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Zkratky a symboly použité v textu
BC

Biocentrum

BK

Biokoridor

BPEJ

Bonitovaná p dn -ekologická jednotka

CHKO

Chrán ná krajinná oblast

CHOPAV

Chrán ná oblast p irozené akumulace vod

HMÚ

eský hydrometeorologický ústav

DA

Dieselagregát

HDV

T žká nákladní vozidla

HTÚ

Hrubé terénní úpravy

HZS

Hasi ský záchranný sbor

JZ

Jihozápad

LAeq,T

Hladina akustického tlaku v ase T

MŽP R

Ministerstvo životního prost edí eské republiky

NOx

Oxidy dusíku

NP

Nadzemní podlaží

NTL

Nízkotlaký

NV

Nákladní vozidla

ORL

Odlu ova ropných látek

OV

Osobní vozidla

PM10

Suspendované ástice frakce PM10

POZ

Plynové odb rní za ízení

PUPFL

Pozemek ur ený k pln ní funkce lesa

SO2

Oxid si i itý

SPB

Stupe požární bezpe nosti

STL

st edotlaký

SZ

Severozápad

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VD

Vodní dílo

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké nap tí

WHO

Sv tová zdravotnická organizace

ZPF

Zem d lský p dní fond
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
VGP Park Lovosice

2. I
27591328

3. Sídlo (bydlišt )
Starom stské nám stí 11
293 01 Mladá Boleslav

4. Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele
Ing. Jan Procházka
Nad Ryšánkou 2005/7
140 00 Praha
Tel: 326 724 866

B.

ÚDAJE O ZÁM RU

I.

Základní údaje

1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Název zám ru:
Sklad - VGP Park Lovosice
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
Podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí v platném
zn ní, p ílohy . 1, pat í zám r do kategorie II mezi zám ry vyžadující zjiš ovací ízení.
Zám r svým charakterem spl uje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní
komplexy v etn nákupních st edisek o celkové vým e nad 3 000 m2 zastav né plochy;
parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou tu pro celkovou stavbu.

2. Kapacita (rozsah) zám ru
Zám rem investora je výstavba dvou jednopodlažních halových skladovacích budov
s administrativní ástí, s technickým zázemím a se zázemím pro pracovníky. P dorysná
orientace budovy je p izp sobena provozním požadavk m, tvaru pozemku a vazbou na
p íjezdy a p ístupové cesty. Vzhled budovy je charakterizován pr myslovou a technologickou
funkcí budovy a jejím osazením do rozvojové zóny pr myslové výstavby m sta. Sou ástí
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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vlastního skladu je p ístavba pro administrativu, sociální za ízení pracovník v etn denní
místnosti a technické zázemí s místností nabíjení vysokozdvižných vozík .
Skladové haly budou mít p ibližné p dorysné rozm ry 136 x 71 m, výška objektu
skladu bude 6,75 m, výška objektu administrativy bude 8,35 m. Celková plocha areálu bude
43 997 m2, haly se budou rozkládat na 19 736,74 m2, komunikace na 6 863,34 m2, parkovišt
osobních aut u p íjezdu na 615 m2, parkovišt osobních aut v areálu na 565 m2, nakládací
plochy na 2 725,2 m2, chodníky na 1131,63 m2 a zele na 12 343,53 m2, vrátnice na 16,56 m2.
Tabulka . 1: Plánovaný rozsah zám ru
1. hala

2. hala
2

Haly celkem
2

Zastav ná plocha

9 872 m

9 872 m

19 744 m2

Plocha skladovací ásti

6 061 m2

6 061 m2

12 122 m2

Po et paletových míst

13 820 ks

13 820 ks

27 640 ks

Po et skladník na sm nu

20

20

40

P edpokládaný výkon skladu:
20 kamion /den
denní p íjem 1 590 palet,
expedice cca 2 000 palet.
P i p edpokladu dvousm nného provozu je t eba pro zabezpe ení denní manipulace
s 3 590 paletami.
Investor si povede evidenci, ze které bude možno doložit intenzitu pr jezd obslužné
dopravy.
Doprava v klidu:
pro skladové haly je uvažováno 1 parkovací stání na 4 pracovníky
pro administrativu je uvažováno 1 parkovací stání na 35 m2 kancelá ské plochy
k dispozici v celkovém ešení areálových zpevn ných ploch je navrženo celkem 67
parkovacích stání.
Navržené uspo ádání p edpokládá manipulaci stroji s výsuvným stožárem (retrak).
Ší ka manipula ní uli ky je 3000 mm.
P i p edpokládané pr m rné výšce palety 1,5 m je možno uvažovat 6 skladových
úrovní v etn podlahy. Maximální zakládací výška je cca 8,6 metru. V p ední ásti je prostor
cca 18 metr , což je nutná plocha pro manipulaci p ed rampami, p ípravu nakládky na ur ené
pozice (cca 13 m ) + hlavní manipula ní uli ka p ed regály (5 m). V zadní ásti je prostor 4 m
pro otá ení všech typ stroj .
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Celková kapacita haly p i tomto uspo ádání je více než 13,5 tisíc paletových míst.
Lze p edpokládat, že pro jednu halu bude pot eba minimáln
na sm nu.

20-22 skladník

Veškeré uvedené hodnoty jsou pouze orienta ní. Mohou se m nit v závislosti na druhu
manipulovaného zboží, jiném zp sobu využití prostoru, sezónních výkyvech objem apod.

3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Ústecký
Obec: Lovosice
Katastrální území: Lovosice, parcely íslo 2500/1, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 2528,
2482, 2545/1.
Navrhovaná skladovací hala je situována v prostoru Pr myslové zóny . 4 – Jih.
Pozemek pro výstavbu je na západní stran ohrani en ulicí Si ejovická, jižní hranici pozemku
tvo í komunikace 1. t ídy . 15.
Obrázek . 1: Situace umíst ní zám ru

Z
Z
m
Zááám
m rrr

4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)

s jinými zám ry

Zájmové území se nachází v obci Lovosice v prostoru pr myslové zóny . 4 – Jih.
Pozemky ur ené pro výstavbu Skladu - VGP Park Lovosice mají parcelní íslo 2500/1,
2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 2528, 2482, 2545/1. Území je ohrani en ulicí Si ejovická
na západní stran a komunikací 1. t ídy . 15 na stran jižní.
Zám rem investora je výstavba dvou jednopodlažních halových skladovacích budov
s administrativní ástí, technickým zázemím a se zázemím pro pracovníky. P dorysná
orientace budovy je p izp sobena provozním požadavk m, tvaru pozemku a vazbou na
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p íjezdy a p ístupové cesty. Vzhled budovy je charakterizován pr myslovou a technologickou
funkcí budovy a jejím osazením do rozvojové zóny pr myslové výstavby m sta. Sou ástí
vlastního skladu je p ístavba pro administrativu, sociální za ízení pracovník v etn denní
místnosti a technické zázemí s místností nabíjení vysokozdvižných vozík .
Sou ástí stavby bude i vybudování obslužných komunikací pro pohyb obslužné
dopravy, manipula ních ploch a parkovacích ploch pro zam stnance a ozelen ní areálu.
Objekt skladu je umíst n do pr myslové zóny m sta Lovosice, která není
v bezprost edním kontaktu s obytnou zástavbou. Jedná se o novostavbu v pr myslové zón ,
která navazuje na vybudovanou infrastrukturu zóny a nebude ve st etu s jinými zám ry
uvažovanými k realizaci v této zón . V sou asné dob v této pr myslové zón probíhá
výstavba zám r jiných investor .
V posuzované lokalit je vybudován komplex spole nost Flexfill Plant, která je
od 1.11.2006 ve zkušebním provozu. Vliv na hlukovou situaci a rozptylové podmínky
v zájmovém území byl zohledn n ve výpo tech hlukové a rozptylové studie, tj. byla
hodnocena kumulace vlivu obou provoz .
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta Lovosice. Vyjád ení
p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 10 tohoto oznámení.
Vý ez z ÚP VÚC Ústeckého kraje – Konceptu ešení je sou ástí p ílohy . 4 tohoto
oznámení.

5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí)
pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Spole nost VGP Park Lovosice p ipravuje nový areál p edstavující skladové
a logisticko-opera ní centrum pro distribuci výrobk od dodavatel k finálním odb ratel m.
Návrh umíst ní zám ru je v prostoru pr myslové zóny . 4 – Jih.
Realizace zám ru spo ívá v pot ebách spole nosti vybudovat komplex se skladovými
prostory a odpovídajícími plochami pro organizovaný p íjem, balení a expedici zboží.
Z hlediska situování zám ru je zvažována pouze jedna aktivní varianta, nulová
varianta znamená ešení bez innosti, tzn. zachování stávajícího stavu bez výstavby
skladových hal.

6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Navrhované skladovací haly jsou situovány v prostoru u pr myslové zóny p i ulici
Si ejovická v katastrálním území Lovosice. Velikost objektu a jeho umíst ní na pozemku je
ovlivn no nutností respektování požadavk na velikost skladovacích ploch v halovém
objektu. P dorysná orientace budovy je p izp sobena provozním požadavk m, tvaru
pozemku a vazbou na p íjezdy a p ístupové cesty. Vzhled budovy je charakterizován
pr myslovou a technologickou funkcí budovy a jejím osazením do zóny pr myslové výstavby
m sta. Návrh sklad urbanisticky tuto oblast rozši uje a architektonicky spoluvytvá í
pr myslovou architekturu oblasti.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Jedná se o jednopodlažní zast ešené skladové objekt s p íjmovými a expedi ními
rampami integrovanými do plášt objektu. Na vlastní skladový objekt bezprost edn navazuje
skladový dv r.
Provoz sklad je umožn n zásobováním p es rampy p íjmu a expedice s t snícími
rukávci a vyrovnávacími plošinami. K vlastnímu objektu skladu jsou p ipojeny jednopodlažní
p ístavby pro administrativu a denní místnost. Technické zázemí s místností nabíjení
vysokozdvižných vozík a technické zázemí skladu jsou ešeny vestavky do haly.
120m.

Sociální za ízení v prostoru haly jsou navrženy v maximální docházkové vzdálenosti

Dispozi ní ešení hlavní skladové plochy:
- p íjem
- expedice
- regálový sklad
- kancelá p íjmu a expedice
- sociální zázemí – denní místnost, WC
- pomocné provozy (nabíjárna, dílna údržby, odpadové hospodá ství, úklidové hospodá ství)
Výkresová dokumentace stavby je sou ástí p ílohy . 1 tohoto oznámení.
Fotodokumentace z obhlídky lokality je sou ástí p ílohy . 2 tohoto oznámení.
P íjem a expedice materiálu bude probíhat p es p íjmové a expedi ní boxy osazené
hydraulickými vyrovnávacími m stky se sek ními vraty a t snícím límcem. V návaznosti na
komunika ní ešení je zvoleno kolmé stání nákladních vozidel u rampy (vozidla stojí kolmo
k fasád objektu). Rampa s vyrovnávacími m stky je integrována do plášt objektu –
vykládka a nakládka probíhá p es vyrovnávací m stky p ímo do resp. z vnit ního prostoru
haly, mezi vozidlem a plášt m objektu se sek ními vraty je na fasád objektu t snící límec.
Na vyrovnávací m stky naváže p ímo manipula ní plocha (parcelní zóna). Zde dojde k
p ejímce a materiál se dopraví dále do p íslušné skladové zóny k uskladn ní, p i expedici se
do tohoto prostoru p ipraví materiál pro jeden kamion.
Ve skladu bude probíhat p evážn celopaletová manipulace, bez p ebalování a díl ích
odb r . K p ebalování, resp. p ekládce dochází pouze v menší mí e a to u materiálu dodaného
na nesystémových paletách - toto zboží se p eloží na systémové palety.
Investor v budoucnu umožní vjezd do skladového areálu i zam stnanc m
a zákazník m spole nosti etrans.
Konstruk ní ešení objektu skladu
Ob skladovací haly jsou navrhovány konstruk ním systémem sloup, vazníky
v osových modulech 22,5 x 14 m. Sv tlá výška pod vazník je min. 10,5 m, st nový pláš bude
navržen s ohledem na požární odolnost, st ešní pláš z trapéz. plechu, tepelná izolace a st ešní
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folie. Na požadované požární odolnosti závisí volba typu konstruk ního materiálu. Na
požadované rozp tí vyhovuje betonový vazník výšky 1,7 m s betonovými vaznicemi výšky
0,9 m.
Zakládání objektu bude navrhováno podle konkrétních sond a vyhodnocení, které tj.
jsou odvozené od pom r odlehlých lokalit. P edpokládá se založení na pilotách a kalichy pro
zapušt ní betonových sloup .
regál .

Podlahy sklad budou dimenzovány pro provozní pot eby 5,0 t/m2 bez zatížení od

Skladová technologie, kapacita haly
Navržené uspo ádání p edpokládá manipulaci stroji s výsuvným stožárem (retrak).
Ší ka manipula ní uli ky je 3000 mm (Ast).
P i p edpokládané pr m rné výšce palety 1,5 m je možno uvažovat 6 skladových
úrovní v etn podlahy. Maximální zakládací výška je cca 8,6 metru. V p ední ásti je prostor
cca 18 metr , což je nutná plocha pro manipulaci p ed rampami, p ípravu nakládky na ur ené
pozice (cca 13 m ) + hlavní manipula ní uli ka p ed regály (5 m). V zadní ásti je prostor 4 m
pro otá ení všech typ stroj . Doporu uji vytvo it navíc ješt p í ný pr jezd p ibližn
v polovin délky regálových blok .
Celková kapacita haly p i tomto uspo ádání je více než 13,5 tis. paletových míst.
Lze p edpokládat, že pro menší halu bude pot eba minimáln
na sm nu.

20-22 skladník

Veškeré uvedené hodnoty jsou pouze orienta ní. Mohou se m nit v závislosti na druhu
manipulovaného zboží, jiném zp sobu využití prostoru, sezónních výkyvech objem apod.
P íprava území a HTÚ
Lokalita investora ur ená pro výstavbu Skladu - VGP Park Lovosice sloužila jako
pole. V rámci p ípravy území bude provedeno p ípadné odstran ní náletové zelen . Stávající
vzrostlá zele situovaná po obvodu staveništ , která bude zachována se opat í d ev nými
ochranami chránícími p ed poškozením. P ed zahájením veškerých stavebních inností bude
provedeno vytý ení stávajících inženýrských sítí v etn jejich ozna ení v terénu a toto
vytý ení musí být zachováno a udržováno po celou dobu výstavby. Nevhodn umíst né
inženýrské sít musí být p eloženy do nových poloh nekolidujících s budoucí stavební
inností. Dle záv r geologického pr zkumu bude v rozsahu staveništ provedena skrývka
ornice a to v mocnosti 0,40 – 0,50 m. Tato bude áste n použita pro dotvarování
a ohumusování definitivních nezpevn ných zelených ploch. Podstatn v tší kubatura skryté
ornice, která nebude využita ve vlastním areálu investora bude deponována mimo stavbu
a bude použita dle následn uzav ených smluv investora s m stem apod. P edm tný pozemek
je ve stávajícím stavu tém rovinatý.
Hrubé terénní úpravy pod halami se p edpokládají -1,00 m pod úrovní budoucí
podlahy haly. Stávající terén bude upraven do optimální figury vyhovující pro provád ní.
Stavební jáma HTÚ pod halou bude vyspádována za ú elem odvedení deš ových vod mimo
p dorys budoucí haly. Budou provedeny podélné drenáže na pláni. Jímaná voda bude
z nejnižších míst odvedena p ípadn p e erpána do deš ové kanalizace. Je nutné vzhledem
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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k geologickým pom r m, kdy budou v rámci výkop pro HTÚ zastiženy spraše a sprašové
hlíny, které jsou velmi citlivé na vodu v co nejkratším možném termínu položit první
stmelenou vrstvu. Stejná zásada platí i pro pokládku konstruk ních vrstev vozovek a
zpevn ných ploch. Vzhledem k t mto skute nostem je vhodné p izp sobit zahájení stavební
innosti klimatickým pom r m (což vylu uje provád ní konstrukcí v dob zimních m síc a
velkých deš ).
Ozelen ní areálu
Po dotvarování terénu k nov vytvo eným hranám komunikací, chodník m a halám
budou tyto plochy ohumusovány a osety travou. Další vzrostlá zele bude realizována dle
objektu vegeta ní úpravy.

7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby zám ru: duben 2007
P edpokládaný termín dokon ení zám ru: listopad 2007

8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
S ohledem na charakter zám ru budou p ímé vlivy jeho výstavby a provozu p sobit
p edevším v okolí zám ru. Z hlediska vlivu na životní prost edí pat í k potencionáln
dot enému území toto území:
Dot ené samosprávné celky:
Kraj: Ústecký
Obec: Lovosice
Katastrální území: Lovosice
P íslušným ú adem k provedení zjiš ovacího ízení je Krajský ú ad Ústeckého kraje.

9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
V rámci realizace zám ru bude investor žádat dle stavebního zákona . 183/2006 Sb.,
v platném zn ní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad
v Lovosicích.
Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
Soulad s trvalým odn tím dot ených pozemk pro realizaci zám ru ze ZPF v souladu
s ustanovením § 9 odst. 6 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu,
v platném zn ní; p íslušným orgánem vzhledem k p edpokládanému rozsahu vyjmutí
(4,3997ha) je Krajský ú ad Ústeckého kraje,
rozhodnutí vodoprávního ú adu - M stského ú adu v Lovosicích, odboru životního
prost edí pro povolení vodního díla (kanaliza ní ad),
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p ed realizací vytáp ní pomocí spalovacích zdroj (zemní plyn) je t eba požádat o
rozhodnutí o umíst ní zdroje, stavb a provozu st edního zdroje zne iš ování ovzduší
p íslušný orgán ochrany ovzduší – Krajský ú ad Ústeckého kraje dle § 17 zákona
. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší v platném zn ní,
povolení k vypoušt ní odpadních vod z deš ové kanalizace po p edchozím p ed išt ní
v odlu ova i ropných látek do recipientu; p íslušným ú adem je vodoprávní ú ad – M stský
ú ad Lovosice,
souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady dle § 16 odst. 3 zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech v platném zn ní, který ud luje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností – M stský
ú ad Lovosice,
povolení orgánu ochrany p írody ke kácení d evin rostoucích mimo les dle § 8 zákona
. 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní. Toto povolení se vydává na
základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém d evina roste a kácení se provádí zpravidla
v období vegeta ního klidu; p íslušným ú adem je M stský ú ad Lovosice.

II.

Údaje o vstupech

1. Zábor p dy
V souvislosti s realizací dojde v dot eném území k trvalému odn tí pozemk ze ZPF.
Pro realizaci skladových hal budou využity pozemky na následujících parcelách
v katastrálním území Lovosice: 2500/1, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 2528, 2482, 2545/1.
Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná p da, tedy ZPF
a ostatní plocha. Pozemky kategorie PUPFL nebudou zám rem dot eny. V následující tabulce
je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zp sobu využití, ochran , celkové
vým e parcel aj.
Tabulka . 2: Seznam zájmových parcel
Parcela
.

Druh
pozemku

Zp sob
ochrany

Kód
BPEJ

Celková
vým ra
parcely

Vlastník

2500/1

orná p da

ZPF

1 01 00

38 827 m2

Zden k Lexa

2500/6

orná p da

ZPF

1 01 00

4 846 m2

Josef Tomaškovi , Ing. Stanislav Rauch

2500/7

orná p da

ZPF

1 01 00

125 m2

Josef Tomaškovi , Ing. Stanislav Rauch

2500/8

orná p da

ZPF

1 01 00

10 m2

Josef Tomaškovi , Ing. Stanislav Rauch

2500/9

orná p da

ZPF

celkem

1 01 00

2

189 m

Josef Tomaškovi , Ing. Stanislav Rauch

43 997 m2

V následující tabulce jsou uvedeny parcely, u nichž se nebude jednat o trvalý zábor
v souvislosti s realizací zám ru, budou pouze využity pro budování podzemních p ípojek
inženýrských sítí.
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Tabulka . 3: Seznam ostatních parcel dot ených zám rem
Parcela
.

Druh pozemku

Zp sob
ochrany

Kód BPEJ

Celková vým ra
parcely

2528

ostatní plocha

-

-

3 389 m2

ETRANS a. s.

-

2

M sto Lovosice

2

-

2482
2545/1

ostatní plocha
ostatní plocha

-

-

5 380 m
9 104 m

Vlastník

Základní charakteristiku p d v zájmové oblasti lze ur it z BPEJ, která je
charakterizována klimatickým regionem, hlavní p dní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou p dy, jež specifikují hlavní p dní a klimatické podmínky
hodnoceného pozemku, p i emž:
klimatický region zahrnuje území s p ibližn shodnými klimatickými podmínkami pro
r st a vývoj zem d lských plodin a je vyjád en první íslicí p timístného íselného kódu,
hlavní p dní jednotka je ú elovým seskupením p dních forem p íbuzných vlastností,
jež jsou ur ovány genetickým p dním typem, subtypem, p dotvorným substrátem, zrnitostí,
hloubkou p dy, stupn m hydromorfismu, pop ípad výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrod ovacím opat ením a je vyjád ena druhou a t etí íslicí íselného kódu,
sklonitost a expozice ke sv tovým stranám vystihuje utvá ení povrchu zem d lského
pozemku a je vyjád ena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu št rku a kamene v ornici k obsahu št rku
a kamene v spodin do 60 cm, a hloubka p dy je vyjád ena pátou íslicí íselného kódu, která
je výsledkem jejich kombinace.
Dot ené pozemky mají kód BPEJ 1 01 00 a I. t ídu ochrany zem d lské p dy.
Charakteristika kódu BPEJ 1 01 00:
-

teplý, suchý region

ernozem (typické i karbonátové) na spraši; st edn t žké, s p evážn p íznivým
vodním režimem
-

kategorie sklonitosti 0 – 1, tj. úplná rovina až rovina, kategorie expozice 0, tj. rovina

kategorie skeletovitosti 0, tj bezskeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 10 %
kategorie hloubky p dy 0, tj. p da hluboká 60 cm
Dle Metodického pokynu MŽP je I. t ída ochrany ZPF klasifikována následujícím
zp sobem:
Do I. t ídy ochrany zem d lské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy
v jednotlivých klimatických regionech, p evážn v plochách rovinných nebo jen mírn
sklonitých, které je možno odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to
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p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové
stavby zásadního významu.
Celková zastav ná plocha areálu bude cca 43 997 m2.
Výpis z katastru nemovitostí je p ílohou . 12 tohoto oznámení.
V rámci p ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis
požádat o vydání souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk pro realizaci zám ru ze
ZPF.
Využití parcel k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta
Lovosice. Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 10 tohoto oznámení.
Výpis z katastru nemovitostí je sou ástí p ílohy . 12 tohoto oznámení.

