravinářského a nepotravinářského 
zboží Cash and Carry Dubí u Teplic se nachází v intravilánu města, podél 
komunikace Ruská. 
 
Vzdálenost objektu  o d sousedních pozemků vychází ze s situace katastrální mapy. 
V areálu se nachází celkem 5 stávajících objektů, určených pro demolici. 
 
Terén stavebního pozemku je plochý, prakticky rovinný a v současné době veden 
jako ostatní plocha. 
Posuzovaný záměr je umístěn na p.p.č./ st.p.č.: 381; 382; 383; 384; 385/1; 385/3  
k. ú. Dubí Bystřice. 
Z hlediska územního plánu je uvedený záměr přípustný (viz vyjádření města Dubí).  
Dle výpisu z katastru nemovitostí je uvedený pozemek veden jako ostatní. Výstavbou 
záměru nedojde k odnětí půdy ze ZPF a ani ovlivnění PUPFL.  
Záměr není umístěn v pásmu městské památkové zóny ani městské památkové 
rezervace.  

B/ Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba záměru není územím 
s trvalými přírodními zdroji. 
Záměr není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na 
přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 
Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných 
surovinových zdrojů či přírodních bohatství.  
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace 
území.  
Zájmové území se nachází v městské zástavbě.  

C/ Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností 
- na územní systémy ekologické stability 
Realizací předmětného záměru nebude přímo ovlivněn územní systém ekologické 
stability (ÚSES).  
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- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona ČNR č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližší chráněnou krajinnou oblastí je 
chráněná krajinná oblast (CHKO) Labské pískovce, které se nacházejí cca 5 km 
východně, a CHKO České středohoří – asi 10 km jižně. Nejbližší evropsky 
významnou lokalitou kódu CZ 0423215 je přírodní památka Kateřina – Mokřad 
nacházející se asi 3 km jihovýchodně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pozemek v intravilánu města, v současně 
zastavěném území města, nepředpokládá se realizací záměru významnější vliv na 
krajinu a její kulturní hodnoty.  
 
- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku.  
 
- na významné krajinné prvky  
Zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani 
významný krajinný prvek chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb. V zájmovém území 
dotčeném stavbou nejsou registrovány chráněné stromy.  
 

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Záměr je mimo území městské památkové zóny či městské památkové rezervace, 
nebyly zjištěny žádné architektonické ani historické památky ani archeologická 
naleziště. Navrhovaný záměr tedy neleží na území s archeologickými nálezy ve 
smyslu §22 zákona č.. 20/1987 Sb., přesto z hlediska možnosti odkrytí 
archeologických nálezů je nutné tento zákon respektovat a před zahájení stavby 
provést povinný záchranný archeologický průzkum.  
 

- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je situováno v blízkosti obytné části města, jeho umístění neznamená 
bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území. 
Cílovým návrhem je záměr, který je řešen s ohledem na zabezpečení vybavenosti 
komplexním skladováním a drobným prodejem zejména potravinářského zboží 
(doplněného drogistickým zbožím) na ucelené ploše a který je uplatňován investorem 
v oblastech měst charakteru odpovídajícímu městu Dubí. Objekt patří k skladovým a 
obchodním prodejnám spíše menšího typu, nejde o objekt výrazně zaměřený pouze 
na motorizované návštěvníky, ale z velké části se předpokládá přístup pěších 
(vzhledem k typu prodeje), a proto je jeho umístění v uvedené lokalitě vhodné a pro 
obyvatelstvo znamená zásadní přínos v zabezpečení plno sortimentního zboží 
potravinových výrobků s doplňkovým prodejem drogerie a drobného zboží.  
Pro blízkou centra města bude jako občanská vybavenost rovněž příznivou 
charakteristikou. 
Skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována propočtem emisí škodlivin 
a hlukovou zátěží vyjádřenou v hlukovém posouzení. 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel     
úplné znění zákona č. 163/2006 Sb.   
 
 

EKOLINE Ing. Iva Loukotková 34

- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území v současnosti bez konkrétního využití. Plocha 
nevykazuje starou zátěž, lokalita je bez charakteristik ovlivnění takovou zátěží. 
  

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

1. Ovzduší 
Zájmové území leží na rozhraní klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché, 
převážně s mírnou zimou s průměrnou roční teplotou vzduchu 8,5 oC a průměrnými 
ročními úhrny srážek 550 mm (dlouhodobé průměry za období let 1931 – 1960). 
V letním období se vyskytuje nejméně 50 letních dnů s maximální teplotou vetší než 
25 oC. Zima je mírná s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky, teplota 
v nejchladnějším měsíci - lednu neklesá v průměru pod -3 oC. Sluneční svit ve 
vegetačním období nedosahuje 1 400 hodin. Mezoklimatické poměry jsou poměrně 
významně ovlivněny reliéfem, což se projevuje i ve skutečnosti, že území má 
nejvyšší stupen četnosti 3. a 4. stability (izotermní a normální), avšak i s častým 
výskytem nižších tříd stability zahrnující i inverzní stavy (Vohralíková a kol. 2001).  

2. Voda 
Z hydrologického hlediska náleží území do povodí Bíliny, která je levostranným 
přítokem Labe (číslo hydrologického poradí 1-14-01).  
Zájmové území spadá do dílčího hydrologického povodí pořadového čísla 1-14-01-
090 o ploše 34,761 km2. Území je odvodňováno Modlanským potokem tvořícím 
levostranný přítok Bíliny.  
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského města Dubí a města Teplice. V blízkém okolí se nenacházejí žádné 
jímané vodní zdroje a prameniště. 
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nalézá v HG regionu 213 – 
Mostecká pánev. Zvodnění Krušnohorského krystalinika severně od lokality je 
vázáno na otevřený puklinový systém, který je hydraulicky propojen s bazální křídou 
v pískovcovém vývoji. Tento hluboký kolektor je směrem do nadloží izolován 
mohutným komplexem slínu a slínovcu svrchní křídy, který je prakticky nepropustný. 
Další oběh podzemní vody je vázán na sedimenty miocénu, přičemž jíly a jílovce 
nadložního souvrství vytvářejí izolátor. Významným kolektorem s průlinovou 
propustností jsou kvartérní fluviální sedimenty Bíliny. 

3. Půda 
Stavba si nevyžádá zábor ZPF ani PUPFL. Staveniště se rozkládá na ostatní ploše. 
Charakteristika půdy dle BPEJ je proto v tomto případě bezpředmětná.  
 Z geologického průzkumu vyplývá, že jsou zde geologické poměry složité, 
jelikož zde dochází laterálně k faciálním změnám kvartérních poloh a to od štěrků až 
po vysoce plastické jíly. Výskyt podzemní vody je sice nesouvislý, ale též může 
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negativně ovlivnit zakládání staveb. Báňským znaleckým posudkem je staveniště 
kvalifikováno jako staveniště na poddolovaném území V. Skupiny dle tabulky 1 ČSN 
73 0039. Stavbu lze provádět ve smyslu této normy na tomto uklidněném území bez 
zvláštních zajištění proti účinkům poddolování.  Nevyplývají zde žádné zásadní 
omezující podmínky pro umístění navrhované stavby) respektováno musí být 
ochranné pásmo kolem bývalé větrací jámy dolu). Hladina podzemní vody je na 
území nesouvislá s ustálenou hladinou zhruba 1,8 m pod stávajícím terénem. 
 Stavba bude založena na základových pasech z vyztuženého betonu  a na 
celoplošné základové železobetonové desce. V podlahové desce lze vytvářet spáry 
pouze podle požadavků statiky a jejich polohu přizpůsobit rozměrům dlažby. Tepelná 
izolace pod deskou je provedena podle platného výpočtu pro tepelnou ochranu. 
Provozní zatížení desky je 10 kN/m2. 
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného 
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění 
stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku 
havarijního úniku ropných látek apod.  
Po dokončení záměru bude kontaminace půdy omezena stavebním provedením 
manipulačních a odstavných ploch – nepropustné živičné povrchy odvodněné přes 
odlučovače ropných látek. 
V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými 
látkami a chemickými prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem 
znečištění půdy.  
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny. Předmět záměru 
nesouvisí s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde k havarijnímu úniku. 
Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji městské zástavby, kde převažují plochy 
zpevněné nebo zastavěné, lze hodnotit vlivy výstavby na půdu jako zanedbatelné.  

4. Geologické poměry 
V řešeném území je podloží kvartérních sedimentu tvořeno horninami terciérního      
a svrchnokřídového stáří. Svrchnokřídové sedimenty jsou součástí české křídové 
pánve ve vývoji odpovídající ohárecko – středohorské faciální oblasti. Svrchní část 
křídového komplexu je zde tvořena převážné pískovci merboltického souvrství 
a vápnitými jílovci svrchní části březenského souvrství (coniak – santon). Terciérní 
horniny v zájmovém území náleží jednak k vulkano-sedimentárnímu středohorskému 
komplexu a jednak jsou zastoupeny miocénními sedimenty severočeské pánve 
v typickém vývoji včetně uhelné sloje. Před nástupem vulkanické činnosti byl křídový 
povrch modelován předoligocenní erozí, která vyhloubila v křídových pískovcích 
kaňonovitá údolí o výškové diferenci 100 až 150 m. 
Kvartérní sedimenty tvoří nadloží terciérních a svrchnokřídových sedimentu a jsou 
tvořeny uloženinami fluviálního (řícní a potoční náplavy), deluviálního (svahové 
hlíny), eolického (váté písky a spraše) a antropogenního (navážky) původu. Na 
lokalitě jsou kvartérní sedimenty zastoupeny především navážkami o kolísavé 
mocnosti (do 1,5 m), dále jílovitopísčitými deluviálními hlínami, které plynule 
přecházejí do eluviíí charakteru písčitých jílu (zvětraliny miocénního nadložního 
souvrství) a povodňovými hlínami s prolohami písku se štěrkem. 
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Ochranná pásma ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková 
území a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace.  

