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1. Obchodní firma:
Město Kadaň

2. IČ:
00261912

3. Sídlo (bydliště):
Mírové náměstí 1 , Kadaň

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele:
Statutární zástupce:

Město Kadaň
Mírové náměstí 1, Kadaň 1, 432 01

tel.:

474 319 531

jednatel ve věcech technických:

Libuše Vydrová

E-mail: libuse.vydrova@mesto-kadan.cz
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1. Základní údaje
1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Regenerace panelového sídliště B – IV. etapa
Zařazení dle metodického výkladu do bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – Skladové nebo obchodní komplexy
včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Dle vyjádření KÚ (č.j. 668/ZPZ/2007) naplňuje záměr dikci bodu 10.6 kat. II, příl. č. 1 –
Záměrem je úprava a oprava vybraných místních komunikací a navazujících parkovišť,
včetně nezbytného zajištění a doplnění odvodnění, nové veřejné osvětlení, terénní úpravy
vymezeného území na sídlišti B. Celkový počet nových parkovacích míst přesáhne 100
parkovacích míst, proto je záměr zařazen do bodu 10.6.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je úprava a oprava vybraných místních komunikací a navazujících parkovišť,
včetně nezbytného zajištění a doplnění odvodnění, nové veřejné osvětlení, terénní úpravy
vymezeného území na sídlišti B. Jedná se o IV. etapu

regenerace panelového sídliště.

Z hlediska popisu prací ve vymezeném prostoru se jedná o 7 lokalit.( Mapa 1,2)

1. Úprava a rozšíření příjezdové komunikace k+ výměníku, včetně organizace a úpravy
míst k odstavování vozidel
2. Výstavba nového parkoviště za panelovým domem s příjezdovou komunikací do ul.
Golovinova, pěší propojení s parkovištěm u „výměníku“
3. Výstavba „centrálního“ parkoviště( 130 míst) s navazujícími úpravami( hřiště, úprava
oplocení, vedení stezky pro pěší a cyklisty, vnitrobloková úprava, příjezdová
komunikace)
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4. Úprava MK okolo „Slovanu“, včetně změny vedení provozu, včetně výstavby
parkoviště s kolmým stáním k okraji komunikace a rozšířením mezi objekty bývalých
jeslí (parkovací místa)
5. Stavební úpravy parkoviště ze zatravňovacích tvárnic u „dětského „ hřiště , včetně
MK
6. Stavební úpravy

stávajícího schodiště (na sídlišti C) – zajištění bezbariérového

přístupu
7. Další etapa úpravy stávajícího parkoviště, nezbytné rozšíření na výslednou kapacitu
40 míst, při zachování stávajících povrchů parkoviště

3.

4.

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

Ústecký kraj

Obec:

Kadaň

Katastrální území:

Kadaň

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Záměrem investora je úprava a oprava vybraných místních komunikací a navazujících
parkovišť, včetně nezbytného zajištění a doplnění odvodnění, nové veřejné osvětlení, terénní
úpravy vymezeného území na sídlišti B, jak je patrno z názvu jedná se o IV. etapu prací na
plánované „regeneraci „ sídliště.
Charakter stavby :
Sanace chodníků, výstavba a úprava parkovišť, propojení a úprava komunikací, oprava a
dořešení zpevněných a ostatních ploch s doplňkovou úpravou zeleně.Tyto úpravy jsou
součástí programu regenerace sídlišť ve městě Kadaň. V této IV. etapě se jedná o úpravy
západně nad ulicí Chomutovská (podél této komunikace), a to od dokončených částí ve III.
etapě až k výměníkové stanici v blízkosti sevření MK Chomutovská a Husova. Úprava
zahrnuje lokalitu mezi Chomutovskou a pěší stezkou mezi Chomutovskou a Husovou.
Místně se jedná o nově navrhované stavby („dostavby“), dále o materiálové a povrchové
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úpravy stávajících částí (komunikace, chodníky v trasách stávajících), případně o spojení a
doplnění již realizovaných částí. Minimum ploch a komunikací je ponecháno bez úpravy, a to
zejména z hlediska finanční náročnosti investice (případné další úpravy okolí a ponechaných
částí by stavbu neúnosně prodražily, na upravené části může být kdykoliv navázáno).
Rozsah stavby vychází z návrhu „regenerace sídliště“, které je zpracováno v ÚP.
Zpracovateli v současné době nejsou známy jiné záměry, plánované či již realizované, se
kterými by mohlo docházet ke kumulaci negativních vlivů na ŽP.