2. Odb r a spot eba vody
V ešeném území Pr myslové zóny .4 – Jih v katastrálním území Lovosice nejsou
v komunikaci podél pozemku inženýrské sít vhodné pro napojení ešeného objektu. Napojení
na vodovodní ad bude provedeno v areálu spole nosti etrans na ad DN LT100, bude
p iveden na hranici pozemku investora, kde bude osazena vodom rná šachta, ve které bude
instalován faktura ní sdružený vodom r v etn p íslušných armatur. Po areálu bude proveden
rozvod s osazením nadzemních hydrant DN100.
Pro zásobování pitnou vodou každého ešeného objektu zám ru je navržena jedna
vodovodní p ípojka DN 50. Tato bude napojena na vyprojektovanou vodovodní sí
vysazením odbo ky DN 100/50 se zemním uzáv rem.
Vodovodní p ípojka DN 50 bude zaúst na do prostoru zázemí v 1. NP objektu, kde je
uvažován hlavní uzáv r objektu. Od uzáv ru bude proveden domovní rozvod, který bude
veden k jednotlivým míst m odb ru.
Z pitného vodovodu budou napojena veškerá odb rná místa v objektu v etn
hydrantového zavodn ného systému v objektu.

Bilance pot eby vody a odpadních vod jedné haly:
- po et zam stnanc :

40

- specifická pot eba vody:

60 l/zam stnanec/den

pr m rná denní pot eba celkem:

Qd = 40 x 60 = 2,4 m3/den

Ro ní pot eba celkem:

Qr 1 = 40 x 12 m3/rok = 480 m3/rok

Požární množství - vnit ní:

Qpož = 1,5 l/sec

Požární množství - vn jší:

dle oddílu požární ochrany
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3. Surovinové a energetické zdroje
Zásobování elektrickou energií
Bilance odb ru elektrické energie zahrnuje oba skladové objekty a spot ebi e v areálu.
Celková bilance areálu
Pi = 928,00 kW
Pp = 834,00 kW
Ip = 355,80 A
cos

= 0,95

V objektu bude instalován náhradní zdroj – dieselagregát s automatickým startem pro
napájení požárních erpadel hasicího systému Sprinkler, pro napájení nouzového osv tlení na
chodbách a schodištích a p ípadn dalších specifikovaných za ízení je uvažován zdroj UPS,
v osamocených místnostech s nutností nouzového osv tlení bude tento systém dopln n
svítidly se zajišt ným zdrojem elektrické energie (svítidla s vestav nými akumulátory,
pohotovostní).
Objekt bude vybaven hlavními rozvád i NN z nichž budou napojeny všechny odb ry
objektu
Úst ední vytáp ní
Tepelné ztráty byly vypo teny p edb žn pro venkovní výpo tovou teplotu -12°C.
Tepelné ztráty byly stanoveny bez ohledu na technologické tepelné zát že.
Energetické nároky a spot eby tepla:
Celková tepelná ztráta prostupem a infiltrací:

720,0 kW

Tepelný výkon pro VZT:

165,0 kW

Ro ní spot eba tepla:

8 140,0 GJ/rok

Poznámka:
Uvedené kapacity platí pro jednu halu.

Popis ešení systému vytáp ní
Pro vytáp ní a v trání prostoru skladové haly jsou použity jednotky s plynovými
oh íva i.
Vytáp ní technického zázemí objektu bude dle požadavku instalovaných technologií
agregáty s plynovým oh evem.
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Kancelá e p íjmu a expedice
V zázemí tohoto prostoru bude osazen plynový nást nný kotel o výkonu 17 kW. Kotel
bude v provedení turbo a bude si nasávat spalovací vzduch z venkovního prostoru. Uvedený
výkon nezahrnuje pot ebu pro oh ev TUV.
Systém vytáp ní pro ást p íjmu a expedice
Distribuce topné vody v této ásti objektu bude provád na ocelovým, pop . m d ným
potrubím, které bude opat eno tepelnou izolací.
Šatny a zázemí
V zázemí tohoto prostoru bude osazen plynový nást nný kotel o výkonu 28 kW. Kotel
bude v provedení turbo a bude si nasávat spalovací vzduch z venkovního prostoru. Uvedený
výkon nezahrnuje pot ebu pro oh ev TUV.
Systém vytáp ní pro šatny
Distribuce topné vody v této ásti objektu bude provád na ocelovým, pop . m d ným
potrubím, které bude opat eno tepelnou izolací.
Energie a média
Elektrická energie

Pel = 5 kW, 3x400V/50 Hz

Plynovod
V pr myslové zón je projektován STL plynovod, který je projektov veden k budoucí
lokalit HZS. Tam bude vysazena odbo ka pro areál spole nosti VGP. ad DN50 bude
p iveden na hranici pozemku investora, kde bude osazen p ístavek POZ. Plyn bude v areálu
používán pro teplovodní vytáp ní, v trání a p ípravu teplé vody. Pro technologické ú ely není
požadován. Pro zásobování plynem každé ešené haly je navržena NTL plynovodní p ípojka
DN80.
Maximální hodinová pot eba plynu pro jednu halu je cca 70 m3/hod.
Vzduchotechnika, klimatizace
Základní údaje:
Zimní výpo tová teplota venkovní:

tez = -12°C

Letní výpo tová teplota vnit ní:

tiL = nedefinováno

Zimní výpo tová teplota vnit ní:

tiz = + 18°C

Topné médium:

zemní plyn
voda 80/60°C

Elektrická soustava:
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V trání a vytáp ní skladové haly
V trání a vytáp ní prostor je navrhováno decentralizovanými v tracími jednotkami
pracujícími s erstvým a s cirkula ním vzduchem.
V trací jednotky budou v nást nném provedení a budou nasávat erstvý vzduch p es
protideš ovou žaluzii v obvodové st n haly. Každá z t chto jednotek bude složena z filtru
vzduchu, ventilátoru, plynového oh íva e a výdechové žaluzie. Odvod vzduchu je navržen
nást ešními ventilátory nad st echu objektu.
Vytáp cí jednotky budou pracovat s cirkula ním vzduchem a budou složeny
z ventilátoru a plynového oh íva e. Tyto jednotky budou instalovány pod st echou haly a
budou osazeny tak, aby výdech vzduchu sm oval do komunikací mezi regálovým systémem.
Navržený p ívod erstvého vzduchu odpovídá vým n objemu v celém prostoru haly
za hodinu x = 0,13/hod, tj. Vp = 13 700 m3/hod, Vo= 13 700 m3/hod.
Pro letní období je pro odvod tepelných zisk zejména p es st ešní sv tlíky navrženo
podtlakové v trání. Odvod bude ešen pomocí nást ešních ventilátor , p ívod venkovního
vzduchu pak bude p es protideš ové žaluzie osazené v obvodovém plášti haly. Vzduchový
výkon pro letní v trání bude odpovídat intenzit vým ny vzduchu v celém prostoru haly
2 x za hodinu, tzn. Vo = 210 000 m3/hodinu. Pot ebná plocha p ívodních žaluzií je cca 20 m2.
Topným médiem pro jednotky ve skladové hale je navrhován zemní plyn a cirkula ní
jednotky hradí v prostoru skladové haly tepelnou ztrátu cca 700 kW.
Tepelné bilance:
pot eba tepla pro v trání:

1 932 MWh/rok

pot eba tepla pro vytáp ní:

230 MWh/rok

Poznámka:
uvažováno pro vnit ní teplotu v prostoru Ti=+18°C a platí pro jednu halu.

V trání technického zázemí objektu
Prostory budou v trány dle jejich zat íd ní a technologického vybavení podtlakovým
zp sobem dle požadavk osazených technologií. Jedná se zde zejména o trafostanici,
rozvodny, strojovnu DA, apod.
V trání kancelá í p íjmu a expedice, toalet
Kancelá e u obvodové st ny budou v trány p irozen – okny.
St edový prostor této dispozice bude v trán p etlakovým zp sobem potrubní sestavou
umíst nou v blízkosti v traného prostoru. Potrubní sestava bude složena z klapky na sání,
filtru, vodního oh íva e a ventilátoru a bude zajiš ovat intenzitu vým ny vzduchu
4 x za hodinu. Odvod vzduchu pak bude ešen p es p ilehlé toalety nad st echu p ístavku.
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V trání šaten a hygienického zázemí
Pro v trání t chto prostor bude pro p ívod v tracího vzduchu použita
vzduchotechnická jednotka, která bude umíst ná pod stropem chodby p ed šatnami. Jednotka
bude složena z regula ní klapky na sání, filtru, vodního oh íva e a p ívodního ventilátoru.
Distribuce vzduchu do prostor šaten bude pod stropem p ívodními talí ovými ventily,
resp. výustkami pro kruhové potrubí. Odvod znehodnoceného vzduchu je navrhován p es
prostory toalet a sprch provozn p íslušných k šatnám.
Vzduchový výkon navrženého za ízení odpovídá intenzit vým ny v prostoru šaten
6 x za hodinu s vazbou na požadavek na odvodní vzduch v p ilehlých prostorech sprch
a toalet.
Energie a média
Elektrická energie:

Pel = 115 kW, 3 x 400V/50 Hz

Tepelná energie:

Qt = 140 kW, zemní plyn
Qt = 25 kW, voda 80/60°C

Poznámka:
uvedené energetické údaje platí pro jednu halu

P íslušenství vzduchotechnických za ízení
Vzduchovody
V této projektové dokumentaci je navrhováno potrubí dle ON 120405
z pozinkovaného plechu s lisovanými p írubami, p í n ztužované. Potrubí bude osazeno na
záv sech, kotvených na záv sy ze st echy, i ze stropu. Pro záv sy do stropu budou použity
hmoždinky. Potrubí na sociálních za ízeních bude vodot sné. Na p írubové spoje použít
v jí ovité podložky – 2ks na jeden spoj. Dále je použito SPIRO potrubí.
Izolace
Potrubí na sání a výtlaku bude izolováno tepeln -hlukovou izolací.

III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na staveništi
a obslužná nákladní automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. Vzhledem
k neznalosti po tu a nasazení stavebních mechanism a obslužné dopravy není možné p esn
vy íslit množství emitovaných zne iš ujících látek vyvolaná provozem mechanism obslužné

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

19

Sklad – VGP Park Lovosice
_________________________________________________________________________________________

dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p edpokládat, že budou nízké. Proto
nebyla etapa výstavby uvažována.
Etapa provozu zám ru
Hlavním zdrojem emisí bude vytáp ní objektu. Zdrojem emisí bude záložní zdroj
(dieselagregát) el. energie. Zdrojem emisí bude také automobilová doprava zajiš ující provoz
areálu a automobilová doprava zam stnanc a návšt v.
Vytáp ní
Vytáp ní jedné skladové haly bude cirkula ními jednotkami SAHARA opat enými
plynovým oh íva em. Celkový instalovaný výkon bude 720 kW (24 ks o výkonu 30 kW).
Vytáp ní kancelá e p íjmu a expedice v každé skladové hale bude vytáp no pomocí plynové
kotelny, kde bude instalovaný plynový kotel o výkonu 25 kW.
Záložní zdroj (dieselagregát)
Náhradním zdrojem el. energie bude dieselagregát (jmenovitý tepelný výkon 20 kW),
který bude umíst n v objektu technického zázemí, v samostatné strojovn . Dieselagregát bude
sloužit p i výpadku energie pro napájení požárních erpadel hasícího sytému Sprinkler,
pro napájení nouzového osv tlení na chodbách a schodištích. V p ípad dalších
specifikovaných za ízení je uvažován zdroj UPS. Dieselagregát bude v provozu 1 x za m síc
po dobu 10 minut k odzkoušení a revizi, tj. 2 h/rok.
Parkovišt
Kapacita parkovišt : celkem je navrženo 67 parkovacích stání.
Návrh za azení zdroje
Vytáp ní kancelá e p íjmu a expedice v každé skladové hale bude vytáp no pomocí
plynové kotelny, kde bude instalovaný plynový kotel o výkonu 25 kW – malý zdroj
zne iš ování ovzduší.
Pro jednu skladovou halu bude umíst no 24 ks cirkula ních jednotek s plynovým
ho ákem o výkonu 30 kW (celkový výkon 720 kW) – st ední zdroj zne iš ování ovzduší.
Spalovací za ízení spalující plynná paliva.
Kategorie: st ední zdroj zne iš ování ovzduší
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Tabulka . 4: Emisní limity
Jmenovitý tepelný
výkon [MW]

0,2 a v tší, ale jmen.
tepelný p íkon
menší než 50 MW

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky
a suchý plyn) pro
Tuhé
zne .
látky

Oxid
si i itý

Oxidy
dusíku
jako NO2

Oxid
uhelnatý

Organické látky
jako suma
uhlíku

501)

352)
9003)

200
3004)

100

nest.

Referen ní
obsah kyslíku
% O2

3

Vysv tlivky:
1)
pro plynná paliva z neve ejných distribu ních sítí (vy išt ný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan i butan nebo
jejich sm si, plyn z rafinerií)
2)

pro plynná paliva z ve ejných distribu ních sítí

3)

pro plynná paliva mimo paliva z ve ejných distribu ních sítí a koksárenský plyn

4)

p i spalování propanu i butanu nebo jejich sm sí

Výb r zne iš ujících látek
Zdrojem emisí budou spalovací zdroje (cirkula ní podstropní jednotky SAHARA,
plynový kotel). Cirkula ní podstropní jednotky SAHARA a plynový kotel budou vytáp ny
zemním plynem. Emise zne iš ující látky vznikající spalováním zemního plynu jsou zejména
NOx a CO. Zdrojem emisí bude také dieselagregát, bude se jednat o náhradní zdroj energie,
který bude v provozu 2 h/rok k odzkoušení.
Zdrojem emisí bude také zásobování a expedice zboží realizována automobilovou
dopravou a automobilová doprava zam stnanc a návšt v areálu. Zdrojem zne iš ování
ovzduší p i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové
nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanism
jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné ástice.
Na základ p edpokládaného množství emisí zne iš ující látky a stanovených imisních
limit byly dále hodnoceny jako modelové látky benzen, PM10 a oxidy dusíku.
Bodové zdroje emisí
Bodovým zdrojem emisí budou komíny od plynových kotl . Vytáp ní kancelá e
p íjmu a expedice v každé skladové hale bude vytáp no pomocí plynové kotelny, kde bude
instalován plynový kotel o výkonu 25 kW.
Technické parametry kotle nebyly v dob zpracování rozptylové studie známy.
P edpokládaná hodinová spot eba zemního plynu na jednu sekci bude 2,88 m3/h. Hodinová
spot eba zemního plynu byla vypo tena z tepelného výkonu kotle.
Jako záložní zdroj el. energie pro jednu skladovou halu bude instalován dieselagregát
o výkonu 20 kW, který bude v provozu pouze 2 h/rok k odzkoušení.
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Tabulka . 5: Emisní parametry bodových zdroj
Zdroj

MPM10
[g/s]

MNOx
[g/s]

Vs
[m3/s]

H
[m]

d
[m]

Pd
[h/den]

x
[m]

y
[m]

Kotelna (hala
H1)

1,6*10-5

1,28*10-3

0,0085

10

0,25

0,11

8

390

365

Kotelna (hala
H2)

1,6*10-5

1,28*10-3

0,0085

10

0,25

0,11

8

430

265

DA (hala H1)

7,25*10-4

2,56*10-3

0,0067

10

0,1

0,0228

0,167

395

380

DA (hala H2)

7,25*10-4

2,56*10-3

0,0067

10

0,1

0,0228

0,167

430

260

Vysv tlivky:
MNOx…….hmotnostní tok NOx
MPM10……hmotnostní tok PM10
VS ..……..objem vzdušniny na výstupu z výduchu
H …......... výška koruny výduchu nad terénem
d ….…..... pr m r výduchu
α ……......relativní ro ní využití maximálního výkonu
Pd …….... po et hodin za den, kdy je zdroj v innosti

Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly uvažovány emise z dopravy na manipula ní ploše,
parkovištích osobních vozidel a emise z vytáp ní skladové ásti decentralizovanými
podstropními jednotkami (vzhledem k tomu, že v sou asné dob není znám po et
instalovaných jednotek byly sálavé jednotky uvažovány jako plošný zdroj).
Emise z dopravy byly uvažovány p edevším z dopravy kamion dovážejících zboží,
dopravy nákladních vozidel odvážejících zboží a dopravy osobních vozidel zam stnanc
spole nosti.
Vytáp ní
Vytáp ní skladové ásti areálu bude zajišt no cirkula ními podstropními jednotkami
SAHARA o celkovém výkonu 720 kW (pro jeden sklad). Technické parametry lokálních
sálavých podstropních jednotek nebyly v dob zpracování rozptylové studie známy.
Maximální hodinová spot eba plynu pro jednu skladovou halu bude 82,86 m3/h.
Emise zne iš ujících látek byly výpo ty z projektovaného pot ebného výkonu
a tabelovaných emisních faktor .
Manipula ní plocha a parkovišt
Mezi dv ma halami Skladu - VGP Park Lovosice bude vybudována manipula ní
plocha. Zásobování a expedice areálu bude zajiš ováno nákladními vozidly. V areálu
skladového komplexu budou celkem vybudovány dv parkovišt osobních vozidel. Parkovišt
budou sloužit p edevším zam stnanc m spole nosti a návšt vám.
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Emisní faktory osobních a nákladních automobil byly spo ítány pomocí výpo etního
programu MEFA-02. Výpo et byl proveden pro rok 2007, rychlost jízdy 20 km/h a emisní
úrove Euro 2.
Nakládací plocha
Jedná se p edevším o t žká nákladní vozidla dovážející a odvážející zboží.
Manipula ní odstavné plochy
Jedná se p edevším o osobní vozidla zam stnanc a návšt v spole nosti.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok plošného zdroje.
Tabulka . 6: Emisní hodnoty plošného zdroje
Hmotnostní tok [g/s]
Škodlivina

Vytáp ní
skladových prostor

Nakládací plocha

Manipula ní
odstavná plocha u
vjezdu do areálu

Manipula ní
odstavná plocha u
skladové haly H2

Benzen

-

6,85*10-6

1,177*10-6

3,68*10-7

NOx

0,0442

4,125*10-3

8,08*10-5

2,525*10-5

PM10

4,6*10-4

1,378*10-4

1,11*10-7

3,4*10-8

- škodlivina není ze spalovacích zdroj uvažována

Celkové p edpokládané ro ní emise ze spalovacích zdroj (bodové a plošné zdroje)
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 7: Ro ní emise zne is ujících látek
Ro ní emise

NOx [kg/rok]

PM10 [kg/rok]

161,65

1,71

Liniové zdroje emisí
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci (silnice
I/15 Litom ice – Lovosice a po ulici Si ejovická sm rem do m sta Lovosice a po komunikaci
k areálu skladového komplexu).
Pro výpo et byl použit p edpoklad zadavatele rozptylové studie, že pro celý skladový
komplex se bude jednat o dopravu 50 OV/den a 20 HDV/den. Rozptylová studie, která je
sou ástí p ílohy tohoto oznámení byla po ítána pro nejhorší možnou situaci, tedy 100
pr jezd OV/den a 40 HDV/den.
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P íjezd a výjezd vozidel ze Skladu - VGP Park Lovosice bude po ulici Ši ejovická
vedoucí do m sta Lovosice.
Na ulici Si ejovická se tedy p edpokládá 100 pr jezd
HDV/den a 184 pr jezd LDV/den.

OV/den, 234 pr jezd

Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na místní komunikaci a poté na silnici I. t ídy
v pom ru 50 % ve sm ru Litom ice a 50 % ve sm ru na Lovosice (viz obrázek . 2
Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy).
Na silnici I. t ídy ve sm ru na Litom ice lze tedy p edpokládat následující p ír stek
50 pr jezd OV/den a 20 pr jezd HDV/den.
Pro výpo et maximální hodinové intenzity se používá p edpoklad, že v dopravní
špi ce jsou emise 2,4-krát vyšší než v pr m ru.
Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spo ítány pomocí
výpo etního programu MEFA-02. Výpo et byl proveden pro rok 2007, rychlost jízdy 20 km/h
a emisní úrove Euro 2. Pro emise z dopravy iní procento zastoupení PM10 100 %
z celkového prachu.
Pro ú ely rozptylové studie byly okolní komunikace rozd leny do t í úsek
a komunikace uvnit areálu do ty úsek jak je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek . 2: Znázorn ní liniových zdroj a rozložení dopravy
Skladovací
hala H1

Skladovací
hala H2

4
7
1

3
6
5
2

Hmotnostní toky benzenu, NOx a PM10 byly vypo teny z tabelovaných emisních
faktor a jsou shrnuty v následující tabulce.
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Tabulka . 8: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdových komunikacích
Zdroj emisí
Úsek 1,2 (90 km/h)

Úsek 1,2 (50 km/h)

Úsek 1,2 (20 km/h)

Úsek 3 (50 km/h)

Úsek 3,4 (20 km/h)

Úsek 5 (20 km/h)

Úsek 6 (20 km/h)

Úsek 7 (20 km/h)

Po et pr jezd /hodinu
OV

7,5

HDV

3

OV

7,5

HDV

3

OV

7,5

HDV

3

OV

15

HDV

6

OV

15

HDV

6

OV

5

HDV

6

OV

5

HDV

0

OV

0

HDV

6

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]

Benzen

2,2*10-8

NOx

1,53*10-5

PM10

3,1*10-7

Benzen

2,6*10-8

NOx

1,22*10-5

PM10

3,48*10-7

Benzen

4,5*10-8

NOx

2,14*10-5

PM10

6,89*10-7

Benzen

5,2*10-8

NOx

2,44*10-5

PM10

6,97*10-7

Benzen

9*10-8

NOx

4,28*10-5

PM10

1,38*10-6

Benzen

7,5*10-8

NOx

4,18*10-5

PM10

1,38*10-6

Benzen

7*10-9

NOx

5,05*10-7

PM10

6,94*10-10

Benzen

6,8*10-8

NOx

4,13*10-5

PM10

1,38*10-6

Vysv tlivky:
OV

osobní vozidla

HDV

t žká nákladní vozidla

Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.