5. Flóra, fauna, chráněná území, ÚSES 
Dle biogeografického členění je širší okolí zájmového území součástí provincie 
středoevropských listnatých lesu, subprovincie hercynská, sosiekoregion 1.01. 
V dotčeném území se díky charakteru městské zástavby vyskytují pouze některé 
synantropní druhy živočichů, především hlodavci a holuby, výskyt zvláště chráněných 
druhů živočichů lze v tomto případě vyloučit.  
Na sledované lokalitě nebyl zjištěn výskyt žádného druhu ve smyslu ustanovení § 48 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebyl zde zjištěn ani žádný 
strom, na který by se vztahovala ochrana podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 
Řešeným územím přímo neprochází žádný prvek ÚSES.  

Celkové vyhodnocení zájmového prostoru 
Lokalita navržená pro výstavbu skladových prostor potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u Teplic se nachází v současně 
zastavěném území obce.  
Vlastní zájmová lokalita se nedotýká prvků ÚSES ani lokalit NATURY 2000. Zájmové 
území nespadá do NP, CHKO či jiných ZCHÚ.  
 
Vzhledem ke skutečnost, že se jedná o pozemek v intravilánu města v současně 
zastavěném území obce s charakterem občanské vybavenosti, nepředpokládá se 
realizací záměru významnější vliv na krajinu a její kulturní hodnoty.  

6. Architektonické památky, archeologická naleziště 
V dotčené lokalitě se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. 
Při stavbě bude respektován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zemní 
práce budou prováděny až po uskutečnění případného archeologického průzkumu.  
Místo pro výstavbu záměru není v pásmu městské památkové zóny či rezervace.  



D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti 
a významnosti 
Posuzovaná stavba je novostavbou skladování, obchodu a služeb.  
Z této skutečnosti do jisté míry vyplývají i očekávané negativní vlivy. Hlavním 
zdrojem negativních vlivů bude doprava. Bude se jednat především o hluk 
a případné emise znečišťujících látek do ovzduší především z provozu parkoviště 
a zásobování prodejny. Dá se však předpokládat, že provoz objektu prodejních 
skladů bude mít minimální negativní vliv na okolí. Veškeré významnější stacionární 
zdroje hluku (náhradní zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umístěny uvnitř 
objetu. Objekt obchodního centra nebude mít negativní vliv na povrchové ani 
podzemní vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, flóru a faunu. Stavbou 
nebude ovlivněn krajinný ráz.  
Ve fázi výstavby bude záměr do jisté míry zdrojem emisí do ovzduší a zdrojem hluku. 
Negativně budou probíhajícími stavebními pracemi ovlivněny obyvatelé žijící v okolí 
staveniště. 
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru stavby projektovaného areálu 
a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující Tab. 6. 
 
Tab. 6: Charakteristika vlivů záměru 

Kategorie 
významnosti Předmět hodnocení 

I. II. III. 
Vlivy na obyvatelstvo x   
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vlivy na hlukovou situaci  x  
Vlivy na povrchové a podzemní vody  x  
Vlivy na půdu  x  
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vlivy na flóru a faunu    x 
Vlivy na krajinu  x  
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky   x 

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

 
Vlivy na veřejné zdraví 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Na základě zkušeností s obdobnými projekty, kterých bylo realizováno velké 
množství především ve vyspělých státech Evropy, není známa skutečnost, že by při 
výstavbě či provozu těchto provozoven mohla vznikat nějaká přímá zdravotní rizika. 
Přímá rizika by mohla působit například na citlivé či nemocné osoby v nejbližší 
zástavbě, pokud by při stavbě a provozu projektovaného areálu nebyla dodavatelem 
stavby respektována opatření pro jejich minimalizaci (např. špatnou organizací 
stavby z hlediska hluku a prašnosti, otevření současných protihlukových zábran před 
dokončením hrubé stavby). Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby od lokality je 
však toto riziko prakticky vyloučeno. 
Pokud jde o pracovníky provádějící realizaci záměru (zaměstnanci firem), nelze 
například nikdy vyloučit rizika pracovního úrazu. Při respektování bezpečnostních 
předpisů je však riziko pracovního úrazu nízké. Nelze vždy vyloučit kumulaci jistých 
negativních či nesymptomních vlivů a jejich synergické účinky v případě kombinace 
těchto vlivů, které se mohou při jejich jednotlivém posuzování jevit jako zcela 
bezvýznamné.  
Pracovníci provádějící výstavbu areálu i zaměstnanci prodejen musí být po jejím 
uvedení do provozu prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně právními 
předpisy, provozními řády a havarijními plány. 
Výstavba projektovaného areálu také pozitivně ovlivní úpravu místa stavby výsadbou 
vhodné zeleně. 
Ze sociálního hlediska je rovněž přínosem skutečnost, že realizace záměru přinese 
nové pracovní příležitosti a pravděpodobně i další nárůsty počtu zaměstnanců 
v kooperujících a dodavatelských firmách a centrálním skladu firmy i pro brigádníky. 
Navíc otevření areálu nepředpokládá zánik pracovních míst v okolí. 
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky projektovaného záměru 
Vzhledem k vzdálenosti bytové zástavby od zájmového území se nepředpokládá, že 
by projektovaný záměr mohl zásadně ovlivnit obyvatelstvo. 
Ani v době výstavby obchodního centra s parkovištěm ovlivnění obyvatel nenastane. 
Hygienické limity pro stavební hluk budou v každém případě dodrženy. 
 
 
 
 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel     
úplné znění zákona č. 163/2006 Sb.   
 
 

EKOLINE Ing. Iva Loukotková 39

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru 
Nelze vyloučit nepřímé působení určitých specifických vlivů, jejichž působení je 
individuální a které jsou obtížně specifikovatelné. Ovlivňují však pouze malou 
skupinu obyvatel. 
 
Faktory pohody 
K narušení faktorů pohody v nejbližším okolí staveniště při vlastní výstavbě prodejen, 
a to především prašností a hlukem dopravních mechanizmů, vzhledem ke 
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby může dojít. Staveništní hluk lze omezit výběrem 
stavebních firem s moderním technickým parkem. Vliv staveništní dopravy na 
současnou intenzitu dopravy je zanedbatelný. 
Při vlastním provozu prodejny půjde především o hluk z vyvolané dopravy. Pro účely 
posouzení vlivu hluku na okolí stavby byla zpracována hluková studie. 
Nově vzniklá zeleň naváže na okolní zeleň. 
 
Působení vlivů 
Krátkodobý horizont 
Z krátkodobého hlediska je nejdůležitější vliv stavební činnosti. Hygienické limity 
z hlediska hluku jsou pro stavební činnost méně přísné než pro vlastní provoz. Při 
určitých stavebních činnostech totiž nelze zcela hluku zamezit. v tomto případě však 
bude negativně působit stavba areálu na projíždějící motoristy, nikoliv však 
z hlediska hluku, ale spíše dopravy (provoz nákladních automobilů a jejich 
odbočování do areálu mohou tranzitující motoristé vnímat negativně). 
Negativně by mohlo být rovněž motoristy vnímáno znečišťování komunikace při 
výjezdu nákladních vozidel ze staveniště. 
Nejbližší obyvatelé pravděpodobně v krátkodobém horizontu negativně ovlivněni 
nebudou.  
Dále bude ovlivněna skupina obyvatel žijící v okolí komunikací transportu stavebního 
materiálu. Tento vliv však bude přijatelný, jelikož hygienické limity pro hluk ze 
stavební činnosti budou dodrženy. Denně na lokalitu po dobu výstavby přijede 
průměrně v pracovní dny 5 těžkých a 20 lehkých nákladních automobilů. Skupinu 
obyvatel, která bude transportem materiálu ovlivněna, lze však obtížně specifikovat, 
jelikož bude materiál transportován z různých destinací. Nicméně tento vliv bude 
vzhledem ke stávajícímu zatížení městské komunikační sítě nevýznamný. 
 
Střednědobý a dlouhodobý horizont 
Vzhledem k velké vzdálenosti stacionárních i mobilních zdrojů znečištění ovzduší 
(automobily) projektovaného záměru nedojde k ovlivnění obytné zástavby těmito 
zdroji.  
Hlukem ze vzduchotechniky zajišťující větrání prodejny ani hlukem z dopravy 
vyvolané provozem areálu nejbližší obytné objekty zatíženy nebudou. 
Místní občané provoz prodejny budou vnímat pozitivně; zvýší se pro ně možnost 
nákupů a nebudou odkázání na stávající prodejní kapacity. Pozitivně budou vnímat 
možnost operativních nákupů především motoristé projíždějící po komunikaci Ruská. 
V následující Tab. 7 jsou předpokládané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovány. 
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Tab. 7: Předpokládané vlivy na obyvatelstvo 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

 
I.1 

Hluk a prach při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

negativní až neutrální, poměrně 
nevýznamný, okolní obyvatele 
prakticky neovlivní  

 
-1,0 

I.2 Hluk z provozu  
areálu 

přímé, 
trvalé neutrální, okolní obyvatele neovlivní -0,50 

I.3 Úprava okolní 
zeleně 

přímé, 
trvalé 

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

1,5 

I.4 Zastavění zelené 
plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní až neutrální, stávající 
území je ruderalizováno  -0,5 

I.5 Sociální  
a ekonomické 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, vyšší zaměstnanost, 
zvýšení 
možnosti nákupů 

1,5 

I.6 Jiný vliv neznámé,  
trvalé 

negativní, neznámý v době 
zpracování oznámení -1 

Celkové hodnocení 0,0 
 
Vlivy na ovzduší 
Imisní koncentrace sledovaných látek 
Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě areálu, a to především v důsledku 
vyšší prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanizmů. Jedná se o zvýšení 
přechodné, omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou 
organizací celé stavby.  
Působení těchto vlivů potrvá maximálně 6 měsíců. 
Při vlastním provozu areálu budou vznikat především emise škodlivin z vyvolané 
automobilové dopravy produkované osobními automobily zákazníků skladů a 
prodejny potravin. 
Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy souvisejícího s provozem projektovaného areálu je 
dokladováno v rozptylové studii, která je součástí tohoto oznámení. 
Sledované území se nachází v přijatelné imisní situaci pro všechny základní 
znečišťující látky, v území nedochází k překračování platných imisních limitů.  
Platné imisní limity pro průměrnou roční koncentraci NO2 a jiných látek nebudou 
vlivem provozu obchodního centra překračovány, vlastní provoz navrhované stavby 
přispěje k imisním koncentracím malou měrou a neznamená negativní ovlivnění 
území nad únosnou mez. Celkové množství emisí ze zdrojů, které budou náležet 
provozu stavby, nezpůsobí nárůst stávající imisní zátěže území. Realizací stavby 
a jejím provozem se nesníží stabilita posuzovaného území, nebude narušena jeho 
kvalita a schopnost regenerace. v budoucnu se dá výhledově počítat se zlepšením 
imisní situace předpokládaným snížením emisní vydatnosti dopravního proudu 
(v případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku na výrobce vyvíjen stálý 
legislativní tlak ke snižování produkce znečišťujících látek). 
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Z hlediska v současné době platných, tj. nově přijatých pravidel pro ochranu ovzduší, 
lze v daném území provoz tohoto zařízení připustit. Provoz stavby se na kvalitě 
ovzduší v jejím okolí neprojeví takovým způsobem, který by znamenal nebezpečí 
překročení stanovených imisních limitů pro základní znečišťující látky a to zejména 
pro NO2. Ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že projektovanou stavbu 
obchodního centra lze z hlediska dopadů na ovzduší realizovat a provozovat v té 
míře, v jaké je předložena k posouzení.  
 