5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

V rámci regenerace panelových sídlišť dochází k postupné obnově komunikací,chodníků,
zeleně a hřišť na sídlišti „B“. Město Kadaň bude pokračovat v letošním roce druhou etapou.
Město má zpracovaný Územní plán sídelního útvaru Kadaň (schválen 15.4.1988) včetně
schválených změn. Navržené úpravy v rámci regenerace sídliště B nejsou v rozporu se
schváleným územním plánem. Stavby budou prováděny na výše uvedených parcelách k.ú.
Kadaň, jedná se o plochy ostatní, veřejná zeleň, event. parcely stavební, v majetku města
Kadaně, případně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (č.p.1838) a v jednom
případě okrajově i pozemku ve spoluvlastnictví Města a jednotlivých vlastníků bytů
(č.p.1849).
Z hlediska náročnosti a rozsahu prací se jedná jak o „kosmetické“ úpravy komunikací a
chodníků, tak i o nově budované parkoviště, propojovací komunikace a chodníky. V rámci
úprav je nutný i zásah do oplocených částí (hřiště, areál býv. jeslí), s tím, že budou posunuté
objekty nově oploceny.
Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, že v dotčeném území se jedná o pokračování
regenerace panelového sídliště - IV.etapa , pro rok 2007.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Stavba není členěna na samostatné objekty, jak je již z názvu je patrné, jedná se o IV. etapu
prací na „regeneraci“ sídliště B.
Stavby budou maximálně umístěny (situovány) do stávajících zpevněných ploch, vzhledem
k výslednému navýšení parkovacích míst a úpravě provozu na komunikacích bude nutné i
zábor travnatých ploch, event. nevyužívaných nebo mimo přirozené trasy umístěných
zpevněných ploch.
Změna výrazu řešeného území je patrná ze situace stavby. Jako dominantní byla zvolena
orientace k uliční čáře (resp. frontě) ul. Chomutovské, s „kolmou“ orientací navazujících
prvků..
Maximální dopad na zábor pozemků je mezi obytnými domy p. 1849-1850 (čp. 1262-63),
1852-1853 (čp. 1264-65), dále 1841-1845 (čp. 1255-1258), „náhradou“ však budou navazující
úpravy pro vylepšení území zasahující až k chodníku podél ul. Chomutovské. Zvětšením
kapacity parkovišť dojde také k vylepšení výrazu celého území.
Přesnou a přísnou organizací provozu, odstavováním vozidel a cíleného vedení pěších zón
může dojít k vylepšení životních podmínek na sídlištích – cíl regenerace.
Úpravy nejsou navrženy izolovaně, na parkoviště a příjezdy k nim navazují pěší přístupy,
byly upraveny pěší trasy procházející územím, je pamatováno na cyklisty. Současně je
doplněna a upravena přilehlá zeleň a v maximální míře je navržena výsadba stromů.
Sportoviště bude rovněž vymezeno v území (ÚP) a upraveno tak, aby dopad hluku na
sousední nemovitosti byl co nejmenší. Sportoviště bude pohodlně přístupné z přilehlých
cyklostezek.
U všech dotčených komunikací je navržena úprava v napojení na ulici Chomutovskou,
zejména plynulý přechod obrub v požadavku na zajištění potřebných poloměrů pro vjezd
všech vozidel (zejména odvoz domovního odpadu, zásobování,…). Je nutné, aby napojení
nevytvořilo překážku ve stávajícím sytému odvodnění křižovatek (musí být respektován
příčný sklon k ul. Chomutovské a upravované podélné sklony kolmo napojovaných místních
komunikací).
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o Současný stav jednotlivých lokalit
1) Úprava a rozšíření příjezdové komunikace k výměníku, včetně
organizace a úpravy míst k odstavování vozidel
Komunikace podél panelového domu je řešena pouze jako příjezd k výměníkové stanici se
základní obslužnou funkcí obytného domu (stěhování, odvoz domovního odpadu…). Není
však zajištěna ani minimální potřeba z hlediska parkování, rovněž rozšíření u výměníku
neumožňuje otočení vozidel (nákladních). K neuspořádanému parkování (odstavování
vozidel) dochází právě na zpevněných plochách okolo výměníkové stanice, částečně i na
travnatých plochách. Kontejnery na domovní odpad jsou situovány naproti obytnému domu.
Návrh sice nezvýší počet míst k parkování, zajistí však vymezení regulérních míst (rozšíření
komunikace podél východní strany výměníku), dále průjezd vozidel (rozšíření – výhybna ve
střední části) a pohodlné otočení i pro nákladní vozidla.
2) Výstavba nového parkoviště za panelovým domem (čp. 1255-1258) s příjezdovou
komunikací od ul. Golovinova, pěší propojení

k parkovišti u „výměníku“

Toto parkoviště zasahuje částečně do lokality přiřazené k sídlišti C, vzhledem k výškovým
parametrům území bude převážně sloužit pro potřeby obyvatel sídliště B. Je rovněž možné, že
bude využíváno i pro nemocnici. Z těchto důvodů bude pravděpodobně výhledově nutná
výstavba propojujících schodišť (zkrácení cesty ve vybraných směrech – nelze dnes
předpovědět).
3) Výstavba „centrálního“ parkoviště (130 míst) s navazujícími úpravami (hřiště,
úprava oplocení, vedení stezky pro pěší a cyklisty, vnitrobloková úprava, příjezdová
komunikace…)
V současné době jsou pod svahem stezky pro pěší a cyklisty (severně nad přestavěnými
objekty jeslí na bytové domy) dvě asfaltové plochy, přičemž jedna je využívána jako
parkoviště (s izolovaným) příjezdem (slepé ukončení), druhá je částečně využívána jako hřiště
(oplocené), zbývající část (přilehlá k obytnému domu) je rovněž využita jako plocha pro
parkování. Plochy jsou orientovány rovnoběžně se stezkou, šikmo k zástavbě.
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4) Úprava MK okolo „Slovanu“, včetně změny vedení provozu (z jednosměrného na
obousměrné uspořádání), včetně výstavby

parkoviště o kolmým stáním k okraji

komunikace a rozšířením mezi objekty bývalých jeslí (parkovací místa)
Stávající komunikace je vyznačena jako „jednosměrná“, s vedením od Chomutovské
(odpojení na severní straně, poté je provoz usměrněn podél západní strany Slovanu a
připojena je opět na Chomutovskou na jižní straně /pod Slovanem/). Šířkově jsou komunikace
v parametrech pro provoz obousměrný, přes 6 m, zbývající volná šíře je však vyblokována
pro parkování podélně k okraji MK.
5) Stavební úpravy stávajícího parkoviště (ze zatravňovacích tvárnic) u „dětského“
hřiště, včetně MK
V této části území jsou úpravy minimalizovány na výměnu obrub podél MK a chodníku,
s obnovou krytu z asfaltobetonu a na jednoznačné vymezení stávající plochy parkoviště ze
zatravňovacích tvárnic (u dětského hřiště).
6) Stavební úpravy stávajícího schodiště (na sídliště C) –

zajištění bezbariérového

přístupu
Nevyhovující schodiště z důvodů naplnění vyhlášky č. 369/2001 Sb. a dále proto, že si o to
„vyloženě“ říká vzhledem k terénním předpokladům.
7) Další etapa úpravy stávajícího parkoviště (u čp. 1270-1272,

poz.p. 1864-1867),

nezbytné rozšíření na výslednou kapacitu 40 míst, při zachování stávajících povrchů
parkoviště
Stávající parkoviště, nedávno dokončené, bude rozsah prací pouze minimální.

o Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude realizováno průběžně, tak aby jednotlivé etapy, (zemní práce) byly
ukončeny současně. V rámci prací bude vyměněno nebo doplněno VO v celé lokalitě, rovněž
zde je doporučeno užít, (alespoň) v místech pěších propojení a vytvářených alejí, atypických
svítidel moderního „stylu“ (s přihlédnutím k „vandalismu“ na odlehlých částech).
Konkrétní rozsah nových rozvodů, většinou v trasách původních, bude upřesněn v rámci
řízení – rozhodující je investiční náročnost. Případně bude ponechána část rozvodů

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 14/80
Regenerace panelového sídliště IV. etapa
Název záměru

Město Kadaň

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

stávajících. V projektu stavby bude rovněž upřesněn i počet měněných svítidel, včetně
stožárů. Návrh tras nových rozvodů je zakreslen v situaci stavby.
Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení provedena
výchozí revize a geodetické zaměření kabelových tras.

o Komunikace
U všech dotčených komunikací je navržena úprava v napojení na ulici Chomutovskou,
zejména plynulý přechod obrub na zajištění potřebných poloměrů pro vjezdy všech vozidel (
svoz TKO, zásobování atd.).

o Inženýrské sítě a ostatní objekty
Při výstavbě v dané lokalitě dojde ke křížení inženýrských sítí :
•

Telefonioka O2 Czeech republik, a.s.