2. Množství odpadních vod a jejich zne išt ní
V ešeném území je již projek n navržena kanalizace gravita ní splašková, která je
ur ena pro jednotlivé investory daného území. Deš ové vody z této ásti pr myslové zóny
budou likvidovány áste n zasakováním do podloží s bezpe nostním p epadem do ve ejné
kanalizace.
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Deš ové vody
Kanalizace deš ová – objekt hal:
Ploché st echy objekt budou odvodn ny vnit ními vtoky uvažované podtlakové
kanalizace. Takto svedené vody budou ležatou kanalizací vedenou pod 1. NP svedeny do
hlavního svodu, vyvedeného severním sm rem p ed objekt, ukon eného šachtou. Z této
šachty bude provedena p ípojka do jednotné kanalizace.
Množství deš ových vod ze st echy objektu - výpo tové:
Q=P.x.i.x.
P .... plocha st ech
I ...... Intenzita p ívalového 15-ti minutového dešt i = 155 l/s.ha s periodicitou p = 1
.... odtokový sou initel pro zastav né plochy

Qdeš . = 2 x 10 532 m2 x 0,0155 l/sec.m2 x 0,9 = 293,84 l/sec
U deš ových vod pocházejících ze st ech objekt
zne išt né, proto nejsou považovány za odpadní vody.

se p edpokládá, ze nebudou

Odpadní vody
Kanalizace deš ová – komunikace, chodníky a pojížd né plochy:
V rámci ešeného areálu jsou navrženy obslužné komunikace, p ístupové chodníky a
pojížd né plochy, které souvisí s obslužností objektu. Deš ové vody z t chto povrch budou
gravita n svád ny uli ními vpust mi do jednotlivých stok a odvád ny do jednotné
kanalizace.
Množství odpadních deš ových vod z komunikací, chodník
výpo tové:

a pojížd ných ploch -

.... odtokový sou initel pro asfaltové plochy (sklon 1-5%) .....0,8
Qd = (6 863,34 + 1 131,63 m2) x 0,0155 l/sec.m2 x 0,8 = 99,14 l/sec
Kanalizace deš ová – parkovací plochy
Sou ástí ešení odvodn ní vn jších ploch je také odkanalizování navržených
parkovacích stání. V areálu je navrženo jedno parkovišt pro osobní automobily v prostoru u
p íjezdu a další v prostoru areálu. Parkovací plochy budou odvodn ny p es navržené uli ní
vpusti, které budou svád t deš ové vody do jednotlivých stok a dále do jednotné kanalizace
p es ORL.
Množství deš ových vod ze zpevn ných ploch parkování osobních aut– u p íjezdu:
Qd 3a = 615 m2 x 0,0155 l/sec.m2 x 0,8 = 7,63 l/sec
Množství deš ových vod ze zpevn ných ploch parkování osobních aut– v areálu:
Qd 3b = 565 m2 x 0,0155 l/sec.m2 x 0,8 = 7 l/sec
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

26

Sklad – VGP Park Lovosice
_________________________________________________________________________________________

Deš ové vody budou svedeny do jedné spole né šachty, kde budou p e erpávány do
jednotné gravita ní kanalizace s p ípojným bodem v areálu spole nosti etrans.
Kanalizace splašková
P ípojný bod gravita ní kanalizace je umíst n v areálu spole nosti etrans. Do tohoto
místa bude kanalizace z hal provedena jako tlaková. V erpací stanici splaškových vod je
uvažováno s dvojicí ponorných erpadel, z nichž jedno bude záložní. Výtla né potrubí bude
vedeno severn po hranici pozemku, kde bude provedeno napojení do navržené gravita ní
kanalizace.
Návrhové erpací množství odpadních vod v erpací šacht je cca 2,5 l/sec.
V objektu každé skladové haly jsou navržena sociální za ízení pro zam stnance. Jedná
se o umývárny, klozety a sprchy. Dále se jedná o ajovou kuchy ku a úklidovou komoru.
Splaškové vody od za izovacích p edm t sociálních za ízení zam stnanc v jednotlivých
podlažích budou svedeny jedním hlavním svodným potrubím, které vn objektu bude
napojeno na erpací šachtu. Z této šachty je navržen výtlak do ve ejné splaškové gravita ní
kanalizace.

3. Kategorizace a množství odpad
Odpady, které budou vznikat v souvislosti se zám rem, lze rozd lit na odpady, které
budou vznikat p i jeho výstavb a na odpady vznikající za b žného provozu.
Etapa výstavby zám ru
Po dobu výstavby zám ru budou vznikat odpady typické pro stavební innosti tohoto
druhu a rozsahu (tj. odstra ování zelen , zemní stavební a montážní práce, vybavování
objekt , úklidové práce, apod.).
B hem výstavby zám ru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých ástí
konstruk ních prvk (nap . zbytky neupot ebených t snících fólií, zbytky potrubí, kabel aj.)
Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy
odpadních obal jako jsou nap íklad papírové a lepenkové obaly, plastové obaly od
stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, nevyužité ásti kovových konstrukcí
(železo, ocel, sm sné kovy, atd.).
Ve fázi výstavby bude vznikat i komunální odpad, který bude t íd n na využitelné
složky – plasty, sklo, papír. P edpokládá se zapojení do systému sb ru komunálního odpadu
obce.
Rostlinný materiál pocházející z odstra ování vegetace p i p íprav
realizaci zám ru bude využit vhodným zp sobem (nap . kompostování).

plochy pro

P i realizaci stavby je uvažováno o skrývce ornice a to v mocnosti 0,4 – 0,5 m. Tato
bude áste n použita pro dotvarování a ohumusování definitivních nezpevn ných zelených
ploch. Podstatn v tší kubatura skryté ornice, která nebude využita ve vlastním areálu
investora, bude deponována mimo stavbu a bude použita dle následn uzav ených smluv
investora s m stem apod.
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Vznikající odpady budou v maximální možné mí e recyklovány. Pokud budou n které
odpady i jejich ásti zne išt ny nebezpe nými látkami, bude s t mito odpady nakládáno jako
s nebezpe ným odpadem.
Odpady vznikající b hem výstavby budou odd len shromaž ovány ve sb rných
nádobách a kontejnerech, po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány k využití i
k odstran ní. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou také t íd ny dle jednotlivých
druh , shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených nepropustných nádobách
ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít k neoprávn né manipulaci s
nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážd ných odpad .
Shromaž ovací nádoby musí být ozna eny v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o
odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní. V p ípad shromaž ovacích
nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby opat eny katalogovým íslem, názvem
odpadu, symboly nebezpe nosti a osobou zodpov dnou za obsluhu a údržbu
shromaž ovacího prost edku. V blízkosti shromaž ovacího místa
i prost edku
nebezpe ných odpad nebo na nich musí být umíst n identifika ní list nebezpe ných odpad .
Dodavatel stavebních prací, který bude dle smlouvy sou asn p vodcem odpad ,
zajistí další nakládání s t mito odpady v souladu s platnými legislativními p edpisy.
P esná specifikace odpad vznikajících v pr b hu výstavby není v sou asné dob
možná, bude up esn na v provád cích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy
odpad vznikající b hem výstavby zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob
shromaž ování, t íd ní, odstran ní i využití.
O ekávané druhy odpad
uvedeny v následující tabulce.

vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou

Tabulka . 9: P edpokládané druhy odpadu vznikající p i výstavb zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

Odstra ování vegetace

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem
08 01 11

Odpad vznikající b hem
stavby

08 01 17

N

Odpady z odstra ování barev nebo lak obsahujících
organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

08 04 10

O

Jiná odpadní lepidla a t snící materiály neuvedené
pod íslem 08 04 09

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 20

N

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
obsahující nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

12 01 21

O

Upot ebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod íslem 12 01 20

Odpad vznikající b hem
stavby
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a
mazací oleje

Údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 02

O

Plastové obaly

Obaly stavebních
materiálu a hmot apod.

15 01 03

O

D ev né obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 04

O

Kovové obaly

Odpad vznikající b hem
stavby

15 01 05

O

Kompozitní obaly

Obaly stavebních
materiál a hmot apod.

15 01 06

O

Sm sné obaly

Obaly stavebních hmot
apod.

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo
obaly t mito látkami zne išt né

Obaly z nát rových a
t snících hmot

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn
olejových filtr jinak blíže neur ených), isticí
tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 01

O

Beton

Zbytky stavebních hmot
– odpad vznikající b hem
stavby

17 01 02

O

Cihly

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 06

N

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk obsahující nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

17 01 07

O

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk neuvedené pod íslem
17 01 06

Poškozené nebo jinak
nepoužitelné stavební
hmoty, odpad vznikající
b hem stavby

17 02 01

O

D evo

Odpadní stavební d evo,
odpad vznikající b hem
stavby

17 02 02

O

Sklo

Zbytky, poškozené
stavební materiály

17 02 03

O

Plasty

Odpad plast

17 02 04

N

Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpe né látky
nebo nebezpe nými látkami zne išt né

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 05

O

Železo a ocel

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 07

O

Sm sné kovy

Zbytky, poškozené
stavební materiály odpad vznikající b hem
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik
stavby

17 04 09

N

Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami

Odpad ze stavebních
úprav

17 04 10

N

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpe né látky

Odpad vznikající b hem
stavby

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Odpad vznikající b hem
stavby

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 05

N

Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né látky

Odpad ze stavebních
úprav

17 05 06

O

Vyt žená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05

Odpad ze stavebních
úprav

17 06 04

O

Izola ní materiály jiné jako uvedené v 17 06 01 a
17 06 03

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 01

O

Papír a lepenka

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 02

O

Sklo

Odpad vznikající b hem
stavby

20 01 39

O

Plasty

Odpad vznikající b hem
stavby

20 03 01

O

Smíšený komunální odpad

Odpad vznikající b hem
stavby

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

K nakládání s odpady ze stavební výroby lze formulovat doporu ené postupy p i
zabezpe ování nakládání se stavebními odpady:
p ednostn využívat jednotlivé konstruk ní celky staveb (prefabrikáty, ocelové
konstrukce, d ev né konstrukce – nosníky, výpln otvor apod.) jako celky.
pokud nelze nepoužité stavební materiály staveb využít jako celek, odpad mechanicky
(fyzikáln ) upravit tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se št rkopísky nebo stavebním
kamenivem a dále jej využít jako stavební výrobky (v souladu s platnými legislativními
p edpisy o technických požadavcích na výrobky), k výrob stavebních a jiných výrobk i
k materiálovému využití v podzemních prostorách a na povrchu terénu (v souladu
s požadavky platné legislativy p i nakládání s odpady).
Neupravené – nerecyklované stavební odpady (tzn. odpady bez upravení velikosti
složek nap . drcením a rozt íd ním na velikostní frakce) dle metodického pokynu nelze
obecn využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpad podskupiny
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17 05 00 – Zemina vyt žená, kategorie „O“). U neupravených stavebních odpad nelze
obecn prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušin (nelze prakticky p ipravit
pr m rný reprezentativní vzorek odpadu pro ú ely analytického stanovení) a tedy je nelze
neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních prostorách ani na povrchu terénu, ani
k vytvá ení krycí - rekultiva ní vrstvy p i uzavírání skládek.
Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru budou vznikat odpady charakteristické pro innosti
probíhající v objektech spole nosti - vybalování, t íd ní, balení výrobk a v administrativ –
tedy p edevším odpadní obaly a komunální odpady v etn jejich vyt íd ných složek.
Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, užívání,
údržby a oprav za ízení v prostorách areálu (nap . zbytky nát rových hmot, odpadní oleje,
akumulátory, baterie, zá ivky, odpady z údržby odlu ova e ropných látek, vzduchotechniky a
klimatizace apod.). Opravy strojního za ízení budou zajiš ovány odborným servisem na
základ smluvních vztah v etn zajišt ní nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené
servisní innosti.
Z provozu ajové kuchy ky budou vznikat také odpady organického p vodu
(biologicky rozložitelný odpad). V sou asné dob nelze množství a druhy odpad objektivn
ur it.
Odpady vznikající b hem výstavby i provozu zám ru budou odd len shromaž ovány
ve vhodných shromaž ovacích prost edcích (nádobách, kontejnerech) a po jejich napln ní
budou tyto odpady p edávány oprávn ným osobám. P ípadn vznikající nebezpe né odpady
budou t íd ny dle jednotlivých druh , shromaž ovány odd len ve speciálních uzav ených
nepropustných nádobách ur ených k tomuto ú elu a zabezpe ených tak, aby nemohlo dojít k
neoprávn né manipulaci s nebezpe nými odpady nebo k úniku škodlivin z t chto odpad do
okolního prost edí.
Shromaž ovací nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem o odpadech. V p ípad
shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby opat eny katalogovým
íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly nebezpe nosti a jménem osoby
zodpov dné za obsluhu a údržbu shromaž ovacího prost edku. V blízkosti shromaž ovacího
místa i prost edku nebezpe ných odpad nebo na nich musí být umíst n identifika ní list
nebezpe ného odpadu.
Bude vedena pr b žná evidence o odpadech a pln ny další povinnosti vyplývající ze
zákona o odpadech a provád cích p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad ,
omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad musí být
p edávány pouze osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad .
S upot ebenými zá ivkami, pneumatikami, oleji a akumulátory bude snahou nakládat
v režimu zp tného odb ru použitých výrobk (dle ustanovení §38 zákona .185/2001 Sb.).
V provád cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem
výstavby i provozu zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob shromaž ování, t íd ní,
odstran ní i využití.
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpad , které by mohly vznikat p i
provozu zám ru.
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Tabulka . 10: Vybrané druhy odpadu vznikající p i provozu zám ru
Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad z údržby

08 04 09

N

Odpadní lepidla a t snící materiály obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky

Odpad z údržby

13 01 10

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

Údržba vysokozdvižných
vozík

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a
mazací oleje

Údržba vysokozdvižných
vozík

13 05 03

N

Kaly z lapák ne istot

Údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 02

O

Plastové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 03

O

D ev né obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 04

O

Kovové obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 06

O

Sm sné obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 07

O

Sklen né obaly

P íjem, expedice zboží

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo
obaly t mito látkami zne išt né

Odpad z údržby

15 02 02

N

Absorp ní inidla, filtra ní materiály (v etn
olejových filtr jinak blíže neur ených), istící
tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami

Odpad z údržby

16 01 03

O

Pneumatiky

Odpad z údržby

16 06 01

N

Olov né akumulátory

Údržba za ízení

16 06 04

O

Alkalické baterie (krom baterií uvedených pod
íslem 16 06 03)

Odpad z údržby

17 02 03

O

Plasty

Odpad plast

17 04 05

O

Železo a ocel

Údržba za ízení

20 01 01

O

Papír a lepenka

P íprava jídel, údržba

20 01 02

O

Sklo

P íprava jídel, údržba

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

P íprava jídel

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

Údržba objekt

20 01 23

N

Vy azená za ízení obsahující chlorofluorovodíky

Údržba za ízení

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, za azené pod ísly 16 06 01,
16 06 02 nebo pod íslem 16 06 03 a net íd né
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

Údržba za ízení

20 01 35

N

Vy azené elektrické a elektronické za ízení
obsahující nebezpe né látky neuvedené pod ísly
20 01 21 a 20 01 23

Údržba objekt

20 01 39

O

Plasty

Odpad z celého areálu
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Katalogové
íslo

Kategorie

Název druhu odpadu

Vznik

20 01 40

O

Kovy

Odpad z celého areálu

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

Odpad z celého areálu

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

Odpad z celého areálu

20 03 03

O

Uli ní smetky

Odpad z celého areálu

20 06 07

O

Objemný odpad

Odpad z celého areálu

Vysv tlivky:
O

ostatní odpad

N

nebezpe ný odpad

Pro veškeré druhy odpad nelze celkovou ro ní produkci v sou asné dob (v této fázi
projektové dokumentace, kdy byla p edložena pouze technická zpráva zám ru) objektivn
stanovit.
Využití
i odstra ování odpad
bude zajišt no servisním zp sobem
u specializovaných firem s p íslušným oprávn ním (osoba oprávn ná k nakládání s t mito
druhy odpad ve smyslu § 4 a § 12 zákona .185/2001 Sb.).
Komunální odpad od zam stnanc
kontejnerových nádob s pravidelným odvozem.

bude

umís ován

do

popelnicových

a

Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám ru musí být ešeno v souladu se
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní
a v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy.
Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , má každý v rozsahu své
p sobnosti povinnost zajistit p ednostn využití odpad p ed jejich odstran ním. Materiálové
využití odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad . P i posuzování vhodnosti zp sob
odstran ní odpad má vždy p ednost zp sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je
šetrn jší k životnímu prost edí.
Odpady vznikající p i ukon ení provozu zám ru
Ukon ení provozu Skladu - VGP Park Lovosice není plánováno. Pokud by
v budoucnu došlo k ukon ení provozu, bude spektrum vznikajících odpad obdobné jako
v etap výstavby. Odstran ní objekt , budov a zpevn ných ploch musí být realizováno dle
požadavk platných legislativních p edpis .

4. Hluk, vibrace a zá ení
Hluk
Po dokon ení zám ru se p edpokládají v posuzované lokalit stacionární zdroje hluku
uvedené v následující tabulce.
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Tabulka . 11: Stacionární zdroje hluku umíst né na zám ru
Zdroj hluku

Umíst ní

LAeq,T 1)

Po et

[dB]

Skladová hala H1
p ívodní jednotka
SAHARA

st na haly H1

3

73,0 2)

odsávací ventilátor - zima

st echa haly H1

4

64,0

odsávací ventilátor - léto

st echa haly H1

28

62,0

protideš ová žaluzie

st na haly H1

2

70,0

cirkul. jednotka
SAHARA

st echa haly

24

50,0

žaluzie

technické zázemí - st na

8

50,0

výduch komínu

kotelna - st echa

1

60,0

VZT (saní a výfuk)

sociální zázemí - st echa

2

50,0

Skladová hala H2
p ívodní jednotka
SAHARA

st na haly H2

3

73,0 2)

odsávací ventilátor - zima

st echa haly H2

4

64,0

odsávací ventilátor - léto

st echa haly H2

28

62,0

protideš ová žaluzie

st na haly H2

2

70,0

cirkul. jednotka
SAHARA

st echa haly

24

60,0

žaluzie

technické zázemí - st na

8

50,0

výduch komínu

kotelna - st echa

1

60,0

VZT (saní a výfuk)

sociální zázemí - st echa

2

50,0

Areál zám ru – venkovní prostor (parkovišt , komunikace v areálu zám ru)
Úsek komunikace
Po et
pr jezd za
16 hodin

A

B

C

D

P1

P2

OV

100

50

0

50

25

25

NV

40

40

40

0

0

0

ozna ení tras pojezdu v areálu viz. následující obrázek
u veškeré obslužné dopravy v areálu zám ru uvažujeme s rovnom rným rozložením dopravy po celou
denní dobu
Vysv tlivky:
1)

ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 4,0 m od zdroje hluku

2)

LWA hladina akustického výkonu A

Poznámka:
všechny zdroje hluku jsou v provozu po celých 8 souvislých po sob jdoucích denních hodin
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Zdrojem hluku v dob provozu zám ru bude také obslužná doprava na p ilehlých
komunikacích a v areálu skladu. Trasy pohybu dopravy jsou znázorn ny v následujícím
obrázku.
Obrázek . 3: Ozna ení tras úsek v etn parkoviš v areálu zám ru

C

A

P1

B

P2 D

Rozložení dopravy a ozna ení úsek dopravních tras je znázorn no na obrázku . 13
tohoto oznámení. V následující tabulce jsou uvedeny p edpokládané po ty pr jezd vozidel
vyvolané posuzovaným zám rem.
Tabulka . 12: Po ty pr jezd vozidel vyvolané pouze zám rem (výpo tový rok 2008)
Silnice

817

Úsek silnice

1

DENNÍ DOBA - po et pr jezd
vozidel za 16 hod

I/15
2

817
3

4

5

D8

-

6

7

celkem

140

70

0

70

0

nákladní

40

20

0

20

0

V hlukové studii je v rámci možné kumulace vliv vy íslena také intenzita pr jezd
vozidel z provozu Flexfill Plant.
Hluková studie je sou ástí p ílohy . 7 tohoto oznámení.
Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a stav geologického podloží. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

35

Sklad – VGP Park Lovosice
_________________________________________________________________________________________

objekt od místa zám ru se p enos vibrací z provozu zám ru do t chto objekt
nep edpokládá.
P i jízd nákladních aut (pop . mechanism ) po komunikaci vznikají tzv. dopravní
ot esy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky.
Tyto ot esy se ší í v podloží, obvykle se však projevují pouze n kolika metr
od liniového zdroje. Vzhledem k o ekávanému p ír stku ke stávající intenzit dopravy se
nep edpokládá, že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy zám ru byly p í inou
statických poruch staveb situovaných v blízkosti využívané p íjezdové komunikace.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného zá ení.

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z b žného provozu Skladu - VGP Park Lovosice p i dodržování legislativních
p edpis a dále navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí
v okolí areálu žádná významná rizika.
Riziko bezpe nosti provozu a lokálního zne išt ní životního prost edí by tedy
p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku technické závady i selhání
lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za nejzávažn jší mimo ádné
události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí a zdraví obyvatel lze považovat únik
závadných látek a požár.
Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p dy
(pop . geologického podloží) by se mohly stát nebezpe né látky používané k pohonu
a k údržb nákladních automobil a nakládacích stroj (motorová nafta, oleje, mazadla atd.),
n které z produkovaných odpad (filtry nasycené olejem, obaly obsahující zbytky
nebezpe ných látek apod.) Mohlo by dojít k náhodnému úniku ropných látek a jiných
závadných látek (zejména odpad ) z nedokonale t snících nádob) a shromaž ovaných obal ,
z nádob se závadnými látkami i odpady, dále k únik m nafty z nedokonale t snících nádrží,
úniku olejovitých tekutin a mazadel z net snících ástí motorových automobil a stroj na
nezpevn né plochy v míst výkop a stavby (p edevším v dob výstavby zám ru) a na
zpevn né plochy používaných p epravních tras. Z kanalizace na odpadní splaškové vody by
k náhodnému úniku došlo pouze v p ípad porušení nepropustného materiálu potrubí.
P ípravné i stavební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního stavu
a havárií minimalizovalo.
Používané instalace a technologická za ízení se budou pravideln
a udržovat v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.

kontrolovat

B hem výstavby se na ploše zám ru nebudou realizovat vým ny olej , opravy stroj ,
mytí nákladních vozidel a stroj . Dopl ování pohonných hmot do mechanism a stroj bude
provád no výhradn na zpevn né ploše. Na této ploše budou t žební a nakládací stroje také
parkovat. Plocha musí být zabezpe ena tak, aby v p ípad náhodného úniku závadných látek
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p i parkování mechanism
i erpání pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci
okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení vozidel a stroj na nezpevn né ploše musí být
tyto mechanismy podloženy záchytnými plechovými vanami nebo instalován technický
bezpe nostní prvek (nap . lapol), který by absorboval p ípadné úniky ropných látek z vozidel..
Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacích
stanicích.
Pro p ípady zne išt ní p dy náhodnými úniky technických kapalin z motorových
vozidel b hem výstavby zám ru bude v prostoru technického zázemí z ízen tzv. havarijní bod
s prost edky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími prost edky,
lékárni kou pro první p edléka skou pomoc a ochrannými pom ckami pro pracovníky
(pracovní a gumové rukavice, ochranný štít i brýle, gumová ochranná obuv).
Havarijní bod bude vybaven havarijní sudovou hydrofóbní soupravou na ropné
kapaliny, která obsahuje: sb rnou pevnou nádobu (nap . sud s víkem), sorp ní rohože,
ut s ovací pastu, úložné sá ky a PE pytle na použité sorp ní prost edky, plastovou fólii
a rukavice, sypký sorbent vhodný pro záchyt ropných látek, (pop . piliny), smeták, lopatku,
kbelík, lopatu. Prost edky pro zdolání náhodného úniku závadných látek budou uloženy na
p ístupném míst .
V p ípad
následovn :

úniku závadných látek na nezpevn nou plochu se bude postupovat

1.

ihned p erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,

2.

zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,

3.

odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.