Význačný zápach 
Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z projektovaného areálu budou 
nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona 
o ovzduší a budou také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. 
Proto lze předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným 
výskytem pachových látek ve svém okolí. Klima stavbou ovlivněno nebude. 
 
Jiné vlivy 
Jiné vlivy nejsou známy. 
 
Tab. 8: Vlivy na ovzduší 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-

cení 

II.1 Prach při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodobé 

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

-0,5 

II.2 Emise při 
provozu přímé, trvalé neutrální až negativní vliv, limity 

nebudou překročeny -0,5 

Celkové hodnocení -1,0 
  

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikální a biologické charakteristiky 
Hluk, vibrace 
Lze konstatovat, že provoz plánovaného obchodního centra neovlivní hlukové 
poměry v oblasti u nejbližší obytné zástavby, které jsou jednoznačně určeny stávající 
dopravou. 
Hlukové poměry od stavební činnosti související s výstavbou plánované prodejny 
budou před nejbližší obytnou zástavbou v úrovni pod limitní hodnotou 65 dB 
stanovenou pro časový úsek dne od 7 - 21 hodin. v době od 21 – 7 hodin, kdy platí 
snížené limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost z hlediska hluku 
provádět. 
 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 
V projektovaném areálu nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního nebo 
elektromagnetického záření. Jiné vlivy výstavby a provozu areálu nejsou známy. 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu areálu z hlediska hluku je zhodnoceno v Tab. 9. 
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Ostatní vlivy stavby nejsou známy. 
 
Tab. 9: Hluková zátěž  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-

cení 

III.1 Hluk při výstavbě 
přímé,  
krátkodobé 

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

-0,5 

III.2 Hluk při provozu přímé, trvalé dtto -0,5 
Celkové hodnocení -1,0 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 
Výstavbou projektovaného areálu nedojde ke změnám v odvodnění oblasti.  
 
Vliv na podzemní a povrchové vody, vliv na změny hydrologických  
charakteristik 
Záměr neovlivní podzemní ani povrchové vody.  
 
Vliv na jakost vody 
Provoz areálu obchodního centra neovlivní kvalitu vod podzemních ani povrchových. 
Jakost kvality podzemních i povrchových vod pouze teoreticky může ovlivnit provoz 
parkoviště především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu jsou 
navrhována dostatečná technická opatření (nepropustné podloží zpevněných ploch 
a odlučovač ropných látek – lapač ropných látek). Při úniku menšího množství 
ropných látek bude nutné použít vhodný sorbent.  
Ovlivnění jakosti vod v průběhu výstavby lze v podstatě eliminovat odstavováním 
vozidel na nepropustných plochách a správnou údržbou a kontrolou strojů.  
 
Vlivy na vodu jsou v podstatě neutrální, což dokládá Tab. 10. 
Tab. 10: Vlivy na vodu  
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

IV.1 Úkapy PHM při 
výstavbě 

přímé,  
krátkodobé 

negativní až neutrální, prakticky 
však vyloučeno uvedenými 
opatřeními 

0 

IV.2 Snížení vsaku 
srážkových vod přímé trvalé 

negativní až neutrální, 
propustnosti prostředí nízké 0 

IV.3 Ovlivnění 
recipientu 

přímé, trvalé 
neutrální, lokalita bude 
odkanalizována přes odlučovače 
ropných látek a ČOV 

0.0 

Celkové hodnocení 0,0 
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Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
Záměr má být realizován na pozemku, který je v současné době v katastru 
nemovitostí veden jako plocha ostatní. Z tohoto důvodu nebude nutné provést trvalé 
odnětí půdy ze ZPF. Realizace nepředpokládá ovlivnění PUPFL.  
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného 
charakteru. Půda by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění 
stavby, v případě, že by do ní byly ukládány nebezpečné odpady, v důsledku 
havarijního úniku ropných látek apod. V uvedeném objektu se nepředpokládá 
skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými prostředky většího 
rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy.  

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

Znečištění půdy 
Znečištění půdy úkapy provozních náplní z parkujících aut je vyloučeno, protože zde 
bude nepropustný podklad a odvodnění zpevněných povrchů přes lapače ropných 
látek. 
Stavba bude realizována v prostoru intravilánu obce, který je dlouhou dobu zastavěn 
a kde přirozený půdní pokryv neexistuje. Negativní vliv stavby na půdu tedy nelze 
předpokládat. V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo 
odstraňování) nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly 
podstatným způsobem narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Lokální změna místní topografie nenastane. Místní terénní úpravy spojené se 
zakládání stavebních konstrukcí ji neovlivní. 
V souvislosti se stavbou obchodního centra se neplánují významnější zemní práce 
nebo přesuny hmot, které by mohly zasáhnout do utváření georeliéfu, ať již 
vytvořením depresí, nebo naopak zasypáním depresí či roklí v okolí, nebo 
vytvořením umělého pahorku porušujícího stávající krajinný ráz nebo georeliéf. 
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Vlivy na půdu jsou sumarizovány v následující Tab. 11. 
Tab. 11: Vlivy na půdu 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

V.1 Zemní práce přímé,  
krátkodobé 

neutrální, humózní horizont 
bude využit při budování zeleně, 
přebytečná zemina bude 
odvezena 

0 

V.2 Zvýšení rozlohy 
zpevněné plochy 

přímé, 
trvalé 

negativní, bude však 
kompenzováno novou zelení -1 

V.3 
Úprava 
ruderalizované 
plochy 

přímé, 
trvalé 

pozitivní, současný stav není 
vyhovující 1 

Celkové hodnocení 0 

 
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje 
Vliv na charakteristiky horninového prostředí 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani není reálná 
perspektiva jejich nálezu. 
Pro zvláštní zásahy do zemské kůry oblast též není považována za zvlášť příhodnou. 
Podmínky pro budování například úložišť vyhořelého jaderného paliva nebo pro 
podzemní uskladňování zemního plynu zde nejsou významným způsobem vhodné. 
 
Vliv stavby na nerostné zdroje 
Bez nadsázky lze konstatovat, že stavba na nerostné zdroje nebude mít žádné 
významné vlivy. Stavba samotná není tak velká a materiálově náročná, aby její 
realizace mohla ohrozit surovinovou základnu regionu. z hlediska využití pozemků se 
nejedná (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o změnu, stavba bude realizována 
v intravilánu obce na pozemcích, které jsou i v současnosti zastavěné. 
V zájmovém území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostných surovin.  
 
Změny hydrogeologických charakteristik 
Projektovaný záměr změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality neovlivní.  
 
Vliv na chráněné části přírody 
Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mít při dodržení veškerých 
podmínek na žádná zvláště chráněné území negativní vliv.  
 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a předpokladu 
jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. 
Rekapitulace vlivů na půdu je uvedena tabelárně. 
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Tab. 12: Vlivy na horninové prostředí 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

VI.1 Zemní práce, 
zakládání 

přímé,  
krátkodobé 

neutrální, ovlivněn pouze 
zvětralinový plášť, bezvýznamný 
vliv 

0 

VI.2 Změna 
konzistence půdy 

přímé,  
dlouhodobé

neutrální, nutno však vzít do úvahy 
při zakládání objektů 0 

  Celkové hodnocení 0 

 
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 
Realizací navrženého záměru dojde k odstranění porostů a některé zeleně 
v ruderalizované ploše areálu. Nedojde ke snížení plochy rostlé zeleně, ale oproti 
současnému stavu bude zřízena nová zeleň, která naváže na zeleň mimo zájmové 
území včetně zeleně izolační.  
Definitivní návrh sadových úprav bude vypracován v souladu s požadavky dotčených 
orgánů státní správy. Při návrhu zeleně bude respektován způsob využití území. 
Na základě provedeného místního šetření a screenigem plochy záměru v případě 
fauny a flory nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů.  
 
Poškození ekosystémů 
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jeho okolí. Výstavbou 
nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické 
stability krajiny nějakou hodnotu.  
Při provozování areálu obchodního centra bude na lokální ekosystém působit jak 
vlastní provoz areálu, v menší míře i práce spojené s jeho údržbou (úklidové práce 
a péče o zelené plochy apod.). V nově upravených plochách zeleně se usídlí někteří 
běžní pěvci a drobní savci (plch, veverka), kteří již v blízkém okolí sídlí a kterým bude 
nová zeleň vyhovovat. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé, pohyb lidí a automobilů 
tolerují. 
Z hlediska ochrany přírody – flóry, fauny a celých ekosystémů – nebude mít 
navrhovaný areál negativní vliv na své okolí. Shrnutí těchto vlivů je sumarizováno 
tabelárně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel     
úplné znění zákona č. 163/2006 Sb.   
 
 

EKOLINE Ing. Iva Loukotková 46

Tab. 13: Vliv výstavby a provozu prodejny na flóru, faunu a ekosystémy 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno
cení 

VII.1 
Vliv na flóru 
a faunu v době 
výstavby 

přímé,  
dlouhodobé 

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

-1 

VII.2 
Vliv na flóru 
a faunu v době 
provozu 

přímé, trvalé 

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

1 

VII.3 
Vliv na 
potravinový 
řetězec fauny 

přímé, 
krátkodobé 

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

-0,5 

  Celkové hodnocení -0,5 

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



Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění novel     
úplné znění zákona č. 163/2006 Sb.   
 