•

Kabelová televize

•

SČE a.s. ( kabely NN,VN)

•

Kabely VO

•

Horkovod

•

Plynovod

•

Vodovod a kanalizace

Sítě budou vytyčeny v jejich skutečném průběhu. V místech křížení kabelů s nově
navrhovanými zpevněnými plochami budou kabely uloženy do kabelových chrániček.
Při výstavbě musí být dodržena vyjádření a podmínky správců sítí.

o Zeleň, terénní úpravy
Veškeré úpravy jsou místně i zásahem do zeleně, ovšem s minimálním požadavkem na kácení
stromů. V místech atypických úprav bude užito i netypických prvků, např. vytvářená alej
v pěším propojení sever – jih (parkoviště 130 míst) bude doplněna lavičkami „kruhového“
tvaru, pěší propojení od parkoviště pod nemocnicí k „výměníku“ a křížení pěších tras
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západně od výměníku (odpočívky) bude rovněž řešeno individuálním mobiliářem dle dohody
o odborem ŽP. Pro opěrné a okrasné zdi bude přednostně užito přírodních materiálů,
betonové „náhražky“ budou užity pouze tehdy, pokud k tomu dá přednost investor v průběhu
jednotlivých stupňů řízení. Je nutné upravit i dotčené okolí stavby a vhodně navázat na okolní
parkové úpravy. Tyto plochy jsou v situaci vyznačeny jako nezbytně nutné, skutečnost bude
upřesněna dle konkrétního poškození okolí stavby. Pro navrhované druhy úprav není
uvažováno s těžkou mechanizací, je možné užít pouze drobné pracovní stroje a příslušenství.
Největší zábor travnatých ploch je v místě navržených parkovišť (mimo zpevněné plochy).
Výrazně je však upravována veřejná zeleň a jsou též nově vytvářeny plochy s parkovou
úpravou na úkor ploch zpevněných.Dále je nutné upravit i dotčené pozemky v okolí stavby a
vhodně navázat na okolní parkové úpravy.
Kácení stromů je minimální, jedná se o 4 stromy (1x habr obecný ,3x javor mléč) příloha
č.2, „Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“, který vydal Městský úřad odbor ŽP
dne 14.3.2007. Povolení které se týká námi popisovaných stromů je součástí hromadného
povolení ke kácení ve městě Kadani.( bod č. 9) v příloze č.2
Jinak je uvažováno se zachováním všech stromů. Lze předpokládat, že výjimku by mohl
tvořit skutečný zásah ( poškození stromů při výstavbě – to ve dvou případech, kdy jsou
stromy v blízkosti úpravy). Je navržená dosadba stromů cca 120 ks, ze stromů budou
vytvořeny dvě nové aleje, zakomponované do pěších zón. Druhová skladba stromů bude
upřesněna odborem ŽP. Pro aleje je doporučeno střídání moruší a platanů.

7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby

rok 2007 až 2008

Doba trvání výstavby

cca 18 až 24 měsíců

8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC

Kadaň
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Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
•

Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad Kadaň

• Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb , stavební úřad Kadaň
• Povolení ke kácení dřevin – dle zák. 114/1992 Sb. § 8 ods.2
• Náhradní dosadba dřevin – dle zák. 114/1992 Sb. § 9 ods. 1
•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
o Zábor půdy
Výstavba probíhá na pozemcích : k.ú. Kadaň, poz.p. 1838; 1839; 1848/2; 1849; 1851; 1854;
1855; 1857; 1868
Možné dotčené – v napojení nebo blízkosti: 1845; 1846; 1847; 1850; 1852; 1853; 1860; 1861;
1862,1863
Celková výměra regenerované plochy je 62.722 m2
Tabulka – přehled dotčených pozemků a jejich charakteristik
Č.p

plocha

BPEJ/tř.

Druh pozemku/ ochrana

m2

ochrany

1838

3.629

ne

Dráha

1839

15.539

ne

Zeleň

1848/2

16.618

ne

Ostatní komunikace

1849

263

ne

Zastavěna plocha a nádvoří p.1292.1263

1851

1.700

ne

Sportoviště a rekreační plochy

1854

2.067

ne

Ostatní komunikace

1855

5.220

ne

Zeleň

1857

4.992

ne

Zeleň

1868

12.694

Ne

zeleň

o Odběr a spotřeba vody
Zařízení staveniště nebude napojeno na inženýrské sítě, voda bude na stavbu dovážena.
Při zakládání veřejné zeleně, výsadbě stromů a terénních úpravách bude nutné určitého
množství zavlažovací vody ( užitková voda ).
Odhad spotřeby vody:
Umývání komunikací a veř. prostranství (cca 30 ha)

5l/m2 = 150000 l = 150 m3

Kropení veřejné zeleně (sadba stromů)

50l/strom = 6000l = 6 m3
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o Surovinové zdroje
Při realizaci záměru budou použity běžné stavební suroviny a hmoty, potřebné pro tento typ
stavby – beton, písek, dlažba, kamenivo, štěrk, obklady, dřevo, kovové součásti laviček apod.

III. Údaje o výstupech
o Hluk a emise
Samozřejmě, že u podobného typu terénních úprav v rozsahu, v jakém je plánovaná IV. etapa,
lze předpokládat především v době výstavby krátkodobé zvýšení emisí hluku a prašných
emisí. Protože se jedná o záměr plánovaný v obytné zóně města, bylo investorovi doporučeno
nechat zpracovat kontrolní hluková a imisní měření.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní a hlukovou situaci

v okolí byla tedy

zpracována odborná studie. ( Mgr. Radomír Smetana (přílohy č.1) držitel osvědčení o
autorizaci pro zpracování rozptylových studií podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení
2358a/740/03 z 4. 8. 2003)