Je nutné ihned p erušit nebo alespo omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimo ádné události (do asn ut snit poškozená místa, otvory i praskliny (nap . ut s ovací
pastou i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je d ležité z místa odstranit
možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje i mechanismu apod.).
P i úniku závadných látek na nezpevn nou plochu je nutné dle možností zabránit
rozši ování látek do míst dosud nezamo ených a závadnou látku urychlen zachytit - uniklou
kapalinu p emístit do náhradní nepropustné nádoby, zbytek zachytit pomocí savého materiálu
(sypký sorbent, piliny, sorp ní rohože atp.). Zne išt né sorbenty se shromáždí do ozna ených
PE pytl nebo ozna ených a uzav ených sud s víkem a poté je t eba zajistit jejich odstran ní.
Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen odstranit z terénu ru n (pomocí lopaty
a krumpá e), nebo v p ípad v tšího rozsahu úniku vyt žit pomocí strojní mechanizace
a odvézt na zabezpe enou skládku nebezpe ných odpad .
S postupem p i odstran ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním
ádem a požárními p edpisy budou pravideln seznamováni všichni dot ení pracovníci.
Pracovníci budou d kladn proškoleni i v oblasti bezpe nosti práce na pracovišti.
S chemickými látkami a p ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk zákona
. 356/2003 Sb., o chemických látkách v platném zn ní.
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Požár
Požár p edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad ní ho lavých látek (vybavení
prostor, zásoby pohonných hmot v automobilech). Riziko požáru je možné uvažovat nap .
vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem poruchy instalovaných za ízení, havárií i
nestandardním provozem vozidel apod.
P i požáru by mohly unikat do ovzduší toxické zplodiny ho ení, mohlo by dojít
u n kterých škodlivin k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých koncentrací
v ovzduší. Dále by mohla být kontaminována p da a podzemní voda použitím hasebných
prost edk a vyplavením skladovaných látek a odpad p i hašení.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ
1.
Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zám rem investora je výstavba dvou jednopodlažních halových skladovacích budov
s administrativní ástí a se zázemím pro pracovníky. Navrhovaná skladovací hala je situována
v prostoru pr myslové zóny . 4 - Jih v katastrálním území Lovosice. P dorysná orientace
budovy je p izp sobena provozním požadavk m, tvaru pozemku a vazbou na p íjezdy
a p ístupové cesty. Vzhled budovy je charakterizován pr myslovou a technologickou funkcí
budovy a jejím osazením do rozvojové zóny pr myslové výstavby m sta. Sou ástí vlastního
skladu je p ístavba pro administrativu, sociální za ízení pracovník v etn denní místnosti
a technické zázemí s místností nabíjení vysokozdvižných vozík .
Areál bude situován na jižním okraji m sta Lovosice, severn od zám ru se nachází
pr myslová plocha, východn je zahrádká ská kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15
Most – Litom ice a západn ulice Si ejovická.
ešený zám r „Sklad - VGP Park Lovosice“ se bude nacházet v katastrálním území
Lovosice na parcelách íslo 2500/1, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9 (pozemky kategorie orná
p da) a 2528, 2482, 2545/1 (pozemky kategorie ostatní plocha).
Kvalita zem d lské p dy je charakterizována bonitovanou p dn ekologickou
jednotkou BPEJ. Parcelní ísla mají íslo BPEJ 1. 01. 00 - t ída ochrany zem d lské p dy I.
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Obrázek . 4: Umíst ní zám ru

Katastrální území Lovosic leží p ímo na rozhraní t í geomorfologických oblastí: úvalu
Terezínsko – kolínského (niva Labe), pahorkatiny Klapské vyso iny (mírn zvln ný terén nad
Keblickou strání a terasou Modly) a eského st edoho í (úpatí a ást jihovýchodního úbo í
Lovoše).
Význam Litom ického regionu je dán p edevším jeho geograficky jedine nou
polohou na Labi mezi dvojicí velkom st Prahou a Dráž any, uprost ed evropské ekumény –
nejvíce zalidn ného pruhu osídlení mezi Erfurtem a Krakovem, v poloze evropského
dopravního koridoru Labského, v mimo ádn úrodné a krásné krajin na styku dolního Pooh í
a Polabí s dramatickou a velkolepou krajinou eského st edoho í.
Pro ekologickou optimalizaci je t eba krom prvk ÚSES stanovovat optimálními
zp soby využívání krajiny (zem d lství, lesní hospodá ství, osídlení, pr mysl, rekreace
apod.).
V lokalit je t eba podporovat a udržovat soustavu ekologicky stabiln jších ástí
krajiny (dopl ováním zelen , b ehových a liniových porost , interak ních prvk ) tak, aby
byla funk ní, a aby bylo v území zajišt no udržení p írodní rovnováhy.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p i provozu je respektování
všech požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví
obyvatelstva.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 250 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná
zástavba m sta Lovosice je od zájmového území vzdálena cca 500 m. Zástavba je tvo ena
nízkopodlažními domy rodinného typu.
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Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj
ást území Lovosic leží v chrán né oblasti p irozené akumulace vod Severo eská
k ída. Jedná se o velmi d ležitou oblast pro jímání kvalitní podzemní vody. ešený zám r se
ovšem v CHOPAV nenachází.
Obrázek . 5: Hranice CHOPAV Severo eská k ída

Areál bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojít p i provozu zám ru ke
zne išt ní podzemních vod. Pokud bude docházet k nakládání s látkami závadnými vodám
musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod souladu se zákonem
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ jejich
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy biocenter,
maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu krajiny
a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti kompletování
uceleného systému.
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní
systém ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných,
avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umož uje existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
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Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody
mezi biocentry.
Interak ní prvky jsou základní stavební ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva,
vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a živo ich m, významn ovliv ující funkce
ekosystém krajiny.
Nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 170 m jižním sm rem) se nachází navržený
lokální biocentrum „U dálnice“ s po adovým íslem 11. Biocentrum se nachází ve skupin
typ geobiocén STG 1 BC 4 (vegeta ní stupe – dubový, trofická ada – mezotrofn –
nitrofilní – polobohatá dusíkem a hydrická ada – zamok ená). Toto biocentrum je vložené na
regionálním biokoridoru RK 616 a je navrženo s p evahou území na levém b ehu Modly,
p evážn na orné p d . Sou ástí vymezené plochy je krom bezprost edních b eh Modly
i asi p l hektarová mok ina porostlá Phragmites australis, p i okrajích Carex sp. Dále zde
byly zaznamenány: Epilobium hirsutum, Epilobium ciliatum, Mentha longifolia,
Calamagrostis epigeios, Deschampsia, Heracleum sphondylium a Urtica dioica.
Podél koryta Modly je nová oboustranná výsadba, ve které dominuje Alnus glutinosa,
a Fraxinus excelsior, vtroušen jsou zastoupeny Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus
robur. Z ke Frangula alnus, Euonymus europaes, Corylus avellana.
Biokoridor regionální, z ásti vymezený z ásti navržený k založení „Humecký vrch Jezerka“ s po adovým íslem RK 616 se nachází jižn od zám ru cca 250 m. Celková délka
biokoridoru je cca 7 700 m a ší ka 40 až 90 m. Zájmový segment p edm tného biokoridoru je
vymezen v úseku od katastrálních hranic Lukavec k lokálnímu biocentru . 10 – Skládka
Lovochemie s využitím stávajících r znorodých porost na mezích a obou b ezích Modly.
Následující úseky reg. biokoridoru mezi lokálními biocentry . 10 – Skládka Lovochemie
a . 11 – u dálnice, je p evážn navržen k založení v soub hu s korytem Modly, v minimální
ší i 40 m, s p evahou prostoru na pravém b ehu. Stávající vegeta ní doprovod Modly je na
ásti úseku p iléhajícímu k navrhovanému biocentru . 11, stejn jako na jeho vlastním území,
p edstavován dnes zna n pro ídlými výsadbami v rámci programu revitalizace Modly, se
zastoupením Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Quercus robur, Frangula
alnus, Swida sanguinea. Z hlediska ú elu je však v tomto úseku cenný starší vzrostlý porost
na pravém b ehu Modly západn od skládky Lovochemie v délce cca 300 m a ší ce 5 až 25 m
tvo ený p edevším Salix sp., vtroušen Populus nigra a Fraxinus excelsior, ve kterém bylo
v pr b hu terénního pr zkumu roce 1997 zaznamenáno mimo jiné i hnízd ní holuba h ivná e
a vyvedení mladých kachnou divokou.
Cca 800 m severn od zám ru se nachází lokální biokoridor (navržený k založení)
Modla (v map pod ozna ením m). Modla p edstavuje v celé své délce p irozenou osu
biokoridor , a již lokálních i regionálního. Tam kde Modla protéká intravilánem m sta jsou
její upravené a místy i opevn né b ehy um le osázeny zejména topolem erným a k íženci
topolu kanadského, místy vrbou bílou a k ehkou, javorem jasanolistým, brslenem evropským,
s náletem bezu erného, ale i škumpy ocetné. Zoologickou zajímavostí je hnízdní kolonie
havrana polního, využívající doprovod Modly v míst jejího k ížení s p íjezdovou komunikací
do Lovosic od Terezína, v sousedství výrobního areálu pr myslové chemie.
áste n funk ní nadregionální biokoridor „Labe“ (St íbrný roh – Polabský luh) K 10
je od zám ru situován cca 1 000 m severn . Ší ka osy 100 až 350 m, délka 150 km celkem
a v zájmovém území 4 km. Labe p edstavuje p irozenou ekologickou osu nejen Litom icka,
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ale i podstatné ásti ech. Jako biokoridor je však tok eky pro migraci bioty, až na krátké
úseky, nefunk ní. Druhové složení trvalých porost uvnit vymezené osy: ve stromovém pat e
p evládají druhy m kkého luhu, zejména Salix alba a Populus nigra, respekt. Populus
x canadensis. Dále jsou zastoupeny – Ulmus laevis, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Tilia
cordata, Acer platanoides, Acer campestre, Alnus glutinosa, Robinia pseudo – acacia,
Aesculus hippocastanum, Junglans regia. Z ke je nej ast jší Sambucus nigra, vtroušen
Euonymus europaeus, Padus avium, Crataegus monogyna, Humulus lupulus. V bylinném
pat e byly zaznamenány druhy: Phragmites australis, Arctium tomentosum, Anthriscus
sylvestris, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Calamagrostis epigeios, Solanum nigrum,
Rumex obtusifolius, Artiplex sagittata, Atriplex patula, Chenopodium album, Amaranthus
retroflexus, Plantago lanceolata, Chelidonium majus, Lamium album, Taraxacum officinale,
Anthemis arvensis, Verbascum thapsus, Ballota nigra, Ranunculus repens, Sisymbrium
loeselii, Medicago lupulina, Tanacetum vulgare.
Cca 1 000 m severn od zám ru se nachází regionální biocentrum, reprezentativní,
z ásti funk ní, z ásti navržené k založení s po adovým íslem 1277. Biocentrum se nachází
ve skupin typ geobiocén STG 1 BC 4 (vegeta ní stupe – dubový, trofická ada –
mezotrofn – nitrofilní – polobohatá dusíkem a hydrická ada – zamok ená). Biocentrum je
vymezeno na dvou labských ostrovech „Píš anském“ a „Lovosickém“ a na ásti pravého
b ehu Labe v katastrálním území Píš any a Žalhostice. jeho umíst ní vychází ze závazného
územn technického podkladu Nadregionálního a regionálního ÚSES R. Vegeta ní kryt je
tvo en obvodovým lesním plášt m ostrova, pásy trvalého drnu p i jižním b ehu, velkou
sv tlinou u zatopené zbytkové jámy a p íležitostn udržovaným trávníkem na východním
výb žku ostrova. Druhové složení trvalých porost je stejné jako v nadregionálním
biokoridoru K 10.
Obrázek . 6: Zákres nejbližších prvk ÚSES

Situace širších vztah
oznámení.
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Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
V míst zám ru ani v bezprost edním okolí se zvlášt chrán ná území ani památné
stromy nevyskytují.
Severní a západní ást území Lovosic je sou ástí CHKO eské st edoho í. Oblast
eského st edoho í, rozkládající se na ploše p ibližn 1300 km2 s délkou p es 70 km a ší kou
25 km, pat í svým krajinným rázem mezi nejsvérázn jší a zárove nejkrásn jší poho í v R.
Sope ný p vod vtiskl horám charakteristické tvary kupy ( íp) i kužele (Milešovka).
Z hlediska turistického ztotož ujeme území eského st edoho í s hranicemi CHKO eské
st edoho í, která byla vyhlášena v roce 1976 a zabírá plochu 1063 km2.
Oblastí protéká eka Labe, která na své cest St edoho ím vytvá í nádherné údolí
nazvané Brána ech (Porta Bohemica). Kulturn , historicky i z hlediska p írodních krás je
asto vyhledáváno Milešovské st edoho í s vrcholem Milešovkou (836,5 m n.m.). Turisté dále
mohou obdivovat vynikající rozhledy z vrchu Lovoše i z Holého vrchu u Sutomi, Malého
Chlumu u D ína nebo Varhošt . asto navšt vována je vyhlídka u kostelíku sv. Barbory
v Dubi kách, p írodní památka Vrko v Ústí n.L. a mnohé další. V oblasti se nachází
množství romantických z ícenin hrad , z nichž nejp itažliv jší je Házmburk, ozna ovaný
n kdy za nejfotogeni t jší hradní z íceninu ech.
Obrázek . 7: Mapa nejbližších chrán ných území v okolí zám ru

Území p írodních park se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významný krajinný prvek – dle § 3 odst.1) písm. b) zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ , vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle
§ 6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky,
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remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost sídelních útvar v etn
historických zahrad a park .
Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat eku Labe (od zám ru
vzdálena cca 1 000 m) a potok Modla (cca 800 m od zám ru). Významné krajinné prvky se
v ešeném zám ru nenachází.
Památné stromy se v bezprost ední blízkosti ešeného zám ru ani v širším okolí
nevyskytují.
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava, která na území R vymezila
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti, které používají smluvní ochranu nebo jsou
chrán ny jako zvlášt chrán né území.
Na ešeném zám ru ani v nejbližším okolí se žádné Evropsky významné lokality ani Pta í
oblasti nevyskytují.
Obrázek . 8: Mapa nejbližších Evropsky významných lokalit a Pta ích oblastí

Dle stanoviska Krajského ú adu Ústeckého kraje, odboru životního prost edí
a zem d lství ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny, v platném
zn ní nebude mít plánovaný zám r samostatn ani ve spojení s jinými zám ry významný vliv
na území evropsky významných lokalit uvedených v národním seznamu Evropsky
významných lokalit (na ízení vlády . 132/2005 Sb.) nebo vyhlášených Pta ích oblastí ve
smyslu zákona.
Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. je sou ástí p ílohy . 5 tohoto oznámení.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Lovosice se v archivních dokumentech poprvé uvád jí 12. dubna 1143 jako ves pat ící
strahovskému klášteru. Poté se vyst ídala na Lovosicích ada majitel , mezi nimiž m žeme
jmenovat nap . rod Valdštejn , který byl pro Lovosice velice významný.
Protože Lovosice leží na cest z Dráž an do Prahy, utrp ly všemi válkami, které se
tímto sm rem p ehnaly. Válkou t icetiletou, sedmiletou, ve válkách napoleonských i za války
prusko-rakouské v roce 1866. Významnou bitvou, která byla po átkem války sedmileté, je
bitva u Lovosic v roce 1756.
P vodn eské Lovosice se za aly po Bílé ho e pon m ovat. Velkého rozmachu
dosáhlo m sto v 19. století, a koliv za átek století nebyl p íliš š astný. V roce 1809 lehlo
prakticky celé m sto v etn zámku popelem, ale brzy se vzpamatovalo.
P edností Lovosic je umíst ní m sta na d ležitých dopravních tepnách, ve splavné
ásti eky a sm rem do vnitrozemí je velký rovinatý terén.
Umíst ní m sta dávalo dobré p edpoklady pro rozvinutí obchodu a pr myslu. Prvními
pr myslovými objekty v Lovosicích byly v 19. století pivovar, cihelny, parní mlýn, továrna
na cikorku, cukrovar, v nedalekých ížkovicích vápenka a cementárna.
V období 2. sv tové války byly Lovosice zahrnuty do posledního okupa ního pásma
ást eského obyvatelstva odešla do vnitrozemí a v Lovosicích z stalo asi jen 600 ech .
V ešeném území nejsou vyhlášena plošná památková ochranná pásma, p edm tem
památkové ochrany jsou jednotlivé nemovitosti a areály.
zámek . p. 1 s parkem, zahradou, ohradní zdí, dv ma altány a hospodá skou budovou
(rejt . íslo 2160)
-

areál kostela sv. Václava se ty mi sochami (rejst . . 2159)

-

pomník v Ústecké ulici

Ve správním území m sta Lovosice je znamenán výskyt archeologických naleziš . Jejich
ochrana spo ívá v povinnosti nahlásit každou stavební a jinou innost, p i které dojde
k zásahu do p dního krytu, státem pov ené organizaci, a to již od stádia projektové
dokumentace.
Dle sd lení oblastního muzea v Litom icích se plánovaná stavba nachází na území
s registrovanými archeologickými lokalitami v polohách „garáže SAD“ a „za garážemi
SAD“, kde se rozkládají rozlehlé prav ké nekropole a sídlišt . ást plochy u státní silnice
. 15 je sice nenávratn zni ena inností bývalé Schwarzenberské ru ní cihelny, ovšem další
ást sm rem k bývalým garážím SAD je neporušená recentními zásahy. Pojednávané území
lze tedy chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.
Vzhledem k tomu, že z prostoru plánované stavby jsou známé archeologické nálezy
z prav ku, je velice pravd podobné, že v rámci zemních prací budou narušeny archeologické
situace.
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Území hust zalidn ná
Sklad - VGP Park Lovosice bude situován na okraji m sta Lovosice, jižn od zám ru
vede silni ní komunikace . I/15 Most - Litom ice a na západ vede ulice Si ejovická.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 250 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná
zástavba m sta Lovosice je od zájmového území vzdálena cca 500 m. Zástavba je tvo ena
nízkopodlažními domy rodinného typu.
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
Na pozemcích, kde se nachází ešený zám r ani v bezprost ední blízkosti nejsou
známy staré zát že. Nejbližší staré ekologické zát že jsou znázorn ny na následujícím
obrázku.
Obrázek . 9: Staré ekologické zát že v zájmovém území

Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického len ní
území sou ástí:
provincie:

eská vyso ina

soustavy:

eská tabule,

podsoustavy:

St edo eská tabule,

celku:

Dolnooharská tabule,

podcelku:

Terezínská kotlina,

okrsku:

Lovosická kotlina.
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Dolnooharská tabule
Tato tabule se nachází v západní ásti St edo eské tabule. Má ráz lenité pahorkatiny
s výškovou lenitostí 50 – 150 m o ploše cca 1 139 km2, tvo ená svrchnok ídovými slínovci
a pís itými slínovci, mén permskými sedimentárními horninami a t etihorními vulkanity.
Terezínská kotlina
Terezínská kotlina se nachází na severovýchod Dolnooharské tabule, erozn
denunda ní sníženina p i Labi a dolní Oh i o ploše cca 226 km2, tvo ená svrchnok ídovými
slínovci, tém zcela zakrytými tvrtohorními í ními a eolickými sedimenty. Vyzna uje se
plochým akumula ním povrchem údolních niv a nízkých í ních teras, p esyp a pokryv
navátých písk .
Lovosická kotlina
Nachází se v západní a severozápadní ásti Terezínské kotliny; erozní sníženina
(z ásti tektonicky podmín ná) p i Labi p ed eským st edoho ím a p i dolní Oh i, vytvo ená
v turonských až koniackých slínovcích, vápnitých jílovcích a mén pís itých slínovcích,
v tšinou s pokryvy kvartérních št rkopísk , povod ových hlín a navátých písk . Vyzna uje
se akumula ním reliéfem st edopleistocenních a mladopleistocenních í ních teras
(s p evládající nejnižší úrovní s povrchem v 6 až 7 m nad ekami), údolních niv (s meandry
a opušt nými koryty), p esyp a pokryv navátých písk ; mén se uplat uje erozn
denunda ní povrch kryopediment a sv deckých vrch .
Podle Culka (1996) se zám r nachází na severním okraji ipského bioregionu (1.2).
Bioregion je tvo en nížinnou tabulí na severozápad st edních ech, zabírá p evážnou ást
Dolnooharské tabule a západní ást Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve sm ru SZ – JZ
a plochu cca 1 585 km2.
Celé rozsáhlé území je sou ástí eské k ídové pánve, budované v této oblasti
vápnitými horninami, p edevším slínovci, opukami, slíny a v omezené mí e i vápnitými
pískovci. Kvádrové pískovce tvo í jen nep íliš mocné souvrství na bázi a v reliéfu se uplat ují
jen na malých plochách. V severní a severovýchodní ásti území vystupují jen horniny
k ídové, zatímco na jihu až jihozápad tvo í k ídové sedimenty jen pom rn tenkou
vodorovnou pokrývku na vrcholových plošinách. V údolích zde pak vystupují horniny
permokarbonu nebo tvrdé horniny proterozoika, které tvo í výrazné skalní výchozy. Poto ní
nivy dosahují zna ných mocností a jsou asto karbonátov vápnité, s hojnými p novcovými
inkrustacemi.
Reliéf je tvo en mírn zvln nou plošinou uklon nou od jihozápadu k severovýchodu,
roz len nou systémem údolních zá ez , které jsou v k ídové ásti v tšinou m lce modelované
a pom rn m lké, zatímco tam, kde vystupuje proterozoikum, jsou svahy strmé a skalnaté
a údolí mají ráz ka on . V severní ásti zpest ují reliéf vulkanické vrchy ( íp, Házmburk),
jejichž úpatí pokrývají mocné svahoviny. Nápadné jsou zlomové svahy na jižním b ehu Oh e.
Oh e má širokou nivu, v níž se vine ve volných meandrech, které jsou místy dodnes živé,
nebo eka nebyla zcela zregulována.
Reliéf má charakter lenité pahorkatiny s výškovou lenitostí 75 – 100 m, výjime n
až p es 150 m. Nejnižší bod s kótou asi 140 m je v koryt Labe u Lovosic, nevyšší je vrchol
ípu – 456 m. Typická výška bioregionu je 170 – 330 m.
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Geologie a hydrogeologie
Hydrogeologické pom ry zájmového území a jeho okolí jsou v p ímé závislosti na
intenzit srážek, geologických pom rech, propustnosti horninového prost edí, morfologii
území a na povrchových úpravách terénu.
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu
eská k ídová pánev v pelitickém vývoji.
Obrázek . 10: Hydrogeologické rajóny území