 

EKOLINE Ing. Iva Loukotková 47

Tab. 14: Vlivy na krajinu 

Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno
cení 

VIII.1 Nová 
charakteristika přímé, trvalé pozitivní, nový architektonický  

prvek v urbanizované krajině 1 

VIII.2 Blízké, střední  
pohledy přímé, trvalé neutrální, vnímáno odlišně, spíše 

však pozitivně 0 

VIII.3 Změna využití 
území přímé, trvalé 

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

0 

  Celkové hodnocení 1 

 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory 
Výstavbou a provozem projektovaného areálu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné 
památkově chráněné budovy ani architektonické či archeologické památky. 
V případě zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden 
záchranný archeologický průzkum (v hodnocení je uvedeno, že se jedná o negativní 
vliv, protože zjištěné artefakty budou záměrem ovlivněny, pozitivní je ale skutečnost, 
že by mohly být získány nové poznatky o historii osídlení této části města).  
 
Tab. 15: Vlivy na majetek a památky 
Ozn. 
vlivu Vlivy Typ 

ovlivnění Odhad významnosti vlivu Hodno-
cení 

 
IX.1 

Zjištění 
archeologických 
artefaktů 

přímý, 
krátkodobý 

v případě nálezu negativní, 
bude však zmírněn záchranným 
archeologickým průzkumem 

1 

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

2. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území 
a populaci  
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
relativně malý. 
Rovněž z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit rovněž jako 
malý.  
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 
Posuzovaný záměr výstavby Skladových prostor potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u Teplic nebude vykazovat žádné 
nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. Jedná se objekt obchodní jednotky, jejíž 
vliv na životní prostředí lze hodnotit pouze jako bodový.  
 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
Územně plánovací opatření 
• Projektovaný areál Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží 

Cash and Carry Dubí u Teplic s parkovištěm je v souladu s Územním plánem 
města Dubí. 

• Při zpracování projektové dokumentace záměru bude nutno respektovat Obecně 
závaznou vyhlášku města o schválení územního plánu, vymezující aktivity 
přípustné územním plánem a další související předpisy. 

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

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

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

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

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

stanoven způsob provádění zemních prací. 
• V průběhu stavby bude prováděna pravidelná kontrola stavebních mechanismů, 

a to především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní.  
• Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přečištěny v odlučovači ropných 

látek. 
• U parkovišť a komunikací, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, bude 

vybudována nepropustná plocha. 
• Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude 

pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.  

Technická opatření pro ochranu půdy 
• Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební 

techniky a provozem staveniště, udržovat dobrý stav stavební techniky, 
mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše. 
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Technická opatření pro ochranu ovzduší 
• Bude nutné minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě 

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

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

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

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

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

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

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

Ostatní technická opatření 
• Provést průzkumné práce související se založením objektu  
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dopracovat návrh ozelenění 

areálu a příslušných sadových úprav, které budou projednány s orgány státní 
správy. 

• Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou 
osobou. 

• Zajistit čištění komunikace u výjezdu ze staveniště. 
Preventivní a provozní opatření 
• Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy 

a vyhláškami. 
• Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu všech pracovišť a ploch; provádět 

pravidelná školení pracovníků. 
• Umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém signalizace 

a samočinného hašení požáru. 
• Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením. 
• Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu lapače ropných látek. 
• Specifikovat v příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech 

následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance 
prodejny, provádět pravidelné doškolování a cvičení. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 
Podklady předložené oznamovatelem a dále podklady veřejně dostupné, podklady 
z archivu zpracovatele oznámení, Územní plán města, včetně ÚSES, dostupná 
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literatura a údaje získané vlastní rekognoskaci území lze hodnotit jako dostatečné 
pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování Oznámení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposled zákona č. 163/2006 
Sb. 



E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

V předloženém oznámení je z hlediska lokalizace uvažována pouze jedna varianta 
umístění záměru.  
Pro porovnání výstavby záměru pak byla zvolena varianta aktivní a varianta nulová. 
Aktivní varianta spočívá ve výstavbě Skladových prostor  potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u Teplic, při které dojde k realizaci 
záměru občanské vybavenosti a vytvoření nové infrastruktury pro potřeby města 
spočívající ve zřízení nového centra obchodu a služeb 
Výstavbou dochází z tohoto pohledu ke zkvalitnění celkové infrastruktury území, 
zvýšení kulturní úrovně a možnosti výběru obchodu a služeb, včetně rozšíření 
možností nákupu v dané lokalitě. 
Výstavbou prodejního centra dochází k pozitivnímu sociálnímu efektu spočívajícího 
ve zvýšení počtu pracovních míst. Předpokládá se vytvoření několika pracovních 
míst. Domníváme se, že v rámci komplexního posouzení uvedeného záměru by měl 
být zvážen i tento efekt.  
Nulová varianta předpokládá, že se daný záměr nebude realizovat a pozemek 
zůstane ve stávajícím stavu, tzn. neupravený pozemek bez širšího využití. 
Pro obě varianty byla sestavena matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu na 
životní prostředí a na veřejné zdraví (obyvatelstvo). Tabulka nemá vypovídající 
hodnotu ve smyslu velikosti a závažnosti vlivu záměru, pouze stanoví, že impact je 
předpokládán, a to ať již impact kladný či záporný. Pro konečné zhodnocení záměru 
byla pak použita verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek. 
 
Tab. 16: Matice interakcí pro předběžné posouzení vlivu záměru na životní prostředí  

Obecná kritéria dle metodologie E.I.A Aktivní varianta Nulová varianta
Vlivy na obyvatelstvo 

Sociální a ekonomické vlivy 0 X 
Faktory pohody 0 0 

Vlivy na ekosystémy 
Vlivy na ovzduší a na klima X 0 
Množství koncentrace emisí a jejich vliv na 
okolí X 0 

Jiné vlivy 0 0 
Vlivy na vodu 0 0 
Jakost povrchových a podzemních vod 0 0 
Charakter odvodnění oblasti 0 0 
Změny hydrogeologických charakteristik  
(hladina podzemní vody) 0 0 

Vlivy na půdu 0 0 
Rozsah záboru zemědělské a lesní půdy, 
způsob využívání 0 0 

Znečištění půdy 0 0 
Topografie, stabilita, eroze 0 0 
Horninové prostředí a nerostné zdroje 0 0 
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Obecná kritéria dle metodologie E.I.A Aktivní varianta Nulová varianta
Hydrogeologické charakteristiky 0 0 
Chráněné části přírody 0 0 
Ukládání odpadů 0 0 
Vlivy na flóru a faunu X 0 
Poškození a vyhubení druhů a biotopů 0 0 
Vlivy na ekosystémy 0 0 

Vlivy na antropogenní systémy 
Budovy, architektonické a archeologické 
památky X 0 

Kulturní hodnoty nehmotné povahy 0 0 
Geologické a paleontologické památky 0 0 

Vlivy na strukturu a využití území 
Doprava 0 X 
Navazující stavby 0 0 
Infrastruktura 0 X 
Estetická kvalita území 0 0 
Rekreační využití krajiny 0 0 

Ostatní vlivy 
Biologické vlivy 0 0 
Hluk a záření X 0 
Jiné ekologické vlivy 0 0 

Velkoplošné vlivy v krajině 
Lokalizace z hlediska ekologické 
únosnosti 0 0 

Současná a výsledná ekologická zátěž 0 0 
Celkové zhodnocení 5 3 

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

 
Varianta ekologicky optimální 
Jedná se o variantu navrhovanou, ve které jsou v maximální míře navržena opatření, 
zajišťující minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, včetně vlivu na 
obyvatelstvo. 
 
Pozn.: 
Podle teorie a metodologie procesu E.I.A. popsané prof. Ing. J. Říhou DrSc. Lze za 
variantní řešení E.I.A. pokládat jakékoli vyhovující řešení pro splnění zadaného cíle, 
tj. např. variantní druh činnosti, různá lokalizace, různé technologické procesy, různý 
časový plán realizace apod. 
Investor stavby nebude zcela určitě zvažovat provozování jiných činností 
v uvedeném objektu, při lokalizaci stavby bylo jako pozitivní vyhodnoceno umístění 
záměru na okraji sídelního útvaru s plynulým napojením na obytnou zástavbu. Dále 
byla zvážena atraktivita vůči dopravnímu napojení, docházkové vzdálenosti 
a celkového začlenění do území. Časový plán realizace je zpravidla vždy postaven 
zcela jednoznačně ve smyslu zahájit co možná nejdříve.  
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Navrhovaná varianta je pak předložena k hodnocení jako výsledek posuzování 
návrhů projektanta, možnosti daného řešení území, finanční náročnosti 
a průchodnosti řešení u orgánů státní správy. Proces E.I.A. pak ve většině případů 
hodnotí předkládanou variantu z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí (návrh varianty ekologicky optimální) ve srovnání se současným stavem, tj. 
variantou nulovou.  
 
Pro závěrečné zhodnocení vlivu posuzovaného záměru na životní prostředí byla 
použita aplikovaná metoda křížové matice interakcí (cross-impact matrix) s verbálně 
numerickou stupnicí hodnot a vybranými kritérii pro hodnocení konkrétního záměru. 
Kritéria a hodnocení variant řešení (aktivní varianta = realizace záměru; nulová 
varianta = trvání stávajícího stavu využití pozemku) 
 
Tab. 17: Verbálně numerické stupnice pro hodnoty relativních jednotek  

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 
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Tab. 18:  Porovnání aktivní a nulové varianty 

Kritérium vlivu Rozměr Aktivní 
varianta 

Nulová 
varianta 

Předpoklad 
interakce 

Půda RJ 4 5 o 
Ovzduší RJ 4 5 n 
Povrchové vody RJ 4 5 n 
Podzemní vody RJ 4 5 n 
Flóra RJ 4 5 n 
Fauna RJ 4 5 n 
Ekosystémy RJ 4 5 n 
Odpady RJ 5 5 o 
Hluk RJ 4 5 n 
Změna počtu prac. příležitostí RJ 5 1 VP 
Změna podmínek 
a předpokladů pro sport 
a rekreaci 

RJ 5 5 o 

Doprava RJ 3 4 n 
Historické a kulturní památky RJ 4 4 o 
Území a soulad s ÚP RJ 5 5 o 

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

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

V případě, že žádné rozdíly ve variantách nejsou nebo se nepředpokládá žádný 
impact (vliv) označuje se (o). 
 
Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice Skladové 
prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí u 
Teplic z hlediska jeho možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí. Je možné 
konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního 
prostředí a požadavky územního plánování.  
Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení 
doporučuje stavbu  
 

R E A L I Z O V A T  
 
 
za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů 
státní správy a samosprávy. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Obchodní firma: TŘEŠŇÁK HOROVA, a.s. 
IČ:  139 24 966 
Sídlo firmy:  Třebízského 3020 
  415 01 Teplice 
 
Zpracovatel oznámení: EKOLINE Ing. Iva Loukotková 
  Ondříčkova 1960/2 
  400 11 Ústí nad Labem 
 
  číslo osvědčení o autorizaci 
  17676/3041/OIP/03 
 

Název záměru 
 Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry 
Dubí u Teplic. 
 

Kapacita záměru 
 Celková plocha pozemku: 12 849 m2 
 Celková zastavěná plocha: 1 950 m2 

 Kapacita parkoviště 115 stání, z toho 8 TP 

Umístění záměru 
 kraj: Ústecký 
 okres: Teplice 
 obec: Dubí u Teplic 
 katastrální území: Dubí Bystřice 
 p.p.č.  381; 382; 383; 384; 385/1; 385/3  
  k. ú. Dubí Bystřice 
 
Jedná se o novostavbu Skladových prostor potravinářského a nepotravinářského 
zboží Cash and Carry v Dubí u Teplic 
Záměr je situován ve městě Dubí u Teplic, při komunikaci Ruská, v areálu bývalého 
podniku Technomat. 
 
Při návrhu stavby byl sledován požadavek investora na snadnou dostupnost, pěší 
i dojezdovou, nájezd a parkování. 
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Pozemek je v současné době evidován jako ostatní plocha. 
Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího provozovatele 
objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou optimálního 
využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na parkoviště tohoto 
centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto vjezdem z ulice 
Ruská. Vzdálenost objektu  od sousedních pozemků vychází ze situace katastrální 
mapy. V areálu se nachází celkem několik stávajících objektů, určených pro demolici. 
 
Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umístění záměru jeví jako vhodné ve 
vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu 
s územně plánovací dokumentací. Dle vyjádření Odboru územního plánování 
Městského úřadu v Dubí se jedná o plochu určenou pro drobnou výrobu a 
skladování.  
Stavba obchodního objektu a s ním související výstavba komunikačního napojení 
nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního 
charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 
veřejnou dopravu.  
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím 
a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako 
vhodný a vyhovující. 
Účelem posuzovaného záměru je výstavba skladových prostor potravinářského a 
nepotravinářského zboží Cash and Carry Dubí Bystřice na v současnosti 
nevyužívaném pozemku.  
Novostavba záměru je situována v intravilánu města. Záměr je umístěn na pozemku, 
který je ve vlastnictví investora stavby. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí je uvedený pozemek veden jako ostatní plocha. 
Vlivem stavby nedojde k odnětí půdy ze ZPF a ani ovlivnění pozemků PUPFL.  
Výstavbou dojde k vytvoření nové skladové kapacity a infrastruktury pro potřeby 
investora. Dále výstavbou dojde k celkové rekonstrukci ploch v daném území.  
Realizace záměru předpokládá vytvoření vyšší obchodní vybavenosti území, 
zlepšení a rozšíření nabídky služeb.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena 
v souladu s dopravním systémem města. 
Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta. 
 
Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího provozovatele 
objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou optimálního 
využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na parkoviště tohoto 
centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto vjezdem z ulice 
Ruská.  Vzdálenost objektu  o d sousedních pozemků vychází ze s situace 
katastrální mapy. V areálu se nachází celkem 5 stávajících objektů, určených pro 
demolici. 
Posuzovaný záměr je umístěn na p.p.č./st.p.č. 381; 382; 383; 384; 385/1; 385/3 k.ú. 
Dubí Bystřice. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí je uvedený pozemek veden jako ostatní plocha. 
Vlivem stavby nedochází k ovlivnění pozemků ZPF ani PUPFL.  
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Posuzovaný záměr zasahuje do některých ochranných pásem prvků technické 
infrastruktury a do ochranného pásma komunikace, tyto střety jsou řešeny 
v dokumentaci k územnímu řízení. 
Dalších ochranných pásem se posuzovaný záměr nebude dotýkat a rovněž žádná 
ochranná pásma nebude vytvářet. Stavba si vyžádá přeložky stávajících 
inženýrských sítí. 
Základním ukazatelem pro návrh umístění jednotlivých stavebních objektů 
a komunikačních vazeb byl tvar pozemku a možnosti napojení na stávající 
inženýrské sítě a připojení na komunikační systém města. 
 
 Návrh umístění staveb vychází z požadavků investora a budoucího 
provozovatele objektu a s ohledem na stávající infrastrukturu a zástavbu a se snahou 
optimálního využití daného pozemku. Hlavní vjezd a výjezd pro zákazníky na 
parkoviště tohoto centra je situován z ulice Ruská. Rovněž i zásobování bude tímto 
vjezdem z ulice Ruská.  Vzdálenost objektu  o d sousedních pozemků vychází ze s 
situace katastrální mapy. V areálu se nachází celkem 5 stávajících objektů, určených 
pro demolici. 
 
Prodejna je situována na severní straně daného území. Objekt je navržen v 
moderním stylu. Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového tvaru 
o rozměrech 25,580 x 73,385 m se symetrickou sedlovou střechou. Vstup pro 
zákazníky je zajištěn z prostoru parkoviště z jižní strany. 
 
Zastavěná plocha    1950  m2 
Obestavěná prostor  12 580 m3 
Výška hřebene               9,5 m 
 
Dispozice objektu je dána provozovatelem. Objekt je rozdělen na dvě části, prodejny 
supermarketu a řeznictví. U vstupu do objektu je provedeno závětří s odstavným 
místem pro nákupní vozíky. Hlavní vstup do prodejny je z jižní strany objektu přes 
prosklené zádveří přímo do prodejny, ze které je zajištěn vstup jednak do zázemí 
prodejny, jednak do části řeznictví. Zázemí prodejny tvoří skladovací a manipulační 
prostor, chladící a mrazící boxy, úklidová, kontrolní a technická místnost , sociální 
zázemí personálu – šatny, WC, denní místnost.  Do řeznictví je zajištěn samostatný 
přístup přímo z parkoviště nebo komunikačním prostorem – propojením s prodejnou. 
Vedle vchodu se nachází prodejna pekařství s vlastní přípravnou a chladícím boxem. 
Prodejna řeznictví se nachází v SZ rohu objektu. Na vlastní prodejní plochu navazuje 
chladící box, přípravny masa a uzenin, mrazící box, chodba, která spojuje tyto části 
se sociálním zázemím – šatnou se sprchou, denní místnost, WC, úklidovou komorou 
a skladem. Zásobování zbožím probíhá přes rampu s výškou roviny 1,20 m, která je 
umístěna na příčné východní straně objektu. Od příjezdu k zásobování se nachází 
vnější betonové schodiště.  
 Světlé výšky místností: prodejna, rozvodna elektro       3,0   m 
         sklad           3,14 m 
         denní místnost, chodby, sociál. zázemí  2,50 m 
         kontrolní místnost                                   3,04 m 
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 Parkoviště je navrženo celkem 115 parkovacích míst a z toho 6 pro invalidy. 
Komunikace mezi kolmými stáními je navržena o šířce 7,0 m. Parkovací místa jsou o 
velikosti 2,5 x 5,0 m (invalidi 3,5 x 5,0 m). Nezpevněné plochy jsou osázeny zelení. 
 
 Z geologického průzkumu vyplývá, že jsou zde geologické poměry složité, 
jelikož zde dochází laterálně k faciálním změnám kvartérních poloh a to od štěrků až 
po vysoce plastické jíly. Výskyt podzemní vody je sice nesouvislý, ale též může 
negativně ovlivnit zakládání staveb. Báňským znaleckým posudkem je staveniště 
kvalifikováno jako staveniště na poddolovaném území V. Skupiny dle tabulky 1 ČSN 
73 0039. Stavbu lze provádět ve smyslu této normy na tomto uklidněném území bez 
zvláštních zajištění proti účinkům poddolování.  Nevyplývají zde žádné zásadní 
omezující podmínky pro umístění navrhované stavby) respektováno musí být 
ochranné pásmo kolem bývalé větrací jámy dolu). Hladina podzemní vody je na 
území nesouvislá s ustálenou hladinou zhruba 1,8 m pod stávajícím terénem. 
 Stavba bude založena na základových pasech z vyztuženého betonu  a na 
celoplošné základové železobetonové desce. V podlahové desce lze vytvářet spáry 
pouze podle požadavků statiky a jejich polohu přizpůsobit rozměrům dlažby. Tepelná 
izolace pod deskou je provedena podle platného výpočtu pro tepelnou ochranu. 
Provozní zatížení desky je 10 kN/m2. 
 
 Konstrukční systém tvoří nosné obvodové stěny tl.365 mm, které budou 
vyzděny z tepelně izolačního materiálu – např. systém POROTHERM. Překlady nad 
otvory budou z ocelových válcovaných profilů. 
 
 Vnitřní stěny mezi prodejnou a skladem , v sociálním zázemí apod. Budou 
tvořit příčky tl.15 a 12,5 cm z dvojitého systému jako nosné zdivo. 
 