Závěr studie:
Provoz na parkovištích a na příjezdových komunikacích neovlivní obytnou zástavbu ve
svém okolí ani nadměrným hlukem, ani výrazným zvýšením imisních koncentrací
škodliviny z automobilové dopravy.
Z výsledků výpočtu uvedených v tabulce 3 je zřejmé, že provoz na nových případně
rekonstruovaných parkovištích nepřinese u blízké obytné zástavby takový nárůst hluku, který
by v souhrnu se stávajícím hlukem způsobil překračování hladiny hluku 55 dB ve dne a 45 dB
v noci.
Maximální přírůstky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek nepřekročí u
žádné z nich jednotky % příslušného imisního limitu a ani v součtu se stávajícím imisním
pozadím nepovedou k překračování imisních limitů.
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o Odpadní vody
Po dobu výstavby nebude stavba zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických.
Dešťové vody budou svedeny do nové dešťové kanalizace, které budou zaústěny do
stávajících revizních šachet jednotné kanalizace podél ul. Chomutovské.
Odvodnění všech ploch bude příčnými a podélnými sklony do nových a upravených uličních
vpustí, s tím, že nové vpusti budou zaústěny do samostatné dešťové kanalizace. Původní
záměr částečného zasakování dešťových vod byl vyvrácen odborným posudkem. Po
předběžném projednání na SčVaK, a.s. byla dohodnuta výstavba samostatné kanalizace
odvádějící dešťové vody a prozatím zaústěné do jednotné kanalizace v blízkosti ul.
Chomutovské (výhledová výstavba sběrače dešťových vod s přepojením již předem
přivedených stok).
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.

o Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude značná a velice různorodá. Bude záležet na zvoleném
technologickém postupu výstavby a na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů
odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb. Objemově větší množství odpadů bude
tvořit především zemina a asfalt při realizaci terénních úprav. Zemina, pokud její kvalita
bude odpovídat příslušným parametrům, bude sejmuta a využita k rekultivaci a zarovnání
terénu. Je nutné dělení zeminy na část použitelnou na terénní úpravy a na část, která bude
nevhodná ani na použití do podloží - v případě její kontaminace znečišťujícími látkami bude
odvážena na příslušnou skládku. Odfrézovaný asfalt bude použit k recyklaci a znovu použit.
Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu
odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.
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Tabulka :

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu

030105

piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha

O

150101

papírový a/nebo lepenkový obal

O

150102

plastový obal

O

150103

dřevěný obal

O

150104

kovový obal

O

150106

směsné obaly

O

150110

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

N

obaly znečištěné nebezpečnými látkami
160214

vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 a 160213

O

160215

nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

N

170101

beton

O

170102

cihla

O

170106

směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických

N

výrobků obsahující nebezpečné látky
170107

směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických

O

výrobků neuvedené pod 170106
170201

dřevo

O

170203

plast

O

170204

sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

N

znečištěné nebezpečnými látkami
170301

asfaltové směsi obsahující dehet

N

170302

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

O

170405

železo nebo ocel

O

170407

směsné kovy

O

170409

kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

170411

kabely neuvedené pod číslem 170410

O

170503

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

170504

zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O

170904

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené

O
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pod č. 170901,170902 a 170903
200201

biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad

O

200202

zemina a kameny

O

200301

směsný komunální odpad

O

200303

uliční smetky

O

200307

objemný odpad

O

Způsob nakládání s odpadem
Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Druhotné suroviny budou vhodně dále využity. Odpady budou
ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu
prostřednictvím oprávněných firem. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním
odpadů osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

o Ostatní
Vibrace
Vlastní provoz záměru není zdrojem vibrací. Určité vibrace v době výstavby budou
způsobovat technologické stroje (sbíječky apod.), používané pro destrukci stávajících
asfaltových a betonových ploch – tyto budou ovšem jen krátkodobé a dočasné.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Rizika havárií
Podrobněji jsou řešeny v kap. D IV.
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Při výstavbě je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
2. Pracovní úrazy vzniklé nekázní a porušením bezpečnostních předpisů
3. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru staveniště
4. Dopravní havárie vozidel
5. Změny dopravního značení
6. nezabezpečené staveniště - oplocení staveniště, poutače „ zákaz vstupu na
staveniště“

Při výstavbě musí být dodržovány bezpečnostní předpisy zejména vyhl.č.324/1990 Sb. a další
odborné platné předpisy. Je nutné dbát hlavně na hloubky výkopů, které musí být označeny,
práce musí být prováděna ve dvojicích.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území

Lokalita záměru
Kadaň leží na levém břehu řeky Ohře. Posuzovaná lokalita se nachází v zastavěném území
(sídliště). Sídliště, jehož vymezená část je bodem zájmu IV. etapy regenerace, leží severním
směrem středu města. (mapa 8).
•

Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nacházejí prvky ÚSES, a to na
nadregionální úrovni.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území je součástí soustavy NATURA 2000.

•

Dotčené území je hustě obydlené, je součástí sídliště

•

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

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné

•

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

•

Dotčené území leží mimo záplavové území

o Klima a ovzduší
Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, v okrsku B - mírně teplý, mírně
vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový, při rozhraní s okrskem B - mírně teplý, mírně vlhký,
vrchovinový.
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Průměrná teplota vzduchu (ve °C) za období 1901-50; Kadaň:
Průměr za rok:

8,0 °C

Průměr za vegetační období (IV.-IX.):

14,2 °C

Průměrný úhrn srážek (v mm) za období 1901-50; Kadaň:

Úhrn za rok:

486 mm

Úhrn za vegetační období (IV.-IX.):

292 mm

o územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů (Mapa 4).
Území je součástí nadregionálního biokoridoru (NRBK – lemuje řeku Ohře) Úhošť Stroupeč, jehož osa prochází ve vzdálenosti cca 1500m JZ směrem od plochy uvažovaného
záměru.
JZ směrem ve vzdálenosti cca 2,2 km od předloženého záměru se nachází hranice
nadregionálního biocentra (NRBC) Úhošť.
JV směrem ve vzdálenosti cca 3,2 km se nachází hranice regionálního biocentra Želina.
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o zvláště chráněná území
Velkoplošné ZCHÚ:
V dané lokalitě ani v širším okolí se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky.

Maloplošné ZCHÚ: (Mapa 3)
•

národní přírodní rezervace „Úhošť “ – ve vzdálenosti cca 3,0 km JZ

•

přírodní rezervace „ Běšický a Čachovický vrch“ – ve vzdálenosti cca
6,0 km JJV

•

přírodní památka „Želinský meandr“ – ve vzdál. cca 2,6 km JV

•

přírodní památka „Rašovické skály “ - ve vzdálenosti cca 5,0 km JJZ
směrem

o území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším přírodním parkem je
Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka, jehož hranice prochází 4,5 km S směrem.
Dalším přírodní parkem je Přírodní park Doupovská pahorkatina, nacházející se J směrem
ve vzdálenosti cca 9,4 km od plochy uvažovaného záměru a Přírodní park Stráž nad Ohří
ve vzdálenosti cca 27,0 km Z směrem od uvaž. záměru (Mapa 6).

o Natura 2000
Lokalita sídliště se nenachází v naturově chráněné oblasti. Hranice Ptačí oblasti Doupovské
hory je vedena v těsné návaznosti na hranice města - proto je jižní část města ještě součástí
systému NATURA.
§