Pedologie
P evažujícím p dním typem v ipském bioregionu p evažujícím p dním typem jsou
karbonátové ernozem na spraších, které na výchozech k ídových slín p echázejí do
m l ích typických pararendzin. Na strm jších skalnatých svazích p echázejí p dy až do
ranker . Na zbytcích teras jsou vyvinuty arenické kambizem s tendencí k podzolizaci. Na
edi ích a jejich derivátech jsou vyvinuty ostr vky eutrofních kambizemí. Místy, zvlášt
v severní ásti bioregionu, se vyskytují slané p dy. Zejména ve vyšší a vlh í jižní ásti jsou
zastoupeny ostrovy hn dozemí na spraších. Význam mají i typické hn dé, vícemén oglejené,
fluvizem na Oh i.
Na území Lovosic se nachází celkem t i p dní asociace. Na v tšin území je to
asociace ernozemí p írodních a zem d lsky zkulturn ných, tvo ená hlavním p dním typem
ernozem na spraších, které se tu vyskytují jako ernozem pravé, ilimerizované
a ernozem karbonátové s obsahem CaCO3 v celém p dním profilu až do povrchové vrstvy.
Mocnost humózního ernozemního horizontu je v rozmezí 40 až 60 cm, zásoby živin jsou
velmi dobré.
V bezprost edním okolí Labe je vylišena asociace nivních hydromorfních p d,
p evážn zem d lsky zkulturn ných. Jsou to p dy hlinité, jílovito – hlinité až jílovité
s dobrými zásobami minerálních živin a s dobrými rezervami vody pro vegetaci.
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Uvedené charakteristiky zastoupených p dních asociací mohou být lokáln významn
zm n ny v d sledku urbaniza ních a industriálních vliv , zejména v zastav ných ástech
m sta.
ešený zám r se bude nacházet v katastrálním území Lovosice na parcelách íslo
2500/1, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 2528, 2482, 2545/1. Dot ené pozemky jsou vedeny
v katastru nemovitostí jako orná p da, tedy ZPF a ostatní plocha. Pozemky kategorie PUPFL
nebudou zám rem dot eny. V souvislosti s realizací dojde v dot eném území k trvalému
odn tí pozemk za ZPF. Celková zastav ná plocha areálu bude cca 43 997 m2.
Kvalita zem d lské p dy je charakterizována bonitovanou p dn ekologickou
jednotkou BPEJ, ze které vychází rozd lení do osmi stup p ednosti v ochran zem d lské
p dy. Parcelní ísla mají íslo BPEJ 1 01 00 ( ernozem typické i karbonátové na spraši,
st edn t žké p evážn s p íznivým vodním režimem, hluboké, bezskeletovité, v rovinném
terénu).
Zájmové pozemky kategorie ZPF náleží do I. t ídy ochrany. Do I. t ídy ochrany
zem d lské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evážn v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno
odejmout ze zem d lského p dního fondu pouze výjime n , a to p evážn na zám ry
související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby zásadního
významu. ešený zám r si vyžádá zábor velmi kvalitní p dy.
Podrobný popis zájmových pozemk je popsán v kapitole B. II.1.
Hydrologie
Povrchová voda
Území Lovosic se nachází v oblasti povodí Oh e a Dolního Labe. P íslušným
správcem povodí je Povodí Labe, s.p. (pro vodní tok Labe). Území je odvod ováno Labem
a jeho pravostranným p ítokem Modlou, která se do Labe vlévá p ímo na území m sta.
Tabulka . 13: Základní hydrologické údaje
Hydrologické íslo povodí

Tok

Profil

1 – 13 – 05 – 004

Modla

nad Jen ickým potokem

1 – 13 – 05 – 006

Modla

nad Vchynickým potokem

1 – 13 – 05 – 006

Modla

ústí Labe

1 – 13 – 05 – 003

Labe

pod Modlou

1 – 13 – 05 - 009

Labe

nad Milešovským potokem

Labe, nejv tší í ní tok zem , p edstavuje i p irozenou ekologickou osu, nejen
Litom ického okresu, ale i podstatné ásti ech. Jako biokoridor je však tok eky pro migraci
bioty, až na krátké úseky, nefunk ní. Koryto Labe je od Chvaletic po St ekov zkanalizováno,
to znamená že b ehy jsou bu opevn ny kamennou rovnaninou a pod úrovní hladiny záhozem
lomovým kamenem, nebo jsou ve m stech a v okolí plavebních objekt opat eny p ímo
náb ežními zdmi. eka má v d sledku plavebních stup
vzdutou hladinu, což m lo za
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následek i výraznou zm nu charakteru vodního biotopu z vod proudících na vody pomalu
tekoucích až stojaté. Konkrétním d sledkem je i výrazné snížení po tu druh ryb ve srovnání
s nezkanalizovaným úsekem Labe pod st ekovskou zdrží. Vysv tluje se to ztrátou
rozmanitosti stanoviš , absencí m l in pro rozmnožování a likvidaci prost edí proudomilných
ryb.
Podél Labe jsou rozsáhlá inunda ní území. Ostatní toky mají menší povodí
a nezp sobují významn jší škody. Kvalita vody se sleduje pouze v Labi (profil Št tí, Nu ice).
Prakticky všechny toky v ešeném území jsou upraveny. Labe má prvo adý význam
a je splavn no. Toky na levém b ehu asto tvo í hlavní kostru meliora ních úprav.
Na Labi je v ešeném území vybudován plavební stupe v Lovosicích. Labe slouží
jako významný zdroj pr myslové vody a na jeho b ezích jsou umíst ny odb rné objekty
a erpací stanice. Hlavním zdrojem závlahové vody je Oh e.
Modla ( . h. p. 1 – 13 – 05 – 004) pramení 1 km západn od Lhotky ve výšce
498 m n. m., ústí zleva do Labe v Lovosicích v 140 m n. m., plocha povodí je cca 93,5 km2,
délka toku 27,2 km. Koryto Modly je na území m sta opat eno kamennou rovnaninou, která
spolu s místy t sným obestav ním, výrazn snižuje jeho ekologický potenciál sloužící jako
p irozená migra ní osa bioty.
Obrázek . 11: Hydrologická sí v zájmovém území

Labe

ást území Lovosic leží v chrán né oblasti p irozené akumulace vod Severo eská
k ída. jedná se o velmi d ležitou oblast pro jímání kvalitní podzemní vody. ešený zám r se
v CHOPAV nenachází.
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2.
Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn významn ovlivn ny
Ovzduší
Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do teplé oblasti T2. Pro tuto oblast
je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sn hové pokrývky. Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka . 14: Klimatické charakteristiky oblasti T2
Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou >10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rná teplota v dubnu v °C

8-9

Pr m rná teplota v íjnu v °C

7-9

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Pro lokalitu Lovosice uvádí HMÚ Praha odborný odhad v trné r žice. V trná r žice
udává etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
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Obrázek . 12: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Lovosice

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 13,40 %.
etnost výskytu bezv t í je 33,20 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 70,66 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5
do 7,5 m/s lze o ekávat v 23,94 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 5,40 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové
podmínky se vyskytují v 39,91 % p ípad .
Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující
tabulky.
Tabulka . 15: T ídy stability atmosféry
T ída

Rozptylové

Výskyt t íd

stability

podmínky

rychlosti v tru [m/s]

I

silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírn
zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou
nad zemí. Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb v ovzduší a tím k nedostate nému
rozptylu zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída stability). Inverze se vyskytují
p evážn v zimní polovin roku, kdy se zemský povrch intenzivn ochlazuje. V d sledku
nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze trvat i n kolik dní. V letní polovin roku se
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší
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rychlostí v tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek
normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí.
B žn se vyskytující rozptylové podmínky p edstavují t ídy stability III a IV, kdy
dochází bu k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty s výškou.
Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle nastávají podmínky
IV. t íd stability.
V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou.
Za t chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože leh í
vzduch sm uje od zem vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní p lrok a slune ná odpoledne,
kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší.
Kvalita ovzduší
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo
v posuzované lokalit není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení . 38
MŽP R uve ejn né ve v stníku MŽP.
Tabulka . 16: Vymezení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší
Stavební ú ad

PM10 36.nejvyšší 24h pr m r >50 µg.m-3 >35x/rok

M stský ú ad Lovosice

46,4

Tabulka . 17: P ekro ení hodnoty imisního limitu a meze tolerance
Stavební ú ad

PM10 36.nejvyšší 24h pr m r >50 µg.m-3 >35x/rok

M stský ú ad Lovosice

7,8

Nejbližší m ící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nachází v Ústeckém kraji.
M ící stanice:
Oxidy dusíku (NO2)
V Ústeckém kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí v 35 m ících stanicích,
nejbližší m ící stanicí je stanice . 1475 Litom ice, která je od posuzovaného zám ru
vzdálena cca 7 km. Další stanicí, kterou lze použít je m ící stanice . 80 Doksany, která je
od posuzovaného zám ru vzdálena cca 9 km.
Litom ice, stanice . 1475 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské
nebo venkov (4 až 50 km), klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, nadmo ská výška
stanice: 190 m, datum vzniku: 10.04.2003 – stanovení reprezentativní koncentrace pro
osídlené ásti území,
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Doksany, stanice . 80 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská, p írodní, p ím stská,
nadmo ská výška stanice: 158 m, datum vzniku: 01.11.1968 – stanovení celkové hladiny
pozadí koncentrací.
Tabulka . 18: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce 2005
na stanicích . 1475 a . 80
Hodinové hodnoty
Stanice
.

1475

80

Denní hodnoty
50%

Max.

19 MV

VoL

Datum

Datum

VoM

79,6

65,6

0

15,5

44,4

4.3.

10.2.

0

47,1

10.2.

Jednotka

µg/m3

Max.

Kv
98%
Kv

95%

50%

Kv

Kv

70,5

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

17,1

20,8

15,6

14,0

24,1

18,6

7,74

360

38,3

90

91

90

89

17,1

1,52

3

15,6

16,5

15,6

14,2

25,1

17,9

10,14

358

47,2

90

86

92

90

15,5

1,71

5

Kv
33,3

39,0

24.11.

Ro ní hodnoty

X1q

98%

Datum

µg/m3

tvrtletní hodnoty

Limity pro rok 2005:
hodinový limit:

200,0 µg/m3

ro ní limit:

40,0 µg/m3

hodinová mez tolerance:

60,0 µg/m3

ro ní mez tolerance: 12,0 µg/m3

Suspendované ástice frakce PM10 (PM10)
V Ústeckém kraji se monitoring PM10 provádí v 24 m ících stanicích, nejbližší
m ící stanicí je stanice . 637 Lovosice. Další stanicí, kterou lze použít je m ící stanice
. 1475 Litom ice, která je od posuzovaného zám ru vzdálena cca 7 km.
Lovosice, stanice . 637 (MÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko (0,5 až 4 km),
klasifikace stanice: dopravní, m stská, obytná, pr myslová, obchodní, nadmo ská výška
stanice: 152 m, datum vzniku: 01.02.1984 – stanovení reprezentativní koncentrace
pro osídlení ásti území,
Litom ice, stanice . 1475 ( HMÚ), charakteristika stanice je uvedena výše v textu.
Tabulka . 19: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nem ené v roce
2005 na stanicích . 637 a . 1475
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

Max.

Datum

637

95%

50%

Kv

Kv

99,9%

98%

Kv

Kv

µg/m3
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Denní hodnoty
Max.

36MV

VoL

Datum

Datum

VoM

130,0

67,0

76

27.11.

25.2.

76

tvrtletní hodnoty
50%

Ro ní hodnoty

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

28,0

40,8

26,1

47,4

25,77

311

107,8

89

90

88

2,12

48

Kv
98%
Kv

44
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Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

95%

50%

Kv

Kv

99,9%

98%

Kv

Kv

249,0

84,0

24.2.

172,0

Max.

Datum

1475

µg/m3

Denní hodnoty
Max.

36MV

VoL

Datum

Datum

VoM

28,0

126,3

61,9

69

106,0

25.3.

2.9.

69

tvrtletní hodnoty
50%

Ro ní hodnoty

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

28,4

39,2

27,4

26,4

44,3

34,3

21,84

357

101,3

90

89

89

89

28,3

1,88

3

Kv
98%
Kv

Limity pro rok 2005:
denní limit :

50,0 µg/m3

ro ní limit:

40,0 µg/m3

denní mez tolerance:

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance:

1,6 µg/m3

Benzen
V Ústeckém kraji se monitoring benzenu provádí na 6 m ících stanicích. Nejbližší
m ící stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít je stanice . 1005 Most, která
je od posuzovaného zám ru vzdálena cca 29 km. Další stanicí, kterou lze použít je m ící
stanice . 1317 Rudoltice v Horách, která je od posuzovaného zám ru vzdálena cca 42 km.
Most, stanice . 1005 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko – m stské nebo
venkov (4 až 50 km), klasifikace stanice: poza ová, m stská, obytná, nadmo ská výška
stanice: 221 m, datum vzniku: 12.08.1992 – stanovení repr. konc. pro osídlené ásti území,
Rudoltice v Horách, stanice . 1317 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko –
m stské nebo venkov (4 až 50 km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, p írodní,
regionální, nadmo ská výška stanice: 840 m, datum vzniku: 06.10.1995 – ur ení nejvyšší
koncentrace zne iš ující látky v oblasti.
Tabulka . 20: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky benzenu nam ené v roce
2005 na stanici . 1005 a . 1317
Hodinové hodnoty
Stanice
.

1005

1317

Jednotka

µg/m3

µg/m3

Max.

95%

50%

Kv

Kv
98%

Denní hodnoty
Max.

Datum

99,9%

21,2

5,1

1,1

8,1

24.3.

13,3

7,2

24.3.

6,2

1,8

0,4

2,6

29.3.

4,2

2,2

22.2.

Kv

tvrtletní hodnoty

95%

50%

Kv

Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

1,3

2,3

1,3

1,2

2,0

1,7

1,26

336

5,1

88

90

88

70

1,3

1,96

5

0,4

0,9

0,3

0,3

0,7

0,6

0,48

331

2,0

87

89

78

77

0,4

2,59

7

98%

Datum

Kv
4,3

1,6

Ro ní hodnoty

Limity pro rok 2005:
ro ní limit:

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance:

3,750 µg/m3

Vysv tlivky k tabulkám . 18 - 20:
50 % Kv

50 % kvantil
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95 % Kv

95 % kvantil

98 % Kv

98 % kvantil

99,9 % Kv

99,9 % kvantil

X1q, X2q, X3q, X4q

tvrtletní aritmetický pr m r

C1q, C2q, C3q, C4q

po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr m r za dané tvrtletí

X

ro ní aritmetický pr m r

XG

ro ní geometrický pr m r

S

sm rodatná odchylka

SG

standardní geometrická odchylka

N

po et m ení v roce

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

36 MV

36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový interval

VoL

po et p ekro ení limitní hodnoty LV

VoM

po et p ekro ení meze tolerance LV + MT

Xm

m sí ní aritmetický pr m r

mc

m sí ní etnost m ení

Pro posouzení úrovn zne išt ní ovzduší v p edm tné lokalit lze rovn ž použít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí
tuhých zne iš ujících látek, oxidu si i itého a oxid dusíku Ústeckého kraje. Rozptylová
studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010.
Do výpo tu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Ústeckého kraje.
Imisní koncentrace NO2 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci krajského
programu snižování emisí tuhých zne iš ujících látek, oxid si i itého a oxid dusíku
Ústeckého kraje uvažovány.
V rámci krajského programu snižování emisí byly zpracovány ro ní imisní
koncentrace NOx, SO2 a tuhých zne iš ujících látek.
Ro ní imisní koncentrace tuhých zne iš ujících látek pro stávající stav (rok 2001)
lze odhadnout okolo 30 µg/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 0 - 10 µg/m3.
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.
Hluková situace
Dominantním zdrojem hluku v sou asnosti je v posuzované lokalit dopravní hluk ze
stávající silni ní dopravy. Podíl hluku ze stacionárních zdroj hluku na celkové hlukové
situaci lze ozna it za minimální a hluboko pod úrovní hluku z dopravy.
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl:
-

dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na silnici . I/15 a dálnici D8
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-

dopravní hluk vyvolaný silni ní dopravou na místních komunikacích

-

hluk vyvolaný železni ní dopravou na trati Roudnice nad Labem - Lovosice

-

hluk ze stávající pr myslové zóny (stacionární zdroje hluku)

vyjma chrán ného venkovního prostoru staveb situovaného severn od zám ru (mezi
stávající pr myslovou zónu a železni ní tra ) je hluk ze stacionárních zdroj hluku hluboko
pod úrovní hluku z dopravy
V modelovém bodu . 5 bylo provedeno m ení hluku ze silni ní dopravy v pr b hu
kterého bylo sou asn provedeno s ítání dopravy na vybraných úsecích.
Tabulka . 21: Nam ená a vypo tená hodnota LAeq,T v zájmové lokalit
Umíst ní

Zahrádká ská kolonie;7,5 m od bližšího jízdního pruhu silnice . I/15 (jižní
okraj komunikace), v blízkosti oplocení zahrádká ské kolonie

Dominantní zdroj hluku

dopravní hluk na úsecích 2, 3 a 6 (viz následující obrázek)

Charakter hluku

prom nný
Nam ená a vypo tená
hodnota LAeq,T [dB]

Po et pr jezd vozidel za 60 minut
1, 5

2, 3

4

6 1)

125 / 16

518 / 114

158 /22

17 400 / 7 301

70,6

Poznámka:
1)

Po ty pr jezd vozidel jsou za dobu m ení jedné hodiny. První údaj jsou všechna vozidla, druhý údaj jen t žká nákladní vozidla.