 V objektu bude proveden sádrokartonový podhled. U příčky sklad L/ prodejní 
plocha : zavěšený rastrový podhled. V prodejních / skladovacích prostorách, denní 
místnost, chodbě, na toaletách a předsíňkách, zádveří bude proveden zavěšený 
kazetový podhled z minerálních vláken, nehořlavý, podle DIN4102 PO 30 min. 
 Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové sbíjené dřevěné vazníky. Jedná se 
o sedlovou střechu se sklonem 18-22 stupňů. Na okapové straně střechy bude 
vytvořen cca 40 cm široký přesah střechy,opláštění ze spodní strany přesahu bude z 
umělohmotných profilů (např. Firma Heering), barva bílá. Všechny ostatní přesahy 
střechy (oblast vchodu a zastřešení rampy vč. stříšky) budou v provedení: děrované 
plechy / větrací pás umělohmotný děrovaný, barva bílá. 
 Tepelnou izolaci střechy tvoří minerální desky ORSIL. Střešní krytina bude z 
betonových střešních tašek. Barva antracit. 
 Štíty a svislá opláštění v oblasti okapů: provedení z titanzinku, 
předkorodovaného, min. tl.0,8 mm, svislé stojaté falce, po cca 50 cm. 
 Oplechování: veškeré plechové prvky, jako žlaby se síty pro zachytávání 
nečistot, svislé svody, sněhové záchyty, napojení a spoje žárově pozinkované. 
Sněhové zábrany budou provedeny v místech chodníků a parkovišť a dále podél 
zásobovací zóny. 
 
 Vápenocementová omítka hladká, vnitřní plochy stěn prodejny s omyvatelnou 
disperzní krycí bílou barvou. Místnost pro zaměstnance, chodba, kontrolní místnost a 
sklad budou opatřeny latexovým nátěrem na výšku místnosti. V oblasti kuchyňské 
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linky v místnosti pro zaměstnance a v oblasti výlevky ve skladu budou provedeny 
keramické obklady. Toalety budou obloženy keramickou dlažbou na výšku místnosti.  
Prostor pokladen bude obložen na výšku místnosti od HH čisté podlahy až k dolní 
hraně stropu. Ostění oken budou obložena obkladem. Betonové sloupky přístřešku 
vstupu z pohledového betonu, zkosené hrany, rozměr 250 x 250 mm. 
 
 Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností budou podle účelu  místnosti 
(keramická dlažba, cementový potěr, betonová mazanina.  
V kontrolní místnosti bude provedena podesta pomocí dřevěné konstrukce, výška 
0,50 m nad úrovní čisté podlahy, podél volné strany podesty bude osazeno ocelové 
zábradlí s madlem, lakované RAL 5002. Nad kontrolní místností bude betonový 
strop. Do prodejního prostoru vede okno se sklem špion, ze strany prodejny lícující 
se stěnou, strana z prodejny se zrcadlí. 
 Zásobování zbožím probíhá přes rampu s výškou roviny 1,20 m. Horní hrany 
desky rampy musí být ve stejné úrovni jako HH čisté podlahy ve skladu, povrch 
betonové desky rampy vyhlazený se vsypem CORODUR. Od příjezdu k zásobování 
bude postaveno vnější betonové schodiště na desku rampy z pohledového betonu se 
sraženými hranami a žárově pozinkovaným zábradlím. Příjezd k zásobování musí být 
nadimenzován pro vozidla se zatížením11,5 tun. 
  Celková šířka zásobování 5,00m včetně 1,00 m široké ochrany proti 
poškození strany budovy (chodníček). V délce 12,70 m od přední hrany rampy je 
sklon max.2,5 % dále pak max.8%. Kompletní zóna zásobování musí být tvořena 
zámkovou dlažbou, provedení viz. Vnější objekty. 
Nad rampou bude zastřešení s přesahem 2,50 m přes přední hranu rampy. Světlá 
výška min.4,20 m od HH jízdního pruhu. 
 Mrazící / chladící boxy budou dodány a kompletně namontovány 
pronajímatelem. Snížení hrubé podlahy odpovídá celkové výšce skladby podlahy 
mrazícího boxu. 
 Výkladce budou umístěny na straně štítu a vchodu, konstrukce z lehkých 
kovových profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí.  Všechny 
výkladce budou s pevným zasklením, profily podle požadavků statiky. Veškerá okna, 
kromě výkladců, budou opatřena mřížemi. 
 
Zdravotně technické instalace : 
 
 Řeší vnitřní rozvody vody, odkanalizování a plynovodu prodejny. Objekt je 
napojen na vlastní areálovou kanalizaci, vodovod a plynovod s následným připojením 
na veřejné sítě. 
 
 Vnitřní kanalizace v budově bude řešena jako oddílná a bude navazovat na 
areálové venkovní vedení. 
 
 Kanalizace splašková bude gravitačně odvádět odpadní vody od všech 
zařizovacích předmětů, vpustí a dalších zařízení. Ležatá kanalizace je uložena pod 
podlahou objektu a bude odvětrána nad střechu. V potřebných místech se provedou 
revizní šachty. Zařizovací předměty a použitý materiál budou specifikovány na 
základě požadavku stavebníka a dle standartů a technických norem pro dané 
prodejny. Vnitřní kanalizace bude provedena provedena z potrubí KG z tvrdého PVC 
podle DIN 19531 a DIN 16929 s těsnícími prvky. Pro chladící zařízení budou 
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provedeny podlahové vpusti se zápachovou uzávěrou. Množství splaškových 
odpadních vod odváděných do kanalizace bude odpovídat spotřebě vody stanovené 
na 8,86 m3/d. 
 
 Kanalizace dešťová – dešťové vody ze střechy budou odváděny pomocí 
samostatných kanalizačních svodů napojených na venkovní kanalizaci kanalizační 
areálové vedení přes lapač splavenin. Odvodnění zásobovací rampy přes 
odvodňovací žlaby (ACO,MEA), kategorie zátěže D400, se záchytným sítem na 
nečistoty. 
 
 Vnitřní vodovod bude sloužit pro zásobování vodou u navržených zařizovacích 
předmětů, vnitřních hydrantů a výtoků. Bude navazovat na areálové vedení DN PE 
63 mm zavedené do budovy. Fakturační vodoměr bude osazen v armaturní šachtě 
na hranici pozemku. Jednotlivé prodejny budou mít zajištěno měření vody 
podružnými vodoměry. 
 
 Potrubní vedení uvnitř objektu bude instalováno nad závěsnými podhledy a 
pod izolací nebo v drážkách ve zdech. Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových 
trub a tvarovek. Rozvody budou izolovány navlékacími hadicemi z lehčeného 
polystyrénu, SV tl.10 mm a TV tl.15 mm. 
 
 Ohřev TUV bude sloužit centrální elektrické tlakové zásobníky nebo elektrické 
ohřívače s možností rychloohřevu. Umyvadla v sociálních místnostech a dřez v denní 
místnosti budou vždy s napojením na teplou i studenou vodu. Armatury a další 
zařízení budou specifikovány na základě požadavku investora, dle standartu pro  
typ 6. 
 Požární vodovod: Jako požární zařízení budou sloužit nástěnné hydranty, 
které budou osazeny v souladu s požadavky požárního specialisty. 
 
 Potřeba vody: 
 SO 01  5 zaměstnanců 150l/os/d 0,75 m3/d 
   2 zaměstnanci  60 l/os/d 0,12 m3/d 
          17 zaměstnanců  80 l/os/d 1,36 m3/d 
 
 Vnitřní plynovod  bude sloužit pouze pro potřeby vytápění prodejny. Přívodné 
potrubí bude zavedeno do technické místnosti. Zde bude osazen kotel ÚT 
(předpokládaný max.výkon kotle bude 70 kW). 
 Hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a plynoměr budou osazeny v 
uzavíratelné skříni v pilířku na hranici pozemku v rámci realizace plynovodní přípojky 
a areálového plynovodu. Hlavní uzávěr pro kotelnu HUK bude instalován před 
vstupem potrubí do technické místnosti. Vnitřní plynovodní potrubí bude navazovat 
na areálové přívodní potrubí z PE D 63 mm a bude provedeno z ocelových trubek 
spojovaných svařováním. Odvzdušňovací potrubí od kotle bude vyvedeno na střechu 
objektů. Průchodky potrubí nosnými konstrukcemi budou realizovány plynotěsně v 
ocelových ochranných trubkách. Volně vedené úseky potrubí budou opatřeny 
nátěrem žluté barvy. 
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 Vytápění: 
 Výpočet tepelných ztrát pro návrh soustavy ÚT byl proveden v souladu s 
platnými normami a předpisy pro oblast s intenzivními větry s výpočtovou venkovní 
teplotou te=-12,0°C. V prodejně budou na sobě dva nezávislé topné systémy a to pro 
prodejnu a pro řeznictví. Zdrojem tepla bude kotel Viessmann o celkovém 
předpokládaném výkonu 70 kW. Příprava TUV bude zajištěna elektrickým 
ohřívákem. Jako otopná tělesa budou navržena ocelová desková tělesa RADIK 
Klasik o stavební výšce 600 a 900 mm. V prodejně budou pro vytápění prodejny 
instalovány teplovzdušné jednotky. V okruhu – řeznictví bude vytápění řešeno 
přímotopnými elektrickými konvektory. 
 Tepelná bilance: hodnoty součinitelů prostupu tepla 
 staveb. Kcí  –   stěna  0,37 W/m2K 

 podlaha 0,60 W/m2K 
 okna 1,18 W/,m2K 
 střecha 0,30 W/m2K 
 vikýře 0,30 W/m2K 

 
Prodejna: Tepelná  ztráta objektu    38,0 kW 
 Ohřev VZT jednotek (větrací jednotky) 25,0 kW 
 Roční spotřeba tepla    355 GJ/rok 
 Roční spotřeba zemního plynu  12000 m3/rok 
 Hodinová spotřeba ZP    8,4 m3/hod 
 Stanovení přípojného tepel. Výkonu  64 kW 
 
Řezník: Tepelná ztráta     13,0 kW 
 Roční spotřeba tepla    85 GJ/rok 
 
Celkové množství skutečně odebraného tepla se bude určovat na základě 
spotřebovaného plynu dle stavu plynoměru a elektroměru. Zdrojem tepla pro 
vytápění a pro provoz vzduchotechnického zařízení bude jeden kondenzační kotel 
Viessmann o výkonu 70 kW, palivem bude zemní plyn. Kotel bude umístěn ve 
vyhrazené místnosti, odkouření o d=100 mm bude vyústěno přes střechu objektu do 
volného prostoru. Soustava bude doplněna o tlakovou expanzní nádobu Reflex, 
pojistný ventil. Topná soustava bude při případném úniku topné vody doplněna 
automaticky přes el.magnetický ventil (dodávka MaR). 
 Ohřev TUV bude probíhat v elektrickém zásobníku, umístěném v prostoru pro 
úklidový stroj ve výši 1500 mm nad podlahou. Sekundární rozvod ÚT bude napojen 
na kombinovaný rozdělovač-sběrač, na který bude napojen okruh vytápění topnými 
tělesy a okruh ohřevu vzduchotechnických jednotek. 
 V okruhu vytápění topnými tělesy budou navržena ocelová desková otopná 
tělesa RADIK Klasik, která budou umísťována u nejvíce ochlazovaných stěn, 
převážně pod okny. Jednotlivá tělesa budou na topný systém připojena ventily 
Heimeier s termostatickými hlavicemi a uzavíratelným šroubením pro připojení a 
odpojení těles do systému. 
 V objektu řeznictví budou v jednotlivých vytápěných místnostech navrženy 
elektrické přímotopné konvektory (Ecoflex). Konvektory budou uchyceny na stěny 
pomocí držáků dodávaných výrobcem. 
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 Veškeré prováděné nátěry ocelového potrubí budou syntetické, pod tepelnými 
izolacemi bude proveden 2x základní nátěr s emailováním. Potrubí bude opatřeno 
tepelnou izolací Armecell. 
 