Ptačí oblasti - nejbližší vyhlášenou oblastí je Ptačí oblast Doupovské hory (cca 800 m
JZ směrem). Předmětem ochrany je zde populace čápa černého, včelojeda lesního,
výra velkého, motáka pochopa, chřástala polního, lelka lesního, žluny šedé, datla
černého, pěnice vlašské, ťuhýka obecného, lejska malého a jejich biotopy
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Evropsky významné lokality – nejbližšími jsou Doupovské hory – JZ směrem ve
vzdálennosrti cca 900m - Lesy svahu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreání Evropy, polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, lokalita chráněných druhů živočichů a
rostlin

Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství,vydal stanovisko, že záměr „ Regenerace panelového sídliště B-IV.
etapa pro rok 2007“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Mapa 5).

o Fauna, flora, ekosystémy
Místa výstavby jsou situována v oblasti, které jsou již v zastavěném území obce a nemají
vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů žádný význam.
Nepředpokládá se výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, vzhledem ke stávajícímu využití
území. Vzhledem ke skutečnosti, že se sledovaná stavba „regenerace sídliště IV. etapa“
nachází v zastavěné obydlené zóně, byl proveden pouze orientační

biologický průzkum

konkrétní lokality jako součást terénního šetření.
•

Prostor je v současné době oblastí hustě osídlenou. Na sledované ploše se zbytky
kulturních trav převládají plevelné náletové rostliny. Nachází se zde např.:

knotovka bílá

-

Melandrium album

smolnička obecná

-

Viscaria vulgaris

zemědým lékařský

-

Fumaria officinalis

ředkev ohnice

-

Raphanus raphanistrum

penízek rolní

-

Thlaspi arvense

barborka obecná

-

Barborra vulgaris

kokoška pastuší tobolka

-

Capsella bursa-pastoris

vrbka úzkolistá

-

Chamaenerion angustifolium

srpek obecný

-

Falcaria vulgaris

bedrník obecný

-

Pimpinella saxifraga

trávnička obecná

-

Armeria maritima
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mrkev lesní

-

Dauces carota

kamejka rolní

-

Lithospermum arvense

hluchavka bílá

–

Lamium album

jitrocel větší

–

Plantago major

podběl obecný

–

Tussilago farfara

řebříček obecný

–

Achillea millefolium

vlaštovičník větší

–

Chelidonium majus

turanka kanadská

–

Conyza canadensis

smetanka lékařská

–

Taraxacum officinale

kopřiva dvoudomá

–

Urtica dioica

pcháč obecný

–

Cirsium arvense

Roztroušeně v prostoru sídliště ( mimo sledovanou plochu ) rostou záměrně vysazené břízy
bělokoré, smrky pichlavé, borovice a již zplanělé růže, které měly v minulosti plnit okrasnou
funkci. Místy se nachází křovinný porost.
• Ve sledované lokalitě byli pozorováni tito živočichové :
Ptáci ( Aves ):
vrabec domácí

-

Passer domesticus

konipas bílý

-

Motacilla alba

sýkora koňadra

-

Parus major

konopka obecná

-

Carduelis cannabia

kos černý

-

Turdus merula

špaček obecný

-

Sturnus bulgaris

stehlík obecný

-

Carduelis carduelis

pěnkava obecná

-

Fringilla coelebes

strnad obecný

-

Embrezia citrinella

Žádný ze sledovaných druhů ptáků v prostoru výstavby nehnízdí. Je ale třeba upozornit na
fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště chráněné) jsou chráněny dle
§5a zák. 114/1992 Sb. Kácení dřevin je možné pouze v době vegetačního klidu a to zejména
s ohledem na možnost hnízdění.
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Ze zástupců řádu savců lze předpokládat omezený výskyt drobných hlodavců,
s přihlédnutím k tomu, že se jedná o městskou zónu, zejména synantropních druhů
jako jsou např. myš domácí či potkan (Rattus norvegicus). Trvalejší výskyt větších
savců je přímo v areálu nepravděpodobný vzhledem k umístění lokality. .

Žádný druh v porovnání s faunou Ústecka nepatří k zvláště chráněným dtuhům.

o území historického, kulturního nebo archeologického významu
Kadaň (německy Kaaden, lat. Civitas Cadanensis), někdejší královské město v Ústeckém kraji
ležící na levém břehu řeky Ohře, důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech.
Centrum historické oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast
Doupovských vrchů. Městská památková rezervace (1974).
Osídlení kadaňské kotliny, jejíž osou je životodárná Ohře, sahá do velmi dávné minulosti.
Během staletí temného a neznámého dávnověku se zde střídala řada etnických skupin a
rozličných kultur. Archeologické nálezy dosvědčují na Kadaňsku např. kulturu knovízskou
(Úhošť 13.-18. století př. Kr.), bylanskou halštatskou (Úhošť, Kadaň - Jezerka, 7.-6. století př.
Kr.) a také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př.Kr. přinesly keltské kmeny. To
potvrzuje i nález řecké černofigurální keramiky. Podle humanistické tradice, to měli být právě
Keltové, kteří ve zdejších končinách založili osadu nazývanou Kadan - Kadaň, což se
vykládalo jako "zářící oheň". Pojmenování prý vzniklo tak, že si osady a hradiska v Poohří
dávaly ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. Po Keltech tu až do 6.století sídlily
germánské kmeny, jež se pak promísily s přicházejícími Slovany.
Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra, ale i objektů stojících
mimo. Opravou prošla také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách, které
dříve sloužívaly jako skladiště, byly zřízeny výstavní prostory, kde se od roku 1993 konají
pravidelně konají výstavy. Součástí galerie Pod Věží (od ledna 2002 městská galerie Karla
Havlíčka) je také informační centrum města Kadaně. V roce 1993 založilo město Kadaň
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novodobou tradici a to Císařského dne na počest návštěvy císaře Karla IV. V Kadani v roce
1367 a 1374.
Mezi významné kulturní památky patří: Františkánský klášter s kostelem 14. sv. Pomocníků,
kostel Povýšení sv. Kříže, Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny a Alžběty, kostel Stětí
sv. Jana Křtitele, Kadaňský hrad, Žatecký barbakán, radnice a další( viz památky města
Kadaně)

o území hustě zalidněná
Ve městě Kadaň je trvale přihlášeno k 28.8.2006 18.759 obyvatel. Katastrální výměra města
Kadaně je 65,62 km2.