Obrázek . 13: Rozložení dopravy a ozna ení úsek dopravních tras
7
5

1

zám r

3
2
4
6

4
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Biologické pom ry zájmového území
Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá na severním okraji ipského bioregionu
(1.2). Bioregion tvo í opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo –
dubového vegeta ního stupn , ve vyšších polohách s p echody do 3. dubovo – bukového
stupn .
Bioregion leží v termofytiku. Potenciální p irozenou vegetací je mozaika teplomilných
doubrav, v dolním Povltaví a na ípu i doubrav šípákových (svaz Quercion pubescenti –
petraeae). Vzácn jší jsou teplomilné typy dubohab in (asociace Melampyro nomorosi –
Carpinetum). Podél vodních tok byly vyvinuty lužní lesy, Labe lemovaly porosty asociace
Salici – Populetum ze svazu Salicion albae, podél Oh e je vyvinuta vegetace podsvazu
Ulmenion, jinde podsvazu Alnenion glutinosa – incanae, p edevším Pruno – Fraxinetum.
P irozené bezlesí je p ítomno p edevším na skalách, náleží svazu Alysso – Festucion pallentis
a snad i n které typy stepí svaz festucion valesiacae a Bromion. Kolem ek bylo ostr vkovit
vyvinuto bezlesí v podob mok adní a vodní vegetace (Phalaridion arundinaceae a Bidention
tripartiti).
P irozenou náhradní vegetací na suchých stanovištích jsou xerotermní trávníky, na
m lkých p dách svazu Festucion valesiacae, v mezofiln jších podmínkách svaz Koelerio –
Phleion phleoidis a Bromion, na píscích svaz Koelerion glaucae a Carynephorion. Na
vlhkých loukách byly zastoupeny r zné asociace svaz
Alopecurion pratensis
a Arrhenatherion, id eji Calthion, zejména se zastoupením Cirsium canum, které na
zasolených p dách p echázely ve fragmenty vegetace podsvazu Loto – Trifolienion a svazu
Scirpion maritimi. V lesních lemech se vzájemn objevují spole enstva Geranion sanguinei,
k oviny svaz Prunion spinosae i Prunion fruticosae jsou též vzácné.
Flóra
Ve fló e je zastoupena ada exklávních prvk . Na dlouhodob odlesn né plošin je
flóra velmi jednotvárná, pestrá je zejména v oblasti dolního Povltaví, Pooh í a na Pod ipsku.
Pozoruhodný je výskyt jednoho endemita – hvozdíku píse ného eského. Hercynských
a subatlantských typ je pom rn málo, jsou omezené p edevším na fragmenty dubohab in
a lužní lesy. Pat í k nim nap . jaterník trojlalo ný a bledule jarní, na pís itých stanovištích
roste nap . kolenec jarní, na b ezích Labe d íve i drobnokv t pob ežní. K význa ným lesním
druh m náleží dymnivka nízká, esnek medv dí a lado ka dvoulistá víde ská. ast jší jsou
druhy submediteránní jako nap . koulenka vyšší a ku i ka brvitá, n které asto mají vztah
k rhónsko – rýnskému migrantu, nap . b lozá ka liliovitá, trýzel škardolistý, hrachor
r znolistý. Jiným typem jsou druhy ponticko – panonské, s r znou mírou kontinentality,
k nimž náležejí kozinec rakouský, pryšec sivý, sesel fenyklový, kavyl sli ný, k. tenkolistý, k.
vláskovitý, t ezalka sli ná, len tenkolistý, k ivatec eský, ost ice ernoklasá a siv nka
p ímo ská. Výrazné je zastoupení i kontinentálních druh , spojených se sarmatskou migrací,
nap . pohybku severního, sinokv tu chrpovitého, kost avy píse né, šateru svaz itého a ost ice
v esovištní. ídké jsou druhy perialpidské, nap . dvojštítek m nlivý.
Fauna
Fauna bioregionu je p vodn ryze hercynská, se západoevropským vlivem.
V sou asnosti jde v tšinou o tém bezlesou kulturní step, charakterizovanou nap . koloniemi
havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. Do ní místy pronikly (nap . v etenuška
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pozdní) nebo p ežívají (stepník rudý) charakteristi tí zástupci st edo eské suchomilné fauny,
v etn forem atlantsko – mediteránního p vodu (trava ka Nickerlova).
Hlavní eky – Labe, Vltava a Oh e – pat í v zásad do cejnového pásma. Ostatní
potoky a í ky náleží do parmového až cejnového pásma. V nivách tok jsou významná
od íznutá ramena s typickou faunou nížinných stojatých vod. V bioregionu je jedno z mála
naleziš vodního plže Ferrissia wauteri. Mezi významné druhy pat í – ježek západní, myšice
malooká, dytík úhorní, b ehule í ní, moudivlá ek lužní, havran polní, roupucha krátkonohá,
mlok skvrnitý, suchomilka obecná, s. rýhovaná, trojzubka stepní, bezo ka šídlovitá, zrnovka,
páskovka žíhaná, plž Ferrissi wauteri, Haplodrassus bohemicus, stepník rudý, kobylka
Laptophyes punctatissima, v etenuška pozdní, trava ka Nickerlova, makadlovka Nickerlova,
makadlovka Mesophleps trinotellus, nesytka eská, krasec trójský.
Sou asná trvalá vegetace na území Lovosic je p evážn antropogenního p vodu
s vysokým zastoupením introdukovaných druh zejména v zastav ných ástech. Okrajové
plochy katastru, mimo zastav né území, jsou p edm tem zem d lského obd lávání
s každoro n obm ovanými agrocenozami na orné p d .
ešený zám r se bude nacházet ve skupin typ geobiocén STG 1 BD 3 (vegeta ní
stupe – dubový, trofická ada – mezotrofn – bázická – polobohatá vápníkem a hydrická
ada – normální – v d í.
Lokalita investora ur ená pro výstavbu Skladu - VGP Park Lovosice sloužila jako pole.
V rámci p ípravy území bude provedeno p ípadné odstran ní náletové zelen . Pro d eviny
rostoucí mimo les se uplat uje ochrana dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména vyhláška MŽP . 395/1992 Sb., v platném
zn ní). Zám r si nevyžádá kácení lesních porost .
Na lokalit ur ené k výstavb byl b hem listopadu 2006 proveden biologický pr zkum
zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich s d razem na výskyt taxon
chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Celý plánovaný areál bude
situován na poli, na n mž se v roce 2006 p stovalo obilí. V dob pr zkumu se na lokalit
vyskytovalo spole enstvo b žných plevel s druhy jako bér zelený, hulevník léka ský,
hluchavka nachová, zem dým léka ský, he mánkovec nevonný, bažanka ro ní, pta inec
prost ední, kakost mali ký, kokoška pastuší tobolka, pchá oset, violka rolní, bytel
volnokv tý. V okolí betonové šachty v jihozápadním rohu pole roste skupina erných bez
a pod nimi dominuje pýr plazivý. Na okraji nalezneme lociku kompasovou a komonici
léka skou. Na severním okraji pozemku ur eného k výstavb skladových hal se nachází
liniový porost k ovin, v n mž p evažuje bez erný, ostružiník k ovitý a r že šípková, místy
zde roste i svída krvavá. Jinak je okraj pole siln ruderalizovaný, dominují nitrofilní druhy
(kop iva dvoudomá, lebeda lesklá, vlaš ovi ník obecný). Na lokalit se vyskytují i další druhy
charakteristické pro lov kem siln ovlivn ná stanovišt (laskavec ohnutý, úhorník
mnohodílný, blín erný, sléz p ehlížený, pilát léka ský).
Celkem bylo ve sledovaném prostoru zjišt no 62 druh vyšších rostlin. Spole enstvo
živo ich v míst plánované stavby odpovídá stanovištním podmínkám. Nalezneme zde
pouze druhy, které b žn obývají polní kultury. Na dot eném poli byla zjišt na p ítomnost
pouze n kolika b žných druh bezobratlých. Z obratlovc byl zaznamenán výskyt b žných
druh savc (hraboš polní, krtek obecný a zajíc polní). Na lokalit se také trvale vyskytuje
lasice kol ava a ježek západní. Jedinci posledn jmenovaného druhu využívají okrajové ásti
pozemku k zimování. Zajímav jším druhem v zájmovém území je koroptev polní (Perdix
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perdix), která je podle vyhlášky MŽP . 395/1992 Sb., v platném zn ní za azena mezi
zákonem chrán né živo ichy v kategorii ohrožený. Na dot eném poli byla její p ítomnost
zjišt na podle pobytových stop.
Biologické hodnocení zájmové lokality je sou ástí p ílohy . 9 tohoto oznámení.
Krajina
Význam Litom ického regionu je dán p edevším jeho geograficky jedine nou
polohou na Labi mezi dvojicí velkom st Prahou a Dráž any, uprost ed evropské ekumény –
nejvíce zalidn ného pruhu osídlení mezi Erfurtem a Krakovem, v poloze evropského
dopravního koridoru Labského, v mimo ádn úrodné a krásné krajin na styku dolního Pooh í
a Polabí s dramatickou a velkolepou krajinou eského st edoho í.
Území Lovosic p ináleží do t í vzájemn sousedících geomorfologických oblastí. Jižní
zhruba polovina ešeného území je sou ástí pahorkatiny Klapské vyso iny. Její reliéf je
charakterizován mírn zaoblenými h bety, st ídajícími se s m lkými a širokými sníženinami.
Území je zbudováno slíny, opukami a jílovými vápenci. Nadmo ská výška této ásti ešeného
území se pohybuje mezi 160 až 180 m n. m. Území vlastního m sta s v tšinou jeho zástavby
p ináleží do Terezínsko – kolínského úvalu. Úval je tvo en mohutnými št rkopískovými
nánosy p ekrytými r zn mocnými sprašemi a karbonátovými nivními usazeninami. terénní
reliéf je zde p edstavován rovinou s relativním p evýšením max. 5 m, s pr m rnou
nadmo skou výškou 148 m n. m.
Severovýchodní výb žek katastrálního území Lovosic zasahuje vysoko na úbo í
Lovoše a tím i do oblasti eského st edoho í, které je charakterizováno dominantními
edi ovými kupami a kužely, vzniklými pr nikem a výlevem edi ové lávy p evážn
slínovým souvrstvím. Nadmo ská výška této ásti ešeného území se pohybuje v rozp tí
160 až 300 m n. m.
Areál bude situován na jižním okraji m sta Lovosice, severn od zám ru se nachází
pr myslová plocha, východn je zahrádká ská kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15
Most – Litom ice a západn ulice Si ejovická.
Na lokalit se nenalézá žádné zvlášt chrán né území, ve smyslu zákona . 114/1992
Sb., v platném zn ní. Území p írodních park , památné nebo významné stromy se v míst
zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. Nejbližším prvkem ÚSES je navržený lokální
biocentrum „U dálnice“ s po adovým íslem 11 (cca 170 m jižním sm rem).
Estetická hodnota zájmového území byla již d íve narušena stávajícími objekty, které
se nacházejí se severn od lokality.
Uvažovaný areál m že ovliv ovat pohledy zejména z východní a jižní strany, kde se
nachází zahrádká ská kolonie (u jižní strany se zahrádká ská kolonie nachází pod silni ní
komunikací I/15). Potenciáln by zám r mohl z hlediska estetického p sobit na krajinu rušiv .
Obyvatelstvo
V Lovosicích je evidováno 89 ulic, 1 147 adres a žádná ást obce. V obci je k
trvalému pobytu p ihlášeno 9 422 obyvatel, z toho je 3 928 muž nad 15 let, 701 chlapc do
15 let, 4 151 žen nad 15 let, 642 dívek do 15 let.
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Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 250 m od posuzovaného zám ru. Souvislá obytná
zástavba m sta Lovosice je od zájmového území vzdálena cca 500 m. Zástavba je tvo ena
nízkopodlažními domy rodinného typu.
Hmotný majetek
ešený zám r „Sklad - VGP Park Lovosice“ bude situován na jižním okraji m sta
Lovosice, severn od zám ru se nachází pr myslová plocha, východn je zahrádká ská
kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15 Most – Litom ice a západn ulice
Si ejovická.
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
1. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravd podobnosti, doby trvání, frekvence
a vratnosti)
Vliv na ovzduší a klima
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie, resp. z
o ekávaných imisních p ísp vk modelových látek v zájmovém území. Rozptylová studie
byla ešena pro etapu provozu zám ru.
Rozptylová studie je sou ástí p ílohy . 6 tohoto oznámení.
Hlavním zdrojem emisí bude vytáp ní objektu. Zdrojem emisí bude záložní zdroj
(dieselagregát) el. energie. Zdrojem emisí bude také automobilová doprava zajiš ující provoz
areálu a automobilová doprava zam stnanc a návšt v.
Popis a základní charakteristika zdroj emisí je uveden v kapitole . B. III.1.
Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a ú ink t chto látek: benzen, prašný aerosol (frakce
PM10) a oxidy dusíku.
Nejprve byly stanoveny charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti
referen ních bod pro výšku 1,5 metru (výška dýchací zóny lov ka). Dále byly výpo ty
imisních koncentrací (maximálních a ro ních) ve zvolených referen ních bodech – ve
stávající bytové zástavb (ve výšce st ešní ímsy každé budovy) v okolí areálu. Výpo ty byly
provedeny p ísp vkovým zp sobem. P esný zákres umíst ní referen ních bod je p ílohou
rozptylové studie.
Hodnoty imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability p ízemní
vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
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Vypo tené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být
dosahovány p i špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého v tru.
S rostoucí rychlostí v tru vypo tené koncentrace zna n klesají. Za b žných rozptylových
podmínek jsou koncentrace n kolikanásobn nižší než p i inverzích. Ve skute nosti se tyto
maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n kolik hodin nebo dní v roce,
v závislosti na etnosti výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách v
posuzované lokalit .
Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 350/2002 Sb., v platném zn ní.
Hodnoty imisních limit jsou vyjád eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky objem p epo tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Imisní limity vybraných zne iš ujících látek a meze tolerance jsou shrnuty
v následujících tabulkách.
Tabulka . 22: Imisní limity
Zne iš ující látka

Doba
pr m rování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolení po et jejího p ekro ení za rok

Datum, do n hož
musí být limit
dosažen

Oxid dusi itý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1.1.2010

-3

Oxid dusi itý

1 rok

40 µg.m

1.1.2010

Suspendované
ástice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
ástice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m-3

1.1.2010

Tabulka . 23: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2006

2007

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodina

40 µg.m-3

30 µg.m-3

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Výpo et p ísp vk k imisním koncentracím v referen ních bodech:
Výstupy modelových výpo t
shrnuty v následujících tabulkách.
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Tabulka . 24: P ísp vek k imisním koncentracím benzenu ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

P ísp vek posuzovaného
zám ru

P ísp vek Flexfill Plant
Project

P ísp vek posuzovaného zám ru
+ Flexfill Plant Project

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

1

0,0103

0,000057

-

0,0032

-

0,003257

2

0,0081

0,000044

-

0,0031

-

0,003144

3

0,0083

0,000040

-

0,0025

-

0,002540

4

0,0092

0,000047

-

0,0019

-

0,001947

5

0,0139

0,000098

-

0,0032

-

0,003298

6

0,0250

0,000294

-

0,0069

-

0,007194

limit

nest.

5

nest.

5

nest.

5

Vysv tlivky:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod

cmax-h

maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím benzenu ve výpo tovém bod

Maximální hodnoty p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím benzenu
ve výpo tových bodech z provozu posuzovaného zám ru + Flexfill Plant Project nelze ur it,
protože v rozptylové studii (U1-T-3008) nejsou graficky vyhodnoceny.
Hodnoty imisních koncentrací benzenu nam ené v roce 2005 na stanici . 1005 Most
jsou uvedeny výše v textu. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace benzenu byla stanovena
na 1,7 µg/m3).
Tabulka . 25: P ísp vek k imisním koncentracím NO2ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

P ísp vek posuzovaného
zám ru

P ísp vek Flexfill Plant
Project

P ísp vek posuzovaného zám ru
+ Flexfill Plant Project

cmax-h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax-h
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax - h [µg/m3]

cr [µg/m3]

1

1,36

0,0121

3,87

0,172

5,23

0,1841

2

1,43

0,0101

3,86

0,172

5,29

0,1821

3

1,49

0,0095

3,86

0,133

5,35

0,1425

4

1,77

0,0103

4,75

0,107

6,52

0,1173

5

1,87

0,0201

5,64

0,134

7,51

0,1541

6

1,69

0,0293

7,50

0,308

9,19

0,3373

limit

200

40

200

40

200

40

Vysv tlivky:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod

cmax-h

maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím NO2 ve výpo tovém bod
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Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2005 na stanici . 1475
Litom ice jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ena
v roce 2005 byla 79,6 µg/m3. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena
na 18,6 µg/m3.
Tabulka . 26: P ísp vek k imisním koncentracím PM10 ve výpo tových bodech mimo sí
Výpo tový
bod

P ísp vek posuzovaného
zám ru

P ísp vek Flexfill Plant
Project

P ísp vek posuzovaného
zám ru + Flexfill Plant
Project

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

cmax -24- hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

1

0,479

0,00136

0,191

0,0050

0,67

0,00636

2

0,404

0,00106

0,191

0,0049

0,595

0,00596

3

0,388

0,00097

0,191

0,00385

0,579

0,004852

4

0,377

0,00108

0,172

0,0028

0,549

0,00388

5

0,627

0,00236

0,191

0,0050

0,818

0,00736

6

0,594

0,00529

0,210

0,0123

0,804

0,01759

limit

50

40

50

40

50

40

Vysv tlivky:
cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém bod

cmax-24- hod maximální hodnota p ísp vk k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 ve výpo tovém bod

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2005 na stanicích
Lovosice a . 1475 Litom ice jsou uvedeny výše v textu.

. 637

M ící stanice . 637 Lovosice
V roce 2005 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace PM10 130,0
µg/m (25.3.), 98% Kv = 107,8 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové
koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2005 byla
67,0 µg/m3 (2.9.). V roce 2005 byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 76x,
hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 76x.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 nebyla k dispozici, proto byla použita pr m rná
ro ní hodnota koncentrace PM10 zm ená na stanici . 1475 Litom ice.
3

M ící stanice . 1475 Litom ice
V roce 2005 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace PM10 126,3
µg/m3 (25.3.), 98% Kv = 101,3 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené 24-hodinové
koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) v roce 2005 byla
61,9 µg/m3 (2.9.). V roce 2005 byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 69x,
hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 69x.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 34,3 µg/m3.
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Výpo et p ísp vk k imisním koncentracím v geometrické síti referen ních bod
Benzen
Výpo et p ísp vk
bod :

ro ních imisních koncentrací benzenu v geometrické síti referen ních

Hodnoty nad 0,0003 µg/m3 (0,006 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním
imisním koncentracím v rozmezí 0 až 0,00005 µg/m3 (0 – 0,001 % ze stanoveného limitu).
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Nejbližší m ící
stanicí, jejíž hodnoty lze pro danou lokalitu použít je stanice . 1005 Most, nam ené hodnoty
jsou uvedeny výše v textu (pr m rná ro ní hodnota 1,7 µg/m3).
Hodnota ro ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3, pro rok 2007 platí mez
tolerance 3 µg/m3.
V sou asné dob
pro benzen.

i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu

NO2
Výpo et p ísp vk
bod :

hodinových imisních koncentrací NO2 v geometrické síti referen ních

V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k hodinovým imisním koncentracím NO2
v rozmezí 0,8 až 1,6 µg/m3 (0,4 – 0,8 % ze stanoveného limitu).
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací NO2 v geometrické síti referen ních bod :
Hodnoty nad 0,03 µg/m3 (0,075 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním
imisním koncentracím NO2 v rozmezí 0 – 0,01 µg/m3 (0 – 0,025 % ze stanoveného limitu).
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Hodnoty imisních
koncentrací NO2 nam ené v roce 2005 na stanici . 1475 Litom ice jsou uvedeny výše
v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam ena v roce 2005 byla 79,6 µg/m3.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na 18,6 µg/m3.
Hodnota hodinového imisního limitu pro NO2 je 200 µg/m3, pro rok 2007 platí mez
tolerance 30 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro NO2 je 40 µg/m3, pro rok 2007 platí mez
tolerance 6 µg/m3.
V sou asné dob
pro NO2.

i po vybudování zám ru nedojde k p ekro ení imisního limitu
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PM10
Výpo et p ísp vk 24-hodinových imisních koncentrací PM10 v geometrické síti referen ních
bod :
Hodnoty nad 0,6 µg/m3 (1,2 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v bezprost edním okolí zám ru. V obytné zástavb
byly vypo teny p ísp vky
k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 okolo 0,1 až 0,35 µg/m3 (0,2 – 0,7 %
ze stanoveného limitu).
Výpo et p ísp vk ro ních imisních koncentrací PM10 v geometrické síti referen ních bod :
Hodnoty nad 0,004 µg/m3 (0,01 % ze stanoveného limitu) budou p ekro eny pouze
v okolí zám ru. V obytné zástavb byly vypo teny p ísp vky k ro ním imisním koncentracím
PM10 v rozmezí 0 až 0,001 µg/m3 (0 až 0,0025 % ze stanoveného limitu).
Poza ová imisní koncentrace není v posuzované lokalit známa. Nejbližší m ící
stanicí je stanice . 637 Lovosice, na které není uvedena ro ní imisní koncentrace, proto byla
v rozptylové studii použita stanice . 1475 Litom ice, nam ené hodnoty jsou uvedeny výše
v textu. V roce 2005 byla nam ena nejvyšší 24-hodinová imisní koncentrace
PM10 126,3 µg/m3 (25.3.), 98% Kv = 101,3 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam ené
24-hodinové koncentrace (imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok)
v roce 2005 byla 61,9 µg/m3. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla 34,3 µg/m3. Na
této stanici je 24-hodinový imisní limit PM10 p ekra ován, p ísp vek posuzovaného zám ru
bude však minimální.
Hodnota 24-hodinového imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3.
Hodnota ro ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.
Vliv na hlukovou situaci
Realizace zám ru vyvolá vznik nových zdroj hluku - stacionární zdroje hluku
(vyústky VZT, jednotky na vytáp ní atd.), dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími
dopravní obslužnost zám ru.
Podkladem k hodnocení jsou modelové výpo ty hlukové studie. Výpo tové body byly
umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru a nejbližšího chrán ného venkovního
prostoru staveb v blízkosti zám ru - viz následující tabulka. Situace a umíst ní bod je
uvedena na obrázku . 2 v hlukové studii.
Tabulka . 27: Umíst ní výpo tových bod
íslo
bodu

Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb
Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb

1

Obytný d m .p. 722 - jižní hranice oplocení rodinného domu umíst ného na rohu ulic Svatopluka
echa a Vrchlického

2

Obytný d m .p. 538 - jižní hranice oplocení rodinného domu umíst ného na rohu ulic Svatopluka
echa a Jiráskova
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íslo
bodu

Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb

3

Novostavba rodinného domu - 2 m od fasády západní st ny novostavby, umíst né na rohu ulice
Purky ova

4

Plánovaná zástavba - bod umíst n v jihozápadním rohu zahrádká ské kolonie umíst ná východn od
zám ru (nejblíže zám ru)
Kalibra ní bod

5

Zahrádká ská kolonie (kalibra ní bod) - 7,5 m od bližšího jízdního pruhu silnice .I/15 (jižní okraj
komunikace), v blízkosti oplocení zahrádká ské kolonie

Hladiny akustického tlaku A LAeq,T byly vypo teny ze zdroj hluku umíst ných
v areálu a jím vyvolaných zdroj hluku (obslužná doprava). Byl hodnocen b žný provoz
zám ru.
Nár st hlukové zát že je ešen, vzhledem k stávající a p edpokládané hlukové situaci
v posuzované lokalit vyvolané zprovozn ním zám ru a kumulací s jinými zám ry. Výpo et
stávající i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i dopravy spole n .
Hluková situace je vyhodnocena pro denní dobu a pro níže uvedené režimy hlukového
zatížení posuzované lokality:
a)
nulová varianta 1 - stav v roce 2008, celková situace bez realizace zám ru a bez
kumulace s jinými zám ry (Flexfill Plant)
b)

kumulace s jinými zám ry - pouze Flexfill Plant

c)
nulová varianta 2 - stav v roce 2008, celková situace bez realizace zám ru
a s kumulací s jinými zám ry (Flexfill Plant)
d)

zám r - pouze zám r

e)
aktivní varianta - stav v roce 2008, celková situace s realizací zám ru a s kumulací
s jinými zám ry (Flexfill Plant)
Výsledky modelových výpo t pro provoz zám ru jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka . 28: Výpo et hluku z dopravy a stacionárních zdroj hluku v denní dob
Denní doba

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
1

2

3

4

a) nulová varianta 1
stacionární zdroje hluku

42,7

42,9

-

-

dopravní hluk

55,5

55,8

49,1

61,9

stacionární zdroje hluku +
doprava

55,7

56,0

49,1

61,9
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Denní doba

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
1

2

3

4

b) kumulace s jinými zám ry
stacionární zdroje hluku

30,9

30,9

30,9

30,9

dopravní hluk

13,2

10,6

18,2

26,8

stacionární zdroje hluku +
doprava

31,0

30,9

31,1

32,3

c) nulová varianta 2
stacionární zdroje hluku

43,0

43,2

30,9

30,9

dopravní hluk

55,5

55,8

49,1

61,9

stacionární zdroje hluku +
doprava

55,7

56,0

49,2

61,9

d) zám r
stacionární zdroje hluku

38,4

37,4

36,3

40,2

dopravní hluk

15,3

13,8

26,3

42,0

stacionární zdroje hluku +
doprava

38,4

37,4

36,7

44,2

e) aktivní varianta
stacionární zdroje hluku

44,3

44,2

37,4

40,7

dopravní hluk

55,5

55,8

49,1

61,9

stacionární zdroje hluku +
doprava

55,8

56,1

49,4

61,9

Nár st e) oproti a)

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,3

0,0

Nár st e) oproti c)

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,2

0,0

Akustické posouzení se provádí porovnáním
tlaku A s hodnotami požadovanými na ízením vlády
vlivu hlu nosti provozu na okolí je t eba nejprve
mechanizmus jejich ší ení do okolních prostor
s požadavky platné legislativy.

p edpokládaných hladin akustického
. 148/2006 Sb. Z hlediska posouzení
vyspecifikovat možné zdroje hluku,
a porovnání p edpokládané situace

Stacionární zdroje hluku
Z následující tabulky vyplývá, že ve všech modelových bodech bude spln n
hygienický limit pro hluk ze všech stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované
lokalit . Dominantním zdrojem hluku bude pohyb vozidel po obslužných komunikacích
umíst ných v areálu zám ru.
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Tabulka . 29: Porovnání s hygienickými limity
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)

Výpo tový rok 2008
1

2

3

4

Denní doba (T = 8 h)

1)

Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta 1

42,7

42,9

-

-

b) kumulace s jinými zám ry 1)