 Vzduchotechnika: 
 Celý objekt bude rozdělen na 2 samostatné celky – prodejna a řeznictví. 
Prostor vlastní prodejny větrán s mírným přetlakem. VZT zařízení bude v sestavě filtr, 
ohřívač, ventilátor, která bude osazena pod stropem prodejny nebo skladů. Sání 
čerstvého vzduchu protidešťovou žaluzií ve fasádě. Odtah celkového množství 
vzduchu přes odsávací potrubí výústkami a odsávací ventil osazený podobně jako 
přívod, výfuk nad střechu , nebo do fasády k zásobovací rampě. Další možností 
větrání je využití VZT jednotky se zpětným získáváním tepla (rekuperací) – bude 
řešeno v dalším stupni PD. 
  Vstup a výstup z prodejny jsou opatřeny zádveřím, variantně je možno 
uvažovat s osazením clon. (bude rozhodnuto v dalším stupni PD). 
 Prostory sociálního zařízení pro muže a ženy, šatny, úklidové komory a 
kontrolní místnost  budou odsávány diagonálním  ventilátorem osazeným pod 
stropem. Mezi jednotlivými místnostmi budou osazeny podtlakové klapky. Ovládání 
společně s osvětlením a s doběhem. Sklad bude odvětrán dvěma axiálními 
ventilátory osazenými ve fasádě. 
 Denní místnost bude větrána přirozeně oknem. 
 Odvod vzduchu z pekárny: přímý komínový odtah – protipožární provedení, 
vyvedený svisle nad střechu objektu a zakončený výfukovou hlavicí. V místnosti 
pekárny odtah napojen na digestoř s odlučovači tuku. 
 Hluk: z hlediska hluku budou ve VZT potrubí na sání i výfuku osazeny tlumiče 
hluku. Izolace: tepelně izolována budou ta VZT potrubí, kterými prochází chladný 
neupravený vzduch teplým prostředím. 
 
 Elektro: 
 Vnitřní silnoproudé rozvody NN: 
Pro napájení všech spotřebičů v prodejně bude sloužit hlavní rozvaděč, který bude 
napájen z elektroměrového rozvaděče. V rozvaděči budou umístěny spínací a jistící 
prvky rozvodu. Připojování kabelů jednotlivých okruhů bude přes svorky. Zásuvkové 
okruhy 400V a 230V a silové vývody budou rozděleny na konkrétní spotřebu- kasy, 
mrazící a chladící boxy, dveřní systém, VZT, vytápění, EPS, EZS, osvětlení atd.- a 
na obecnou spotřebu – úklid, kuchyňka, denní místnost  Vstup do prodejny bude 
řešen dveřním systémem s přesně daným algoritmem otvírání a zavírání s 
napojením na EPS a EZS. Mezi prodejnou a řeznictvím budou instalována el. 
rolovací vrata s blokádou jejich otevření na plné rozsvícení prodejny. Pro odvětrání 
zázemí budou instalovány lokální odtahové ventilátory s ovládáním zároveň se 
světem. Prostor skladu bude odvětrán dvojicí ventilátorů s doběhovými relé 
spínanými tlačítky u vstupu do prostoru. 
 Osvětlení bude řešeno zářivkovými svítidly. Intenzita a rovnoměrnost osvětlení 
bude v jednotlivých místnostech navržena dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení 
bude budováno jako dvouvrstvé- provozní a nouzové bude místně pomocí tlačítek a 
stykačů. Dva pásy svítidel budou navrženy jako samostatně zapínatelné noční světlo. 
Třetí skupina svítidel bude spínána přes magnetický zámek EZS. Dálkově budou 
rozsvícena všechna světla při alarmu z EZS. 
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 Kabelové trasy v prostoru prodejny a řeznictví  budou vedeny v podstřešním 
prostoru na žárově pozinkovaných žlabech, lávkách. V prostorách zázemí budou 
kabely ukládány do kabelových kanálků instalovaných do podhledů, parapetních 
žlabů a PVC trubek. 
 Pro napájení všech spotřebičů v řeznictví bude sloužit hlavní rozvaděč této 
části, který bude napájen z elektroměrového rozvaděče. V rozvaděči budou umístěny 
spínací a jistící prvky rozvodu. Zásuvkové okruhy 400V a 230 V a silové vývody 
budou rozděleny na konkrétní spotřeba na obecnou spotřebu. Osvětlení bude řešeno 
zářivkovými svítidly. Nouzové osvětlení bude budováno  dle ČSN EN 1838 jako 
únikové a bude v provozu při výpadku provozního osvětlení a bude zabezpečeno 
svítidly s vlastním zdrojem. 
   
 Měření a regulace: 
 
 Prodejna:  
 V technické místnosti bude instalován plynový kotel dodávaný s vlastním 
ekvitermním regulátorem.  
 Tento regulátor bude ovládat další zařízení jako -  rozdělovač vody, oběhová 
čerpadla a ventily. Dále bude v technickém zázemí instalována VZT jednotka pro 
výměnu vzduchu v prostoru prodejny. Jednotka bude regulována vlastní regulační 
jednotkou. Pro ovládání dveří bude nad nimi instalována dveřní clona. Napájení 
regulátorů bude  jištěnými vývody z hlavního rozvaděče. 
 
 Řeznictví – maso , uzeniny: 
 V tomto prostoru bude instalována VZT jednotka s elektrickým ohřevem vody. 
 Jednotka bude regulována vlastní regulační jednotkou. Pro ovládání dveří bude nad 
nimi instalována dveřní clona. Napájení regulátorů bude  jištěnými vývody z hlavního 
rozvaděče. 
 
 EZS: 
 Prostory prodejny budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí 
elektronickým zabezpečovacím systémem EZS, který bude tvořit ústředna, soustava 
pohybových senzorů, magnetické dveřní kontakty, akustická čidla, vstupní klávesnice 
a optický a akustický alarm. Ústředna bude napojena na pult centrální ochrany PCO. 
Signály z EZS budou ovládat osvětlení. 
 
 EPS: 
 Prostory prodejny budou zabezpečeny proti požáru systémem elektronické 
požární signalizace EPS, kterou tvoří ústředna, hlásící linka a soustava 
automatických a manuálních hlásičů. Ústřednu bude možno napojit na PCO 
příslušného hasičského záchranného sboru. Navržené řešení EPS v dalších stupních 
bude odsouhlaseno příslušným HZS. 
 
 Signalizace: 
 Do skladu, denní místnosti, kontrolní místnosti bude instalován dvojtónový 
zvonek ovládaný tlačítkem od všech pokladen a druhý tón od telefonního relé. 
 
 Data: 
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 Mezi pokladnami a kontrolní místností budou instalovány datové kabely 
zakončené krabicemi RJ45. V kontrolní místnosti bude instalován router pro napojení 
jednotlivých pokladen a PC. 
 
 Přepěťová ochrana: 
 Objekt bude chráněn přepěťovými ochranami ve všech třech stupních. První 
stupeň bude instalován za elektroměrem. Druhý stupeň bude instalován v 
zásuvkových obvodech a obvodech napájejících MaR. 
 
 Uzemnění: 
 V základovém pásu jednotlivých staveb bude uložen zemnící pásek FeZn 
30x4. Po vnějším obvodu staveb budou vyvedeny vývody pro napojení svodů 
hromosvodu. Na zemnící pásek bude připojen pásek FeZn 30x4 vedený v souběhu 
napájecími kabely. Na uzemnění staveb bude připojeno hlavní ochranné pospojování 
staveb, na které budou propojeny veškeré kovové konstrukce, VZT potrubí, kabelové 
žlaby, vnitřní vedení plynu od izolačního kusu a lokální pospojení. Zemnící síť bude 
společná pro hromosvod a silnoproudé rozvody.  
 
 
 Hromosvod: 
 Na střeše objektu   bude instalována jímací soustava, která bude svody 
připojena na uzemnění stavby. K ochraně před bleskem a atmosférickými výboji 
bude použito hřebenové soustavy kombinované s mřížovou, spolu s pomocnými 
jímačem tvořeným vodičem FeZn d 8mm. Svody budou provedeny nad omítkou 
vodičem FeZn d 8 mm. Budou provedeny pokud možno rovně, bez zbytečných 
oblouků. Hromosvod bude proveden dle ČSN 3 1390 a ČSN 33 2000-5-54. 
 