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré

ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou staré
zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit (Mapa 7).
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Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Půda
Lokalita se nachází na území Ústeckého regionu, existující panelové sídliště má skladovací
plochy pro TKO a jsou jeho součástí.
Výstavba probíhá na pozemcích : k.ú. Kadaň, poz.p. 1838; 1839; 1848/2; 1849; 1851; 1854;
1855; 1857; 1868
Možné dotčené – v napojení nebo blízkosti: 1845; 1846; 1847; 1850; 1852; 1853; 1860; 1861;
1862,1863
Celková regenerace plochy je 62.722 m2 .
Skladba - antropogení půdy a navážky.

Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ V Chomutově. Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování
koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při
hodnocení kvality ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot

k

příslušným imisním limitům. Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace
oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění
ovzduší.
•

Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo
cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů
zvýšená o příslušné meze tolerance.

Dle věstníku MŽP (částka 12/2005) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
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Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu
ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech
uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení:
-

území národních parků a CHKO,

-

území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

-

ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Území ve kterém se nachází průmyslová zóna není součástí NP ani CHKO ani vybranou
přírodní lesní oblastí ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., a proto se na toto území
nevztahují imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Tabulka : Výsledky měření imisí v roce2005 [µg/m3]
Měřící stanice ČHMÚ Chomutov
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

rok

2005

2005

2005

maximální

239,4

61,6

328

98% kvantil

49

32,1

99,0

maximální

45

38,0

121,5

98% kvantil

31,7

27,8

86,63

průměr

9,7

11,5

32,2

hodinové hodnoty

denní hodnoty

roční hodnota

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2004, 2005 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Praha
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů
významnosti

(z

hlediska

a odhad jejich velikosti a

pravděpodobnosti,

doby

trvání,

frekvence a vratnosti)
o

Vliv na zdraví a bezpečnost

Při výstavbě:
Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě
tohoto typu mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního
úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy *, se kterými je provozovatel seznámí.
o Vliv na estetické kvality území

Uvažovanou výstavbou (regenerace panelového sídliště IV.etapa) dojde k celkové obnově
zdevastovaného sídliště k napojení do okolní zástavby a území, a tak získá sídliště kompaktní
příměstský vzhled.
Výstavbou záměru dojde k úpravě a ozelenění plochy, zamýšlená stavba tedy bude mít
jednoznačně pozitivní vliv na estetické kvality území.
Narušení faktoru pohody
Pro období výstavby záměru lze ze zkušeností s obdobnými záměry konstatovat, že nebude
docházet k překračování přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve
venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.
Obdobně lze hodnotit i imisní situaci z hlediska ovzduší. Pro období výstavby doporučujeme
nutnost čištění vozovky po výjezdu vozidel z prostoru staveniště. Po dobu výstavby napojení
obslužných komunikací dojde

k určitému omezení dopravy na stávajících obslužných

komunikacích. Záměr bude mít zajisté určitý vliv na faktor pohody, a to především v době
výstavby. Tento vliv bude však pouze dočasný a lze jej minimalizovat uplatněním
konkrétních opatření (viz kap. D, část 4). Vliv záměru na faktor pohody v době výstavby lze
kvalifikovat jako přijatelný s opatřeními. .
___________________________________________________________________________
* nutno podotknout, že od 1.1. 2007 vešel v platnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
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Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru v již zastavěném a využívaném prostoru funkčním sídlišti
nepředpokládáme, že by regenerace (restrukturalizace) mohla ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Při realizaci záměru dojde
k minimálnímu kácení dřevin, naopak je navržena dosadba stromů , a to odhadem cca 120 ks.
Ze stromů budou vytvořeny dvě nové aleje, zakomponované do pěších tras, ostatní stromy
vytvoří klidové zákoutí a případně budou zastiňovat odpočinkové plochy, nebo budou tvořit
protihlukové stěny. Záměr nebude ovlivňovat ptactvo - na místě již existujícího sídliště je
předpoklad, že vyskytující se druhy ptáků (a jiných živočichů) jsou na pohyb a přítomnost
lidí přivyknuty.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné

o

NATURA 2000

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nemá uvažovaný záměr vliv na soustavu NATURA 2000.
(příloha str. 73)

o

Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1. 6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 88/2004 Sb.

Období výstavby
Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou stavební práce a doprava materiálu. Tento
zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby blíže
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specifikovat. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných komunikací.
Přestože v přímé blízkosti stavby je obytná zástavba, měly by být stavební práce
organizovány tak, aby hlukem z výstavby byli občané blízkém i v širším okolním prostředí
obtěžováni co nejméně. – viz opatření kap. D/4.
Vliv záměru na hluk lze označit za nevýznamný.

o

Vliv záření

Při výstavbě a následném provozování předmětného areálu se nepředpokládá existence zdrojů
radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.

o

Jiné ekologické vlivy

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

o

Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované lokality dojde sice realizací záměru
k lokální změně, kterou je možno chápat jako obnovení funkčnosti a modernizaci sídliště.
Protože se ale jedná o území silně antropologicky pozměněné a záměr se nachází v již
v zastavěné lokalitě a v návaznosti na §12 odst. 4 zákona 114/1992 Sb∗ , tento vliv na území
nemůže být považován jako velkoplošný.
o

Voda

Nejsou plánovány žádné zásahy do podloží, do hloubek, v nichž se nacházejí spodní vody.
Vzhledem k charakteru zájmového území není pravděpodobné, že by mohlo dojít ke změně

∗

§12, odst.4 - Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním

či regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté
s orgánem ochrany přírody
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území či k narušení vodního režimu. Realizace přestavby sídliště nebude mít významný
měřitelný vliv na vodu.
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

o

Půda

Realizace stavby nebude mít zásadní vliv na půdu. (z hlediska záboru ZPF apod.)
Vliv na půdu lze označit spíše jako nevýznamný.

o

Ovzduší

Hodnocená lokalita se nachází v zastavěném území již funkčního sídliště. Pro hodnocení
emisí znečišťujících látek byl uvažován nepříznivý případ, kdy v průběhu 1 hodiny odjedou
z plného parkoviště všechna vozidla, což představuje 120 startování, pojezdů po parkovišti a
průjezdů odjezdovými komunikacemi ve špičkové hodině.
Ze závěrů rozptylové studie však vyplývá, že maximální přírůstky imisních koncentrací
posuzovaných znečišťujících látek nepřekročí u žádné z nich jednotky % příslušného imisního
limitu a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nepovedou k překračování imisních
limitů. (viz příloha Posouzení hlukové a emisní situace )
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

o

Odpady

Množství a druh odpadů popisuje kap. B/III. Dojde k úpravě a zkulturnění odpadového místa
( výstavba nového přístřešku , o stejných rozměrech). Kapacita sběrného místa zůstane
nezměněna.
Vliv záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamné. Jako pozitivní lze
hodnotit estetickou úpravu sběrného místa.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 38/80
Regenerace panelového sídliště IV. etapa
Název záměru

Město Kadaň

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(standardní pětibodová verbálně numerická stupnice preferovaná pro metodu TUKP
dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na
životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
Tabulka - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body Verbální hodnocení
1

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 nulováirelevantní).
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.