30,9

30,9

30,9

30,9

c) nulová varianta 2

43,0

43,2

30,9

30,9

d) zám r

38,4

37,4

36,3

40,2

e) aktivní varianta

44,3

44,2

37,4

40,7

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Flexfill Plant Lovosice

Ve všech modelových bodech a pro všechny ešené režimy hlukového zatížení
posuzované lokality bude spln n hygienický limit pro hluk ze všech stacionárních zdroj
hluku umíst ných v posuzované lokalit .
Dopravní hluk
Pro hluk vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru, bude ve všech modelových
bodech spln n hygienický limit pro hluk ze silni ní dopravy, jak vyplývá z následující
tabulky.
Tabulka . 30: Porovnání s hygienickými limity
Výpo tový rok 2008

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB)
1

2

3

4

Denní doba (T = 16 h)
Hygienický limit

55,0

55,0

60,0

60,0

a) nulová varianta 1

55,5

55,8

49,1

61,9

Hygienický limit spln n

Ne

Ne

Ano

Ne

b) kumulace s jinými zám ry

13,2

10,6

18,2

26,8

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

c) nulová varianta 2

55,5

55,8

49,1

61,9

Hygienický limit spln n

Ne

Ne

Ano

Ne

d) zám r

15,3

13,8

26,3

42,0

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

e) aktivní varianta

55,5

55,8

49,1

61,9

Hygienický limit spln n

Ne

Ne

Ano

Ne
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Pro hluk vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru a kumulací s jinými zám ry
(Flexfill Plant), bude ve všech modelových bodech spln n hygienický limit pro hluk ze
silni ní dopravy na ve ejných pozemních komunikacích.
modelové body . 1, 2 a 4
Pro hluk z celkové dopravy bude v t chto modelových bodech p ekro en hygienický
limit a to jak u nulových variant tak u aktivní varianty. Sou asn ani u jednoho modelového
bodu nedojde po zprovozn ní zám ru k nár stu hlukové zát že (aktivní oproti nulovým
variantám) tzn., že zprovozn ní zám ru nebude mít negativní vliv na zm nu hlukového
zatížení posuzované lokality.
modelový bod .3
Pro hluk z celkové dopravy bude v tomto modelovém bod spln n hygienický limit a
to jak u nulových tak aktivní varianty. Sou asn u tohoto modelového bodu nedojde po
zprovozn ní zám ru k nár stu hlukové zát že (aktivní oproti nulovým variantám) tzn., že
zprovozn ní zám ru nebude mít negativní vliv na zm nu hlukového zatížení posuzované
lokality.
I po zprovozn ní zám ru bude ve všech modelových bodech dominantním zdrojem
hluku, hluk vyvolaný stávající silni ní dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní obslužností
zám ru a zám ru Flexfill Plant, lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Stacionární zdroje hluku a doprava
Ve všech modelových bodech bude dominantním zdrojem hluku a to jak p i nulových
tak i aktivní variant , hluk ze stávající silni ní dopravy. Podíl hluku ze stacionárních zdroj
hluku na celkové hlukové situaci lze ozna it za minimální (LAeq,T vyvolaná stacionárními
zdroji hluku je minimáln 10 dB po úrovní LAeq,T vyvolané hlukem ze silni ní dopravy).
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru (aktivní
oproti nulovým variantám) a to maximáln o + 0,3 dB lze ozna it za minimální a subjektivn
nezaznamenatelný.
Hluková studie je sou ástí p ílohy . 7 tohoto oznámení.
Vliv na vody
Nakládání s odpadními vodami a s látkami závadnými vodám musí respektovat
ochranu jakosti povrchových a podzemních vod podle zákona . 254/2001 Sb., o vodách
v platném zn ní a dle p íslušných provád cích p edpis . S chemickými p ípravky a látkami
musí být nakládáno v souladu se zákonem . 356/2003 Sb., o chemických látkách a
chemických p ípravcích, v platném zn ní. Látky závadné vodám musí být ádn zabezpe eny.
Etapa výstavby zám ru
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. Nejbližší vodní tok Modla se nachází cca
250 m jižn od zájmové lokality. eka Labe s nedalekým Žernoseckým jezerem je vzdálena
cca 1 km a 1,5 km cm od zám ru. P edm tná lokalita se nenachází v CHOPAV, v ochranném
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pásmu vodních zdroj ani v záplavovém území eky Labe, proto pro danou lokalitu
nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochran vod.
Riziko pro kvalitu vod v dot ené lokalit p edstavují p ípadné náhodné úkapy nebo
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) z provozu zemních a nakládacích
stroj . Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na nezpevn ných plochách budou
v dokonalém technickém stavu. Nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkap ropných látek. Kontrola bude provád na pravideln , vždy p ed zahájením prací
v t chto prostorech.
Zásobování zemních stroj pohonnými hmotami bude provád no výhradn
na zpevn né ploše, kde budou tyto stroje i parkovat. Tato plocha musí být zabezpe ena tak,
aby v p ípad náhodného úniku závadných látek p i parkování mechanism
i erpání
pohonných hmot nemohlo dojít ke kontaminaci okolních nezpevn ných ploch. P i odstavení
vozidel a stroj na nezpevn né ploše musí být tyto mechanismy podloženy záchytnými
plechovými vanami nebo instalován technický bezpe nostní prvek (nap . lapol), který by
absorboval p ípadné úniky ropných látek z vozidel. Nákladní automobily a pohyblivé stroje
budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacích stanicích.
Vzhledem k tomu, že se b hem stavby p edpokládá manipulace se závadnými látkami
(§ 39 zákona . 254/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ), bude pro etapu výstavby zám ru
vypracován havarijní plán. Potenciálním kontaminantem srážkových vod mohou být v etap
výstavby zejména látky ropného charakteru.
Nestandardní stavy jsou popsány v kapitole D. IV oznámení.
Postup v p ípad náhodného úniku ropných nebo jiných závadných látek eší kapitola
. B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
V projektové dokumentaci budou podrobn specifikovány všechny prostory pro
shromaž ování nebezpe ných odpad a ostatních látek závadných vodám (v souladu
s platnou legislativou odpadového hospodá ství a ochrany vod) a bude ešena ochrana vod
p ed zne išt ním látkami závadnými vodám (zejména ropnými látkami).
Etapa provozu zám ru
V ešeném území je již projek n navržen vodovodní ad. Ten bude p iveden na
hranici pozemku investora, kde bude osazena vodom rná šachta, ve které bude osazen
faktura ní sdružený vodom r v etn p íslušných armatur. Po areálu bude proveden rozvod
s osazením nadzemních hydrant .
Zásobování areálu pitnou vodou je z vodovodní p ípojky, která bude napojena na
vyprojektovanou vodovodní sí vysazením odbo ky se zemním uzáv rem. Odtud budou
napojena veškerá odb rová místa v objektech.
V souvislosti s realizací zám ru se p edpokládá celkový odb r vody 480 m3/rok.
V ešeném území je již projek n navržena kanalizace gravita ní splašková, která je
ur ena pro jednotlivé investory daného území. Deš ové vody z této ásti pr myslové zóny
budou likvidovány áste n zasakováním do podloží s bezpe nostním p epadem do ve ejné
kanalizace.
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Ploché st echy objektu budou odvodn ny vnit ními vtoky uvažované podtlakové
kanalizace. Takto svedené vody budou ležatou kanalizací vedenou pod 1. NP svedeny do
hlavního svodu, vyvedeného severním sm rem p ed objekt, ukon eného šachtou. Z této
šachty bude provedena p ípojka do zasakovací galerie.
Deš ové vody z obslužných komunikací, chodník a pojížd ných ploch budou
gravita n svád ny uli ními vpušt ni do jednotlivých stok a akumulovány v deš ových
zdržích - galeriích. Tyto budou situovány západn a jižn od objektu do nezpevn né plochy.
Parkovací plochy budou odvodn ny p es navržené uli ní vpusti, které budou svád t
deš ové vody do navržených ORL. Ty budou osazeny do zelené plochy.
Splaškové vody ze sociálního za ízení pro zam stnance, ajové kuchy ky a úklidové
komory budou svedeny splaškové vody do hlavního ležatého svodu, který bude vyveden vn
objektu do erpací šachty . 1 a 2.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy
bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i budoucím
provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy.
P i realizaci dle popsaného ešení likvidace odpadních vod a respektování dále
navržených opat ení lze zám r z hlediska velikosti a významnosti vlivu na vody ozna it za
málo významný.
Vliv na p du
Dot ené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ZPF kategorie orná p da.
Pozemky kategorie PUPFL nebudou realizací zám ru dot eny. V kapitole B. II. 1 Zábor p dy
je v tabulkách . 2 a 3 tohoto oznámení uveden seznam zájmových parcel a další informace o
zp sobu jejich využití, ochran , vým e aj. celková plocha dot ených pozemk je 43 997 m2.
Sklad bude umíst n na parcelách íslo 2500/1, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9
(pozemky kategorie orná p da) a 2528, 2482, 2545/1 (pozemky kategorie ostatní plocha).
V rámci p ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona
. 334/1992 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, v platném zn ní požádat o vydání
souhlasu s trvalým odn tím dot ených pozemk ze ZPF pro realizaci zám ru.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem m sta Lovosice. Vyjád ení
p íslušného stavebního ú adu je sou ástí p ílohy . 10 tohoto oznámení.
Dot ené pozemky mají kód BPEJ 1 01 00 a jsou v I. t íd ochrany zem d lské p dy.
S ohledem na rozsah i kvalitu p edpokládané odnímané p dy lze vliv považovat za
významný.
Problematika možného zne išt ní p dy b hem realizace zám ru souvisí p edevším
s vlastní výstavbou p i používání pot ebné stavební techniky (nákladních aut, zemních
a nakládacích stroj ) a v procesu nakládání a odstran ní nevyužitých stavebních materiál
a odpad z procesu výstavby. V p ípad náhodných úkap pohonných hmot a jiných
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závadných látek p i provozu mechanism bude kontaminovaná zemina ihned odstran na
z terénu, shromážd na v uzav ené nepropustné nádob a odvezena na zabezpe enou skládku
nebezpe ných odpad . Podrobn ji je tato problematika ešena v kapitole B. III. 5. Rizika
havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií.
V sou asné dob nelze množství odpad vznikajících v etap zemních prací a vlastní
výstavby objektivn ur it. V kapitole B. III. 3. Kategorizace a množství odpad je
specifikována p edpokládaná struktura vznikajících odpad v rámci výstavby. V provád cích
projektech budou jednotlivé druhy odpad vznikající b hem výstavby i provozu zám ru
up esn ny a stanoveno jejich množství a p edpokládaný zp sob shromaž ování, skladování,
t íd ní, zneškodn ní i využití. Pro shromaž ování jednotlivých druh odpad vytvo í
provozovatel pot ebné podmínky.
P i dodržení dále navržených opat ení je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
zám ru na zne išt ní p dy minimální.
V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné mí e všechna dostupná
opat ení zabra ující erozi p dy. Odkryté plochy budou rekultivovány a osázeny co možná
nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev m, prašnosti a splach m p dy.
Vliv na horninové prost edí
V posuzované lokalit bude v rámci p ípravných prací proveden stavebn -geologický
pr zkum. P edm tem pr zkumu bude posouzení stavebn -geologických a hydrogeologických
pom r v prostoru plánované výstavby. Pr zkum ov í základové pom ry pro ú ely
projektování a výstavby plánovaného Skladu - VGP Park Lovosice, v etn optimálního
zp sobu založení objektu.
Zm ny hydrogeologických charakteristik se nep edpokládají. Ložiska nerostných
surovin ani dobývací prostory se v dot eném území nenachází. Vliv lze ozna it za nulový.
Vliv na faunu a flóru
Areál bude situován na jižním okraji m sta Lovosice, severn od zám ru se nachází
pr myslová plocha, východn je zahrádká ská kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15
Most – Litom ice a západn ulice Si ejovická.
Zám r si vyžádá kácení náletových d evin na zájmových pozemcích. Pro d eviny
rostoucí mimo les se uplat uje ochrana dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody
a krajiny a jeho provád cích p edpis (zejména vyhláška MŽP . 395/1992 Sb., v platném
zn ní).
Ochranu zelen p i stavebních innostech eší SN DIN 839061. P i výstavb je nutné
chránit jak nadzemní, tak podzemní ásti d evin a zajistit odpovídající pé i o tyto d eviny.
Nejlepší ochranou p ed mechanickým poškozením na kmeni nebo v korun je oplocení celé
skupiny d evin nebo jednotlivých strom . Oplocení musí být p im en vysoké a pevn
zakotvené v p d . Plochy s rostoucími d evinami je nutné chránit také p ed zne išt ním
chemickými látkami a p ípravky (nap . pohonnými hmotami a oleji z automobil a stroj ),
p ed nep im eným zat žováním p ejížd ním nebo parkováním stavebních mechanizm ,
skladováním materiálu apod. U ko enové zóny d evin je nutné se vyvarovat p ímého i
nep ímého poškození (nap . p i hloubení výkop p etrhání ko en se vznikem otev ených ran,
zvýšení nebo snížení terénu).
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Zám r si nevyžádá kácení lesních porost .
Z biologického hodnocení vyplývá, že pokud dojde k realizaci navrženého zám ru
výstavby skladových hal, budou p ímo zlikvidována rostlinná spole enstva na ploše
o velikosti p ibližn 4,4 ha. Vzhledem k tomu, že celý zám r je situován na intenzivn
využívaném poli, nebudou zni ena žádná významn jší rostlinná spole enstva. Na lokalit se
však vyskytují dva druhy, které jsou za azeny do erveného seznamu cévnatých rostlin R
(pilát léka ský a blín erný). Jejich populace, které budou p i stavb zlikvidovány, nejsou
nijak po etné. Jedná se pouze o n kolik jedinc . Oba druhy jsou schopné r st na
antropogenních biotopech jako jsou okraje cest a rumišt .
Z významn jších živo ich , kte í budou stavbou dot eny je t eba uvést ježka
západního, který na lokalit zimuje v m lkých podzemních úkrytech na okraji sledované
plochy. Pokud by byla stavba zahájena v období hibernace, mohlo by dojít k usmrcení
n kterých jedinc . Zastavení pozemku ovlivní i populaci ohrožené koroptve polní, která
lokalitu využívá jako potravní a odpo inkový biotop. Tento druh je vázán na polní kultury,
které se st ídají s ruderálními biotopy a rozptýlenými porosty k ovin. Kumulativní vliv
obdobných staveb v širším okolí tak m že zp sobit výrazný úbytek vhodných ploch a
následn vymizení koroptve i dalších druh vázaných na výše popsaná stanovišt .
Celkem bylo ve sledovaném prostoru zjišt no 62 druh vyšších rostlin. Spole enstvo
živo ich v míst plánované stavby odpovídá stanovištním podmínkám. Nalezneme zde
pouze druhy, které b žn obývají polní kultury. Na dot eném poli byla zjišt na p ítomnost
pouze n kolika b žných druh bezobratlých. Z obratlovc byl zaznamenán výskyt b žných
druh savc (hraboš polní, krtek obecný a zajíc polní). Na lokalit se také trvale vyskytuje
lasice kol ava a ježek západní. Jedinci posledn jmenovaného druhu využívají okrajové ásti
pozemku k zimování. Na dot eném poli byla její p ítomnost zjišt na podle pobytových stop.
Biologické hodnocení zájmové lokality je sou ástí p ílohy . 9 tohoto oznámení.
Vliv na ÚSES
Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru se nep edpokládá negativní vliv na prvky
ÚSES, které se v bezprost ední blízkosti zám ru nevyskytují.
Nejbližším okolí ešeného zám ru (cca 170 m jižním sm rem) se nachází navržený
lokální biocentrum „U dálnice“ s po adovým íslem 11. Cca 250 m jižn od zám ru se
nachází biokoridor regionální, z ásti vymezený z ásti navržený k založení „Humecký vrch Jezerka“ s po adovým íslem RK 616. Cca 800 m severn od zám ru se nachází lokální
biokoridor (navržený k založení) Modla (v map pod ozna ením m). áste n funk ní
nadregionální biokoridor „Labe“ (St íbrný roh – Polabský luh) K 10 je od zám ru situován
cca 1 000 m severn . Cca 1 000 m severn od zám ru se nachází regionální biocentrum,
reprezentativní, z ásti funk ní, z ásti navržené k založení s po adovým íslem 1277.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
jako zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti, který je
chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu by nem l být zám rem
nikterak narušen.
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Zásahy do krajinného rázu (zejména umis ování a povolování staveb) mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt chrán ných
území, kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka krajiny a vztah v krajin .
Areál bude situován na jižním okraji m sta Lovosice, severn od zám ru se nachází
pr myslová plocha, východn je zahrádká ská kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15
Most – Litom ice a západn ulice Si ejovická.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , významné krajinné prvky a kulturní
dominanty se v míst zám ru nevyskytují. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze
považovat eku Labe (od zám ru vzdálena cca 1 000 m) a potok Modla (cca 800 m od
zám ru). Významné krajinné prvky se v ešeném zám ru nenachází.
Estetická kvalita v okolí lokality byla již narušena stávajícími objekty, které se
nacházejí se severn od zájmové lokality. Uvažovaný areál m že ovliv ovat pohledy zejména
z východní a jižní strany, kde se nachází zahrádká ská kolonie (u jižní strany se zahrádká ská
kolonie nachází pod silni ní komunikací I/15). Potenciáln by zám r mohl z hlediska
estetického p sobit na krajinu rušiv . Tento vliv lze významn minimalizovat ozelen ním
areálu a volbou vhodného barevného ešení objekt . V dokumentaci pro stavební povolení je
t eba vypracovat komplexní projekt sadových úprav a ihned po dokon ení výstavby je
realizovat. Ozelen ní d evinami by m lo být ešeno s ohledem na p vodní – p irozená
spole enstva a biogeografické podmínky. Zám r ozelen ní areálu je nutné konzultovat
s p íslušným orgánem ochrany životního prost edí.
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní využití okolní
krajiny.
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je i p es v tší plošný
rozm r celého skladového komplexu lokálního charakteru.
Vliv na Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
Na ešeném zám ru ani v nejbližším okolí se žádné Evropsky významné lokality ani
Pta í oblasti nevyskytují.
Vliv na ve ejné zdraví
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik,
které bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv
na ve ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou . 8 tohoto oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza ního návodu AN/14/03 a
AN/15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle
zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající
z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b žným provozem zám ru
(resp. vyvolané obslužné dopravy a z vytáp ní objekt ). Podkladem pro hodnocení
zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit byly výsledky modelových výstup
rozptylové studie.
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Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ
p edpokládaného emitovaného množství a ú ink t chto látek: oxid dusi itý, benzen, prašný
aerosol (frakce PM10).
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p ijímány exponovanými jedinci
(p edevším inhala n ), pronikají do lidského organismu a ást vdechovaných škodlivin se
vst ebává jako vnit ní dávka.
Pro látky s prahovými ú inky jsou stanoveny referen ní koncentrace a dávky. (U
t chto látek se uvažuje s existencí prahové úrovn expozice, pod kterou se neo ekává
významný nežádoucí ú inek (vlivem fyziologických adapta ních, detoxika ních a repara ních
mechanism organismu)). Referen ní koncentrace je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší,
která p i expozici odpovídající hodnocenému intervalu pravd podobn nezp sobí poškození
zdraví populace, v etn citlivých podskupin (sta í a nemocní lidé, d ti apod.).
U n kterých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen ní koncentrace
- pro nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nep esn definovanovatelné p sobení na ur ité
systémy. Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány publikované vztahy, které vychází
z epidemiologických studií a vyjad ují závislost mezi koncentrací a výskytem r zných
zdravotních obtíží.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2), suspendovaných
ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru není významný.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú ink . U látek
s karcinogenními ú inky se z hlediska p edb žné opatrnosti vychází z hypotézy, že neexistuje
prahová úrove expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem pravd podobnosti vzniku
nádorového bujení; nulové riziko je p i nulové expozici. Referen ní koncentrace pro tuto
látku uvádí, jaká koncentrace odpovídá dané pravd podobnosti navýšení výskyt nádor .
Imisní p ísp vek benzenu vyvolaný pouze provozem zám ru (resp. obslužnou
dopravou) je nízký. Z výpo tu míry pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný
výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhala ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt né ILCR
pouze pro samotný nejvyšší p ísp vek benzenu bude p i provozu zám ru o 3 ády nižší než je
p ijatelná úrove rizika (1.10-6).
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p ísp vku provozu
zám ru a byla uvažována nep etržitá expozice obyvatelstva t mto imisním koncentracím,
ímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika karcinogenního ú inku
benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle Sv tové zdravotnické organizace
(WHO) odvozená z epidemiologické studie u profesionáln exponovaných osob. Skute né
riziko bude pravd podobn nižší.
Ve výpo tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik,
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti, což by mohlo zejména b hem výstavby navyšovat
p edpokládanou imisní zát ž v lokalit . P sobení t chto zdroj bude asov omezené. Emise
tuhých zne iš ujících látek do ovzduší p i výstavb zám ru je t eba snižovat vhodnými
technickými a organiza ními opat eními (pravidelné išt ní p íjezdových komunikací, o ista
vozidel p ed výjezdem z areálu a zajišt ní nákladu proti úsyp m, v dob nep íznivých
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pov trnostních podmínek omezovat prašnost pravidelným, dostate ným skráp ním i
mlžením, minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potencionálních
zdroj prašnosti a vhodná manipulace s nimi, aj.).
Hluk
Pro zám r bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí
uvažovaného zám ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných v areálu a
z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.
Sou asné poznatky o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí
shrnuje autoriza ní návod AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu.
Nadm rný hluk provokuje v lidském organismu adu reakcí. Hluk má vliv na
psychiku; m že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu,
neochotu. Rušení a obt žování hlukem je astou subjektivní stížností na kvalitu životního
prost edí a m že p edstavovat prvotní podn t rozvoje neurotických, psychosomatických i
psychických stres u etných nemocných. Je pravd podobné, že snižuje obecnou odolnost
v i zát ži, zasahuje do normálních regula ních pochod . Nadm rná hluková expozice
pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn je také ohrožena
bezpe nost práce. D sledkem zvýšené hladiny hluku m že docházet také ke zhoršení
komunikace e i a tím ke zm nám v oblasti chování a vztah a k rušení spánku (zmenšením
jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k astému probouzení b hem spánku). Za dostate n
prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je považováno poškození sluchového aparátu,
vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nep íznivé osvojování e i a tení u d tí.
Ze záv r WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú inkem hluku rušení spánku,
obt žování a zhoršená komunikace e í. No ní ekvivalentní hladina akustického tlaku A by
z hlediska rušení spánku nem la p esáhnout LAeq 45 dB (p edpokládá se pokles hladiny hluku
o 15 dB p i p enosu venkovního hluku do místnosti z ásti otev eným oknem) a denní
ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m eno 1 m p ed fasádou.
Podkladem k hodnocení expozice byly výpo ty hlukové studie. V této studii byla
hluková zát ž modelována pro 5 bod u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
v blízkosti zám ru. Výstupy modelových výpo t (celkových ekvivalentních hladin
akustického tlaku A LAeq z provozu stacionárních zdroj a obslužné dopravy) jsou shrnuty
v tabulce . 14, v hlukové studii.
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných
zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci charakterizovat takto:
Celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq z provozu stacionárních zdroj
a dopravy se v denní dob v nulové variant (bez realizace zám ru) dle hlukové studie
pohybují u obytné zástavby v rozsahu hodnot 49,1 – 61,9 dB, resp. 49,2 – 61,9 dB p i
zapo ítání kumulace vlivu provozu Flexfill Plant.
Dle výsledk modelových výpo t lze o ekávat, že po realizaci zám ru budou celkové
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dosahovat hodnot v rozsahu 49,4 – 61,9 dB.
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové zát že
z provozu automobilové dopravy a o ekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že
hluková zát ž dosahuje za stávající situace v n kterých modelových bodech takových hladin,
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u kterých byly sledovány nep íznivé ú inky na pohodu a zdraví populace. Nep íznivé
p sobení však není vyvoláno realizací zám ru, jedná se o stav zp sobený p edevším celkovou
dopravou na hlavních komunikacích. (Zm na celkových ekvivalentních hladin akustického
tlaku po realizaci zám ru oproti nulové variant bude v denní dob v jednotlivých bodech . 1
– 3 init + 0,1 dB až + 0,3 dB; v bod . 4 k žádnému nár stu nedojde.)
Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit je t eba ov it p ímým
m ením po zprovozn ní posuzovaného zám ru.
Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba realizována veškerá p eprava
stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Realizací zám ru dojde k vytvo ení nových pracovních p íležitostí. V celém areálu
skladového komplexu bude pracovat celkem cca 40 zam stnanc . Sou asn lze p edpokládat,
že realizace zám ru bude mít také pozitivní vliv na vznik nových pracovních míst
v dodavatelských firmách, v navazujícím infrastruktu e a v oblasti služeb apod.
Hodnocení vlivu na ve ejné zdraví je sou ástí p ílohy . 8 tohoto oznámení
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Ve správním území m sta Lovosice je znamenán výskyt archeologických naleziš . Dle
sd lení oblastního muzea v Litom icích se plánovaná stavba nachází na území
s registrovanými archeologickými lokalitami v polohách „garáže SAD“ a „za garážemi
SAD“, kde se rozkládají rozlehlé prav ké nekropole a sídlišt . ást plochy u státní silnice
. 15 je sice nenávratn zni ena inností bývalé Schwarzenberské ru ní cihelny, ovšem další
ást sm rem k bývalým garážím SAD je neporušená recentními zásahy. Vzhledem k tomu,
že z prostoru plánované stavby jsou známé archeologické nálezy z prav ku, je velice
pravd podobné, že v rámci zemních prací budou narušeny archeologické situace.
Pojednávané území lze tedy chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb. v platném zn ní.
Jejich ochrana spo ívá ve spln ní následujících podmínek:
Stavebník má již v dob p ípravy stavby povinnost oznámit tento zám r
Archeologickému ústavu AV R nebo n kterému z archeologických pracoviš , která jsou
v dot eném území oprávn na k provád ní záchranných archeologických výzkum . Oprávn né
archeologické pracovišt uzav e s dot enou fyzickou nebo právnickou osobou p ed zahájením
zemních prací dohodu o podmínkách, za jakých bude záchranný archeologický pr zkum
proveden. V p ípad , že mezi stavebníkem a oprávn nou institucí nedojde k dohod , ur í
podmínky provedení záchranného archeologického pr zkumu p íslušný krajský ú ad.
Stavebník je povinen (p ímo i prost ednictvím obecního ú adu) neprodlen oznámit
jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejn jako
nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti apod.) zhotoviteli výzkumu. Terénní
situace i movité nálezy budou ponechány v míst bez dalších zásah až do ohledání
a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejmén však po dobu p ti pracovních dní
po u in ném oznámení.
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Stanovisko Oblastního muzea v Litom icích je sou ástí p ílohy
oznámení.