 
 Navržené dopravní řešení bude z hlediska rozhledových poměrů v souladu s 
ČSN 73 6102. Posouzení rozhledových poměrů bude provedeno na návrhovou 
rychlost v=50 km/hod. Na vnitřní komunikaci 
 pro zásobování je navržen jednosměrný provoz. Vjezd a výjezd na parkoviště pro 
návštěvníky bude obousměrný. Pro vozy návštěvníků bylo navrženo záchytné 
parkoviště o celkové kapacitě 115 stání, z toho 6 stání pro občany ZTP.  
Parkovací stání pro osobní vozidla musí splňovat následující parametry: 
 velikost parkovacího stání  2,50/5,00 m 
     2,50/4,50 m při hranici se zelení 
     3,50/5,00 m pro ZTP 
barevné řešení   parkovací plochy: antracit 
     dělící čáry: z bílé dlažby probarvené 
     jízdní pruhy a ostatní pruhy: šedá 
     přístřešek: antracit      
 Šířka jízdního pruhu mezi řadami parkoviště min. 7,00 m. Světlá šířka vjezdu 
je 10 m. Min. Šířka objízdné komunikace pro zásobování je 7 m. 
 Sklonové poměry: navrhované spády budou minimálně nutné pro dobré 
odvodnění zpevněných ploch. Sklony komunikací a parkoviště max.2%, u vjezdů 
max.5%. Pro stavební práce na parkovacích a příjezdových plochách platí ČSN 18 
315 a DIN 18 318 a následující požadavky. Odvodnění ploch bude provedeno 
rovnoměrně směrem k odvodňovacím žlabům typu ACODRAIN s umělým spádem do 
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šachet budoucí areálové kanalizace. K zábraně přejíždění rohů na parkovištích a 
kolem zelených ploch budou použity obrubníkové tvarovky. 
 
Kanalizace 
 
 Splašková kanalizace: 
 Splaškové vody z obou prodejen budou odvedeny společnou přípojkou 
splaškové kanalizace DN 200, která bude zaústěna do stávající kanalizace  DN 800 v 
ulici Ruská. Napojení bude provedeno na stávající šachtu. Množství splaškových vod 
musí odpovídat spotřebě pitné vody. 
 
 Dešťová kanalizace: 
 Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové srážky zachycené na střeše a ze 
zpevněných ploch parkoviště do odlučovače ropných látek ORL 60l/sec. A dále pak 
do retenční nádrže RN 44,5 m3. 
 
Vodovod 
 
 Vodovodní přípojka pro prodejnu bude napojena na stávající vodovodní řád LT 
150 v ulici Ruská. Pro zhotovení přípojky bude provedena navrtávka stávajícího řádu 
pomocí navrtávacího pasu. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE 80 SDR d32, 
přípojka bude vybavena uzavírací armaturou. 
 
 Specifická denní potřeba vody: 
 SO 01  5 zaměstnanců 150l/os/d 0,75 m3/d 
   2 zaměstnanci  60 l/os/d 0,12 m3/d 
          17 zaměstnanců  80 l/os/d 1,36 m3/d 
 
 Celkem      2,23 m3/d 
 
Plynovod 
 
 Napojení STL plynovodu se uvažuje ze STL plynovodu DN 80, který vede 
podél ulice Ruská.  
 STL přípojka d 40/3,6 mm z polyetylénového potrubí bude ukončena na 
hranici pozemku v pilíři, kde bude hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a 
plynoměr. Regulátor tlaku bude STL na NTL 2,0 kPA. Dále bude navazovat areálový 
rozvod plynu.  
HUP bude umístěn ve skříni a od něj povede v zemi NTL plynovod d 90/8,2 mm. 
Vstup do objektu bude proveden v technické místnosti. Venkovní vedení je 
provedeno z polyetylénového potrubí s min. Krytí 1 m. 
 Plynu bude využito jednak pro vytápění a jednak pro ohřev TUV 
 spotřeba plynu 7,8 m3/h 
Část elektro 
 
 Napěťová soustava: 
 přípojky 3 PEN, 50 Hz, 400/230V/TN – C 
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 Ochrana el. zařízení a osob: 
 Ochrana před úrazem elek. Proudem v síti TN: dle ČSN 33 2000-4-41 
 Ochrana živých částí: krytím a izolací 
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
  základní: samočinným odpojením od zdroje 
  zvýšená:samočinným odpojením od zdroje a pospojováním 
 Ochrana proti zkratu a přetížení: 
  Dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523 
 
 Stupeň dodávky elektrické energie Dle ČSN 34 1610 bude ve III. Stupni 
 Výkonná bilance: 
 Prodejna: 
 Max. Příkon  85 kW 
 Účinnost  0,95 
 Roční spotřeba 300 Mwh/rok 
 Způsob měření dvousazbový elektroměr pro nepřímé měření odběr typu C 
 Hlavní jištění  jistič 3x 125 A, vypínací charakteristika B 
 
 Řeznictví- maso, uzeniny: 
 Max. Příkon  55 kW 
 Účinnost  0,95 
 Roční spotřeba 190 Mwh/rok 
 Způsob měření dvousazbový elektroměr pro nepřímé měření odběr typu C 
 Hlavní jištění  jistič 3x 80 A, vypínací charakteristika B 
 
 Venkovní silnoproudé rozvody NN 
 Přípojka: 
 
Přípojným bodem elektrického napájení pro  objekt bude stávající rozvaděč PSR 4. 
Pojistková a elektroměrová skříň bude osazena ve stěně stavby, bude obsahovat 
prostor pro osazení dvou dvousazebních elektroměrům (1x plus a 1x řeznictví),  
z toho jednoho pro nepřímé měření, dvou přijímačů HDO a dvou hlavních jističů. Od 
elektroměru do příslušného hlavního rozvaděče budou vedeny dva kabely, silový a 
ovládací se signálem HDO. Napájecí kabely budou  uloženy v zemi. Výkop pro ně 
bude příslušného profilu. Souběh a křížení s ostatním inženýrskými sítěmi bude 
proveden dle ČSN 73 6005. Uvnitř staveb budou kabely uloženy na kabelových 
roštech žlabech. Napojovací místo bude provedeno dle technických podmínek pro 
připojení měřících zařízení v odběrných místech. Plánované místo napojení je ze 
stávající trafostanice umístěné na zájmovém území. Připojení odběrných míst bude 
provedeno na základě žádosti o uzavření kupních smluv k jednotlivých odběrům 
elektřiny a předložení dokladů o úhradě příspěvků za připojení a příkon dle 
uzavřených smluv. 
 
 Veřejné osvětlení 
 Venkovní osvětlení bude zajištěno výbojkovými svítidly na stožárech 
veřejného osvětlení VO. Osvětlení vstupů do objektu bude výbojovými svítidly 
připevněnými ke stěně budovy. VO bude spínáno buď ručně a nebo soumrakovým 
spínačem. Napájeno bude z hlavního rozvaděče prodejny. Kabely budou uloženy v 
zemi. 
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 Slaboproudé rozvody 
 Přípojka JTS: 
 Napojení na JTS (jednotná telefonní síť) bude provedeno ze stávající rezervy. 
Z napojovacího bodu bude veden nový elektrokomunikační kabel do skříňky MIS 1 
umístěn v obvodové zdi prodejny. Z telekomunikační skříně MIS bude vedena linka 
do prodejny a linka do řeznictví.  
 
 Bezpečnost 
 Silnoproude rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.137/98 Sb. Dle 
§45 a vyhláškou č.48/82 Sb. o základních požadavcích na zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, § 198 a §199. 
 Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny pracovníky s 
elektrotechnickou kvalifikací v souladu s vyhláškou č.50/78 Sb..Veškerá vnitřní 
instalace bude provedena dle platných ČSN. 
 
 V průběhu prováděcích prací bude dbáno na dodržování obecně závazných 
předpisů o bezpečnosti práce a provádění stavebně montážní činnosti včetně zákona 
č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a na NV č.168/1997 Sb. A 
následných novelizací, kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení 
nízkého napětí. Výkopy provedené pro kabelové vedení budou hrazeny, opatřeny 
přechodovými lávkami a zajištěny proti pádu. 
 Po ukončení montáže elektrických zařízení zajistí zhotovitel provedení 
zkoušky a výchozí revize elektrického zařízení v souladu s ustanovením ČSN 33 
2000-6-61 a ČSN 33 1500. Vnější kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny. 
 
Ozelenění a venkovní úpravy 
V zájmové lokalitě se nachází vzrostlá zeleň. V důsledku uvedeného záměru bude 
nutné uvedené dřeviny z pozemku odstranit. Jedná se ve velké míře o rozptýlené 
nálety po obvodu pozemku a několik soliterních dřevi (N (bříza bělokorá 4 ks, jasan 
ztepilý 3 ks, . 
Po ukončení výstavby, plochy které neslouží jako parkoviště a chodníky budou 
ohumusovány, osety travním semenem a osazeny dle projektu sadových prací, který 
bude projednán s Městským úřadem v Dubí, odborem životního prostředí.  
 
Zplodiny 
V důsledku provozu parkoviště pro osobní automobily a zásobování se předpokládá 
nárůst emisí výfukových plynů, které však podstatně nezhorší kvalitu volného 
ovzduší v okolí. 
 
Hluk 
V důsledku zamýšlené investice dojde mírně k zvýšení hladiny hluku v daném území, 
a to zejména v důsledku zvýšeného pohybu motorových vozidel. Hladiny hluku 
nepřekročí zákonem stanovené limity, viz dále zpracovaná hluková studie. 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení:  05/2007 
 Dokončení: 09/2007 



H. ZÁVĚR 

 
Předkládané posouzení záměru hodnotí vliv navrhované investice výstavby záměru 
z hlediska jeho možného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.  
 
Je možné konstatovat, že záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany 
životního prostředí.  
 
Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení 
doporučuje záměr  
 
 
Skladové prostory potravinářského a nepotravinářského zboží Cash and Carry 

Dubí u Teplic 
 
 

R E A L I Z O V A T  
 
 
za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění případných připomínek orgánů 
státní správy a samosprávy. 
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ  
 

Zpracovatel oznámení: 
 
EKOLINE Ing. Iva Loukotková 
Ondříčkova 1960/2 
400 11 Ústí nad Labem 
osvědčení o autorizaci č. 17676/3041/OIP/03 
 
 
Telefon: 603 942 121, 475 622 613 
e-mail: iva@ekoline.org 
 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE 
 
EKOLINE Ing. Kateřina Fiedlerová 
Telefon: 775 942 131 
e-mail: katerina@ekoline.org 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:______________________________________ 
 
 
V Ústí nad Labem dne 15. 10. 2006. 
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I. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
 
 
Vyjádření NATURA 
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