2

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.

3

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.

4

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

5

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.
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Tabulka – Porovnání aktivní a nulové varianty
Kritérium vlivu

Aktivní
varianta

Nulová
varianta

Předpoklad
interakce

Půda

4

4

0

Ovzduší

4

4

0

Povrchové vody

4

2

P

Podzemní vody

4

4

0

Flóra

5

3

P

Fauna

4

3

p

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

5

5

0

Hluk

4

4

0

Sociální a ekonomické vlivy

5

4

p

Zaměstnanost

4

4

0

Podmínky pro sport a rekreaci

5

3

P

Dopravní systémy

5

3

P

Historické a kulturní památky

4

4

0

Soulad s ÚP

5

3

P

Estetika území

5

2

VP

Zdraví obyvatel

4

2

P

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN

velmi negativní

N

negativní

n

málo negativní

p

málo pozitivní

P

pozitivní

VP

velmi pozitivní

0

žádný vliv, není rozdíl ve variantách

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:
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Velmi pozitivní vliv
hlediska estetiky území
Pozitivní a málo pozitivní vliv
z hlediska vodstva, fauny a flory, sociálních a ekonomických vlivů,
podmínek pro sport a rekreaci,
z rekonstrukce dopravních systémů , je v souladu s ÚP,
pro zdraví obyvatel
V ostatních hlediscích
žádný významný vliv se nepředpokládá.

Je třeba zdůraznit, že hodnocení je vztaženo na celé již existující sídliště.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 41/80
Regenerace panelového sídliště IV. etapa
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Město Kadaň
Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření
Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby, je
možno považovat :
•

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích

•

pravidelné důkladné kontroly, případná prevence

•

Opatření na úseku vody

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

řádnou přípravu

•

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

•

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

•

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

•

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

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Opatření na úseku ovzduší
Tuhé emise
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
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bude nutné zaměřit pozornost především na :
•

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

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

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

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující :

•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

Opatření na úseku fyzikálního prostředí
Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost :
•

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

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením

doby

nasazení

zdrojů

hluku

na

dobu

nezbytně

nutnou

tvorbou překážek šíření hluku
•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky

•

omezit výstavbu v době nevhodné z hlediska povětrnostních vlivů, případně
minimalizovat provoz techniky

•

Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno
nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas.

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

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy
V dané lokalitě bude sejmuta vrchní část zeminy nutné je její dělení na část použitelnou pro
terénní úpravy a na část nevhodnou, tato část bude odvezena na skládku.
Případné kontaminované stavební materiály nebo zemina budou likvidovány v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech. Je také nutné zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a
zařízení tj. eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost
přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích
apod.)

Opatření na úseku flora a fauna
Pro faunu a flóru nejsou nutná specielní kompenzační opatření.
•

u vzrostlých stromů zajistit jejich bednění jako ochranu proti mechanickému poškození

•

nezasahovat do kořenového systému vzrostlých stromů (minimálně v rozsahu průměru
koruny)

•

navrhujeme umístění ptačích budek a krmítek pro žijící ptactvo z důvodu environmentální
a ekologické výchovy

V případě jakéhokoli zásahu případně kácení dřevin je nutné postupovat dle Zák.č.114/1992
Sb.,(zákon o ochraně přírody a krajiny postupovat v souladu s §8 „Ochrana dřevin a
povolování jejich kácení“ (k § 8 odst. 3 a 5 zákona) Vyhlášky 395/1992 Sb. Zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů

Ke zpracování oznámení bylo vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných projektů. Pro dokreslení a vytvoření objektivního úsudku o vlivu
uvažovaného záměru byla zpracována dílčí (hluková s rozptylová) studie, která je uvedena
jako přílohová část oznámení (příloha č.1).
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)

Variantní řešení není oznámením řešeno, záměr se předkládá v jediné variantě.

.
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F.

Mapová a jiná dokumentace
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Mapa 1 – lokalizace plochy záměru
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Mapa 2 – Ortofotomapa zájmového území s plochou uvažovaného záměru
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Mapa 3 – Chráněná území v širším okolí uvažovaného záměru
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Mapa 4 – ÚSES v širším okolí označené plochy záměru
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Mapa 5 – NATURA 2000
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Mapa 6 – Přírodní parky
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Mapa 7 – Staré ekologické zátěže
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Silnice
II.třídy

Mapa 8 – Komunikace
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Mapa 9 – situace stavby 1
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Mapa 10 – situace stavby 2
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Mapa 11 – situace stavby 3
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Mapa 12 – situace stavby 4
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Mapa 13 – situace stavby 5
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Mapa 14 – situace stavby 6
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Mapa 15 – situace stavby 7
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Mapa 16 – situace stavby 8
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Mapa 17 – situace stavby 9
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Dle informací zpracovatele je možné na projekty tohoto typu lze získat dotaci – dle nařízení
vlády 494/2000 Sb, o podmínkách dotací ze státního rozpočtu na regeneraci sídlištˇ.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými
panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Naléhavost regenerace
panelového sídliště vyplývá z jeho životnosti. Jediná cesta je rekonstrukce, modernizace,
humanizace panelových sídlišť.

Problém panelových sídlišť může být za určitých okolností příčinou rozsáhlých poruch včetně
sociální exkluze, závažných poruch na trhu s důsledky do jiných oblastí - zdravotního stavu
populace, kriminality a podobně.
Regenerace nespočívá pouze v modernizaci panelových objektů, ale týká se celého obytného
prostředí sídliště – zeleně, veřejných prostor, komunikací, parkování, zařízení pro volný čas
apod. Hlavní úkoly jsou kultivace venkovních prostorů, doplnění chybějících funkcí, zajištění
bezpečnosti, optimalizace dopravního řešení včetně parkování, orientace v prostoru sídliště,
zvýšení atraktivity prostředí celého sídliště
Nedojde-li k rekonstrukci sníží se tržní ceny panelových bytů, a to přivede do sídlišť čím dál
více sociálně slabších občanů, neschopných splácet náklady na rekonstrukce. Budou se
množit poruchy dluhů na platbách a mnozí občané byty opustí. Dojde k sociálnímu vyčlenění,
vniknou místa plná problémů, růstem kriminality, občané budou rozčarováni ztrátou bezpečí a
i majetku, jejich byty budou prakticky bezcenné.
Regenerace je proces, ve kterém město Kadaň

usiluje o celkové zvýšení kvality života

v sídlišti - zvýšení standardu bydlení, zlepšení funkční i estetické kvality objektů a vnějšího
obytného prostředí z hlediska každodenního života obyvatel.
Je to proces dlouhodobý a finančně velmi náročný. Musí být nutně doprovázen souběžným
procesem sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením podmínek pro
výhodné investice, pro výstavbu žádoucí z hlediska rozvoje sídliště, pro tvorbu pracovních
příležitostí, pro zachování příznivé sociální struktury a pro zkvalitnění společenského
a kulturního života obyvatel.
Cílem je především spokojenost obyvatel, možnost plnohodnotného života v místě bydliště,
které budou pociťovat jako svůj domov. Dosažení cíle je záležitostí mnoha let a v současné
době je hlavním omezujícím faktorem nedostatek finančních prostředků.
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Zásadou prováděné regenerace je sledování určitého charakteru lokality a individuality
architektonického řešení v rámci sídliště, což přispěje k identifikaci obyvatel s jejich
bydlištěm i lepší orientaci v sídlišti.

Projekt „Regenerace sídlišťě „ který je zpracováván v ÚP města Kadaně, město si klade za cíl
vytvořit příjemné, moderní sídliště a odpovídající prostředí pro život. To předpokládá zbavit
sídliště jeho monofunkčnosti, doplnit občanskou vybavenost, zvýšit bezpečnost života na
sídlišti, rozšířit možnost parkování a garážování, upravit zelené plochy, doplnit komunikační
trasy. Úprava a oprava vybraných místních komunikací a navazujících parkovišť, včetně
nezbytného zajištění a doplnění odvodnění, nového veřejného osvětlení, terénních úprav
vymezeného území na sídlišti B.
Součástí stavby bude oplocení nového parkoviště, odstín oplocení bude tmavě zelený ,
esteticky laděno s okolím.V daném území jsou navrženy nové lavičky ve dvou základních
druzích - půlkruhové a obdélníkové, které budou kotvené do země.
Pro výsadbu aleje

platí, že stromky budou vysázeny do plochy vymezené obrubou.

K výsadbě budou do alejí přednostně použity stromky s „kulovou“ úpravou koruny (do max.
7 m vzrůstu, průměru koruny do 3-4 m). Druhová skladba bude upřesněna odborem životního
prostředí (tak jako i pro ostatní stromy). Vždy však bude užito stromků s min. obvodem
kmene 15 cm pro kruhovou korunu, 20 cm pro ostatní. Je vhodné i užití netypických dřevin,
např. moruší, nebo případně i ovocných stromků (problematické vzhledem k poškozování
dětmi, ale ne nemožné – záleží opravdu na odboru ŽP).
Stromky vysazované do volných ploch budou většího vzrůstu, v solitérní výsadbě bude užito
jednoho až dvou stromků odpovídající místu výsadby, v místě skupinové výsadby bude užito
jednoho až dvou dominantních stromů, doplňkově menších druhů. Je doporučeno kombinovat
výsadbu vhodných jehličnanů se stromy listnatými, případně užití podrostu nebo lemování
keři. Vymezené plochy budou vysypány vrstvou mulčovací kůry. Květinová výsadba není
navržena.
Z jižní strany u obytných domů je nutné volit rovněž stromy nižšího pomalejšího vzrůstu
(problémy s přistíněním v pobytových místnostech, ze strany severní je možné užít vyšších
druhů.
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Součástí stavby budou veškeré přeložky zajišťující napojení na potřebné inženýrské sítě,
odvodnění chodníků, výstavba nových sušáků na prádlo s novým zakotvením

Závěr:

Stavba má vzhledem ke svému záměru pozitivní dopad na životní prostředí. Dnes neupravené,
zdevastované sídliště bude přestavěno a sladěno do jednotného rázu sídliště
Kácení stromů je omezeno na minimum, území bude na dotčených pozemcích a rozšířených
oseto trávou a jednoznačně vymezeno tak, aby nedocházelo k odstavování vozidel do trávy
jako dnes.
Rovněž je navrhována dosti rozsáhlá výsadba stromů. Ze stromů budou vytvořeny dvě nové
aleje, zakomponované do pěších tras, ostatní stromy budou vytvářet klidová zákoutí a
případně přistiňují odpočinkové plochy nebo izolují proti hluku (parkování).
Pro výstavbu budou použity schválené materiály (atesty pro užití v ČR), přebytečný odpad
bude odvezen na řízenou skládku, asfaltové části předány k recyklaci, respektive recyklovány
a zpět užity do podkladů. Rovněž bude možné použít odbroušené vrstvy asfaltobetonu jako
podkladní nebo ložné vrstvy.
•

Vlivy záměru na obyvatelstvo z hlediska sociálně ekonomických vlivů lze hodnotit
jako velmi pozitivní.

•

Vlivy záměru na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik a faktoru pohody lze
hodnotit jako nevýznamné

•

Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné

•

Vlivy na odpadové hospodářství lze hodnotit jako nevýznamné

•

Vlivy záměru na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
lze hodnotit jako nevýznamné

• Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako nevýznamné.
•

Vliv záměru na půdu označit za nevýznamný.
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• Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.

• Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
• Vliv na NATURU 2000 - realizace záměru nebude mít žádný vliv
• Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.

Vzhledem k tomu, že ve většině složek životního prostředí se uvažovaný záměr neprojevuje
nijak negativně, je možné konstatovat, že

při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření v kapitole D/4

je tento záměr v dané lokalitě
z hlediska vlivu na životní prostředí realizovatelný.
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PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve
znění zákona 218/2004 Sb.

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 74/80
Regenerace panelového sídliště IV. etapa
Název záměru

Město Kadaň

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Odborná literatura a podkladové materiály
•

Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza EIA (J. Říha;
ACADEMIA; 1995)

•

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

•

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

•

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

•

mapové přílohy zadání stavby

•

Chráněná území ČR - Ústecko – okres Ústí nad Labem, Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR

•

Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů
Ústeckého kraje, 2003

•

SM PROJEKT spol.s.r.o. – technická a průvodní zpráva (3/2007)

•

Technické výkresy

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

INTERNET:
•

www.kr-ustecky.cz

•

www.chmu.cz

•

http:geoportal.cenia.cz

•

www.env.cz

•

www.ceskehory.cz

•

www.monumnent.cpu.cz

•

www.nahlizenidokn.cz
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Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476 731 518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

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

______________________
Mgr. Luboš Motl
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Přílohy
1. Posouzení hlukové a imisní studie
2. Povolení ke kácení - ROZHODNUTÍ