. 11 tohoto

B hem výstavby je t eba vyhodnocovat také riziko negativního ovlivn ni okolních
objekt a vznik poruch v souvislosti se stavebními vibracemi vyvolanými provozem zemních
stroj a obslužné dopravy.

2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
P edkládaný zám r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem . 100/2001
Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní.
Dle vyjád ení p íslušného stavebního ú adu je plánovaný zám r v souladu s platným
územním plánem m sta Lovosice.
Navrhovaný skladovací areál je situován v prostoru Pr myslové zóny . 4 – Jih.
Pozemek pro výstavbu je na západní stran ohrani en ulicí Si ejovická, jižní hranici pozemku
tvo í komunikace 1. t ídy . 15. Realizací zám ru dojde k záboru pozemk kategorie ZPF,
pozemky kategorie PUPFL ani ochranné pásmo lesa dot eny nebudou.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i výstavb i provozu zám ru na zne išt ní p dy
a ovlivn ní jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální. Investor v maximální mí e
p izp sobí výstavbu i samotný provoz plánovaného zám ru požadavk m ochrany životního
prost edí vyplývající z platné legislativy.
V rámci další etapy p ípravných prací bude realizován inženýrsko-geologický
pr zkum zájmové lokality a na základ výsledk bude navržen postup a zp sob výstavby
a založení objekt .
Byl zhodnocen vliv zne iš ujících látek vznikajících p i b žném provozu zám ru (ze
spalování pohonných hmot ve stavebních mechanismech a dopravních prost edcích
zajiš ujících p ísun materiálu).
V d sledku realizace zám ru a jeho uvedení do provozu nebude docházet
k p ekra ování imisních limit posuzovaných zne iš ujících látek s výjimkou 24-hodinového
imisního limitu pro PM10, který bude stejn jako v sou asné dob za nep íznivých
pov trnostních podmínek p ekra ován. 24-hodinový imisní limit byl v roce 2005 p ekro en
69x, imisní limit p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného
zám ru bude však minimální.
Klima nebude zám rem ovlivn no.
Po zprovozn ní zám ru bude dominantním zdrojem hluku hluk vyvolaný stávající
silni ní dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní obslužností zám ru lze ozna it za
minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru maximáln o
+ 0,6 dB lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
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Z b žného provozu zám ru nevyplývají pro obyvatele a životní prost edí v okolí
areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních p edpis a respektování dále
navržených opat ení.
Lokalita investora ur ená pro výstavbu Skladu - VGP Park Lovosice sloužila jako
pole, jedná se tedy o nezpevn né pozemky. Na lokalit se vyskytují dva druhy, které jsou
za azeny do erveného seznamu cévnatých rostlin R (pilát léka ský a blín erný). Jedná se
pouze o n kolik jedinc . Z významn jších živo ich , kte í budou stavbou dot eni je t eba
uvést ježka západního a koroptev polní.
Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru se nep edpokládá negativní vliv na zvlášt
chrán ná území, území p írodních park , prvky ÚSES a památné stromy, jelikož se
v bezprost ední blízkosti zám ru nevyskytují. Sou ástí realizace zám ru je i návrh ozelen ní
areálu.
Dle sd lení oblastního muzea v Litom icích se plánovaná stavba nachází na území
s registrovanými archeologickými lokalitami v polohách „garáže SAD“ a „za garážemi
SAD“, kde se rozkládají rozlehlé prav ké nekropole a sídlišt . ást plochy u státní silnice
. 15 je sice nenávratn zni ena inností bývalé Schwarzenberské ru ní cihelny, ovšem další
ást sm rem k bývalým garážím SAD je neporušená recentními zásahy. Pojednávané území
lze tedy chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.
Z hlediska územního plánování je realizace zám ru v souladu s územním plánem
m sta Lovosice.

3. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní
hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice R.

4. Opat ení k prevenci,
nep íznivých vliv

vylou ení,

snížení,

pop ípad

kompenzaci

Z b žného pr b hu realizace zám ru výstavby Skladu - VGP Park Lovosice, p i
dodržování legislativních p edpis a navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky,
obyvatele a životní prost edí v posuzované lokalit a jejím okolí žádné negativní vlivy a
významná rizika snižující kvalitu tohoto území.
Dle provedeného komplexního posouzení zám ru z hlediska vliv na zdraví obyvatel
a na životní prost edí plynou pro dodavatele staveb a provozovatele Skladu - VGP Park
Lovosice následující povinnosti i doporu ení:
A. Opat ení pro fázi p ípravy stavby a vlastní stavby
Technická opat ení pro zajišt ní bezpe nosti práce:
P i realizaci je t eba dodržovat všechny p edpisy o hygien a bezpe nosti práce pro
daný druh objektu,
p i používání místních a státních komunikacích je t eba d sledn dbát dodržování
pravidel silni ního provozu a istoty t chto komunikací,
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Technická opat ení pro ochranu ovzduší:
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál
zdroj prašnosti,

a ostatních potencionálních

-

provád t pravidelné išt ní vozovky a v p ípad sucha kropení,

-

p ed výjezdem z areálu stavby ádn o istit vozidla,

-

zabezpe it náklad na automobilech proti úsyp m,

up ednostnit nasazení stavebních mechanism
hodnotami emisí zne iš ujících látek.

a nákladních vozidel s nízkými

Technická opat ení na ochranu p ed hlukem:
Celý proces výstavby zajiš ovat organiza n tak, aby maximáln omezoval možnost
narušení faktor pohody, vylou ení výstavby v no ních hodinách a ve dnech pracovního
klidu.
Technická opat ení pro ochranu vod:
V pr b hu stavby provád t pravidelnou kontrolu stavebních mechanism , a to
p edevším z hlediska možných úkap všech provozních náplní,
u komunikací a manipula ních ploch, kde je riziko únik a úkap provozních náplní
vybudovat nepropustnou plochu,
s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu ur ených, která
budou dostate n zajišt na proti úniku t chto látek do vod povrchových nebo podzemních,
v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodlen odstran na, odvezena a uložena na míst k tomu ur eném,
p ed provád ním projek ních prací je nutno provést podrobný inženýrsko-geologický
pr zkum, který detailn objasní úložné pom ry v prostoru plánované výstavby a úrovn
hladiny podzemní vody.
Technická opat ení pro ochranu p dy a pozemk :
Omezit b hem výstavby negativní vlivy zp sobené pojezdy stavební techniky
a provozem staveništ . Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat
na zabezpe ené ploše,
za ízení staveništ musí být umíst no na pozemcích investora. Nesmí být významn
omezen provoz na p ilehlých komunikacích,
v rámci p ípravných prací požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona .
334/1992 Sb., o ochran ZPF, v platném zn ní o vydání souhlasu s trvalým odn tím
dot ených pozemk pro realizaci zám ru ze ZPF.
Opat ení v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami:
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s odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb. o
odpadech a jeho provád cích p edpis v platném zn ní,
s chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických
látkách, ve zn ní pozd jších p edpis .
Opat ení v oblasti ochrany rostlin a živo ich :
-

narušené plochy v okolí stavby rekultivovat tak, aby zde našly vhodné biotopy organismy
typické pro nevyhran né okraje m st,

-

samovoln vzniklé porosty udržovat jen minimáln se ením jednou ro n ,

-

radikáln zasáhnout v p ípad rozší ení nežádoucích druh ,

-

vytvo it hromady z v tších kus d eva a kamen jako kompenzaci ztráty úkrytu pro ježka
západního,

-

pro kompenzaci vlivu na koroptev polní vy lenit v širším okolí plánované stavby plochu
navazující na polní kultury o rozloze alespo 0,5 ha, která by byla dlouhodob ponechána
ladem.
Další technická zabezpe ení:

Jelikož je zám r umíst n na území s registrovanými archeologickými lokalitami, je
pot eba p ed zahájením stavebních prací nahlásit p esné datum po átku výkopových prací
s m sí ním p edstihem Oblastnímu muzeu v Litom icích,
v p edstihu vlastních stavebních prací bude provedena skrývka za dohledu archeologa
a na skryté ploše uskute n ny záchranné archeologické práce,
-

provád t kácení d evin rostoucích mimo les v souladu s platnou legislativou,

likvidovanou zele bude nutné kompenzovat dle § 9 zákona . 114/92 Sb., o ochran
p írody a krajiny v platném zn ní,
ú inn chránit d eviny nacházející se v blízkosti staveništ p ed možným poškozením
r znými technickými opat eními (oplocení, bedn ní atd.). Toto opat ení se týká strom
navržených k ponechání na ploše.
B. Opat ení pro fázi provozu zám ru
Opat ení pro ochranu ve ejného zdraví:
Provozovat za ízení v souladu se zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a s ním souvisejících p edpis , v platném zn ní,
ve zkušebním provozu ov it akreditovaným m ením kvalitu osv tlení vnit ních
prostor a ov it též soulad osv tlení s projektem a s normami denního a um lého osv tlení,
ve zkušebním provozu ov it kvalitu mikroklimatických podmínek vnit ních prostor
staveb, zejména kv li plánovanému umíst ní restaurace.
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Technická opat ení na ochranu p ed hlukem:
Zám r bude realizován dle posouzeného technického ešení; instalovaná za ízení
budou spl ovat akustické parametry hodnocené v hlukové studii,
p i provozu zám ru akreditovaným m ením ov it hlukovou situaci a tím i spln ní
hygienických limit v nejbližším chrán ném prostoru v souladu s na ízením vlády
. 148/2006 Sb., v platném zn ní.
Opat ení pro ochranu ovzduší:
Pro umíst ní st edního zdroje zne iš ování ovzduší vypracovat odborný posudek dle §
17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a p edložit ho p íslušným orgán m ochrany
ovzduší,
po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatel st edních zdroj zne iš ování
ovzduší, stanovené v § 11 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní,
v pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní
provád t v souladu s platnou legislativou u st edního zdroje zne iš ování ovzduší
autorizované m ení emisí,
vypracovat Provozní evidenci st edního zdroje zne iš ování ovzduší v souladu
s vyhláškou . 356/2002 Sb., v platném zn ní,
po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatel malých zdroj zne iš ování
ovzduší, stanovené v § 12 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní,
u malého zdroje zne iš ování ovzduší zajiš ovat prost ednictvím oprávn né osoby
m ení ú innosti spalování, m ení množství vypoušt ných látek a kontrolu stavu spalinových
cest.
Opat ení pro ochranu vod a p d:
Nakládat s odpadními vodami v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o vodách,
v platném zn ní a v souladu se zákonem . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném zn ní,
pro vypoušt ní odpadních vod do kanalizace p i jejich p edchozím išt ním (p es
lapa ropných látek) je nutné opat it povolení vodoprávního ú adu dle § 18 odst. 3 zákona
o vodovodech a kanalizacích,
Opat ení pro ochranu p írody a krajiny:
Provést ozelen ní dle projektové dokumentace za spolupráce p íslušného orgánu
ochrany p írody.
Opat ení v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami:
S odpady vznikajícími s provozem zám ru nakládat dle zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho provád cích p edpis v platném zn ní,
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zpracovat podrobný plán nakládání s odpady. Jde zejména o up esn ní množství
a druhu odpadu vznikajícího p i provozu, v etn navržení prostoru pro shromaž ování
odpad . Je t eba preferovat recyklaci a t íd ní odpad ,
s chemickými látkami a p ípravky nakládat dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických p ípravcích, ve zn ní pozd jších p edpis .
C. Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele
P íprava stavby a zkušební provoz zám ru budou ve všech svých fázích podléhat
povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu zpracovatele tohoto
oznámení.

5. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
p i specifikaci vliv
V sou asné dob není známo p esné nasazení stavebních mechanism , jejich po et a
typ a s tím související spot eba pohonných hmot, emisní úrove a akustické parametry
mechanism . Pro vyhodnocení imisní a hlukové zát že v dot ené lokalit byly použity
modelové výpo ty (viz. hluková a rozptylová studie). Pokud p icházelo v úvahu více ešení,
byla použita nejmén p íznivá varianta, tzn. ta, která bude mít nejvíce negativní vliv na
životní prost edí v dané lokalit .
Není známa sou asná úrove imisního zatížení území v míst zám ru, proto byly
použity hodnoty z reprezentativních m ících stanic.
Do výpo t rozptylové studie nebyla zahrnuta sekundární prašnost na obslužných
komunikacích a manipula ních plochách a uvol ování jemných prachových ástic p i
manipulaci se sypkými materiály. Tato prašnost by mohla vést ke zvýšení imisního p ísp vku
PM10 v zájmové lokalit , proto byla pro období výstavby doporu ena zmír ující opat ení.
Hluková zát ž je vypo tena uznávanými prognostickými postupy (výpo tový program
Hluk+, verze 7.12 Profi – Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním
prost edí) na základ p edpokládaného dopravního zatížení. Prognostické metody použité
v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být absolutn p esnou prognózou, jelikož jsou
postaveny na základ sou asného poznání, vycházejí z experimentáln získaných dat.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z výsledk hlukové a rozptylové
studie. Tyto podkladové studie, které vypracovala spole nost EMPLA spol. s r. o. jsou
sou ástí p ílohové ásti oznámení a jsou zapracovány do p íslušných kapitol textu oznámení.
Jednotlivé vlivy na životní prost edí byly porovnávány se stanovenými limity
a posuzovány dle platné legislativy R.
Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla konzultace se zástupci
samosprávných a státních orgán . Zárove byla provedena obhlídka lokality a mapování
sou asného stavu životního prost edí zájmového území.
Jako podkladové materiály pro technický popis zám ru a pro vyhodnocení vlivu
projektovaného zám ru na životní prost edí bylo erpáno z dokumentace k územnímu ízení,
a z informací poskytnutých M stským ú adem v Lovosicích a z dalších údaj dodaných
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zadavatelem. Pro plánovanou stavbu bylo uskute n no vlastní ú elové biologické hodnocení
lokality.
Vzhledem k tomu, že není znám podrobný plán organizace výstavby, bilance
materiál , surovin, vody a energií b hem výstavby, jakož i druhy a množství odpad , bude
možné detailní vyhodnocení vliv výstavby ur it až po up esn ní plánu organizace výstavby,
materiálových tok a vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit ešení stavby ve vztahu k životnímu
prost edí a zdraví obyvatelstva.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Samotný zám r výstavby Skladu - VGP Park Lovosice není zpracován variantn .
Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace zám ru je v souladu s platným územním plánem
m sta Lovosice.
Byly popsány a hodnoceny následující varianty:
Nulová varianta – referen ní stav - odpovídá popisu životního prost edí v zájmové
lokalit (viz. kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu areálu bez
výstavby Skladu - VGP Park Lovosice,
aktivní varianta – spo ívá v realizaci plánovaného zám ru, tedy ve výstavb Skladu VGP Park Lovosice.
P i výstavb Skladu - VGP Park Lovosice bude zdrojem emisí provoz nákladních
vozidel a stavebních mechanism na staveništi a na okolních komunikacích, po zprovozn ní
zám ru pak automobilová doprava vyvolaná provozem skladu.
Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní). Dále bude zdrojem hluku dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími
dopravní obslužnost zám ru.
Realizace zám ru si vyžádá zábor pozemk kategorie ZPF a to v rozsahu43 997 m2.
V souvislosti s realizací zám ru bude provedeno kácení náletových d evin na
zájmových pozemcích.
Celkov lze konstatovat, že u všech negativních vliv na složky životního prost edí
není p ekro eno lokální m ítko významnosti vliv .
V ostatních vlivech na obyvatelstvo a životní prost edí se ob varianty neliší.
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F.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Všechny dopl ující údaje a ostatní p ílohy jsou p iloženy v záv ru oznámení.

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Mapové podklady
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.
Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa p irozené potenciální vegetace
Pr honice, 1997.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
Brno 1970.

eský ú ad

R. BÚ

SAV,

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

SAV,

ÚPSÚ Lovosice, Lhotka nad Labem, Lukavec, Studio KAPA, 2000, mapa 1 : 5 000.
ÚSES – Pr vodní zpráva k. ú. Lovosice, IM Rothbauer – projek ní ateliér Ústí nad Labem,
2000, mapa 1 : 5 000.
Územní plán sídelního útvaru Lovosice – Zm na . 4 – koncept, Studio KAPA, 2006, mapa
1 : 5 000.
Literární podklady
Culek, M.: Biogeografické len ní eské republiky. Enigma, Praha 1996.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon SR - Hory a nížiny, nakladatelství SAV - Academia,
Praha 1987, I. vydání.
EMPLA (2006): Hluková studie. Sklad - VGP Park Lovosice. EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové.
EMPLA (2006): Rozptylová studie. Sklad - VGP Park Lovosice. EMPLA, spol. s r.o., Hradec
Králové.
Mackov in, P., Sedlá ek, M.:Chrán ná území
a p írody R a EkoCentrum Brno, Praha 2002.

R – Královéhradecko. Agentura ochrany

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat ování ve ve ejné správ , Metodické
doporu ení Agentury pro ochranu p írody a krajiny R, Praha 1999.
Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st edisko SOP, Ministerstvo životního
prost edí eské republiky. Print, Brno.
Pelikánová, D. (2006): Hodnocení vliv zám ru na ve ejné zdraví. Sklad - VGP Park
Lovosice. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti
ústav SAV. Brno.

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové

eskoslovenska. Studia Geographica 16. Geografický

86

Sklad – VGP Park Lovosice
_________________________________________________________________________________________

ÚPSÚ Lovosice, Lhotka nad Labem, Lukavec, Studio KAPA, 2000.
ÚSES – Pr vodní zpráva k. ú. Lovosice, IM Rothbavuer – projek ní ateliér Ústí nad Labem,
2000.
ÚSES – Pr vodní zpráva k. ú. Lovosice, IM Rothbavuer – projek ní ateliér Ústí nad Labem,
2000.
Územní plán sídelního útvaru Lovosice – Zm na . 4 – koncept, Studio KAPA, 2006.
Modelové prognostické výpo ty
Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdroj , verze 2003
Výpo tový program pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, verze 7.12 Profi
Webové stránky
www.ceskestredohori.cz
www.cenia.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.kr-ustecky.cz
www.lovosice.cz
www.natura2000.cz
www.mvcr.cz
Ústní informace
Informace od pracovník m stského ú adu v Lovosicích.

2. Další podstatné informace oznamovatele
P i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot eného území
a jeho p írodních podmínek z dostupných literárních pramen a studií a na základ obhlídky
lokality.
ízení.

Charakteristika zám ru vycházela ze zpracované projektové dokumentace k územnímu

Vliv zám ru na jednotlivé složky životního prost edí a ve ejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních p edpis . P i vypracování hlukové studie byl použit výpo tový
software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku „Hluk +, Verze 7.12 Profi. Výpo et imisních
koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
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zdroj , kterou vydal
programu 2003.

HMÚ Praha. K vlastnímu výpo tu byla použita verze výpo etního

Vybrané dopl ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy
v záv ru oznámení.

G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

V textu tohoto oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy související
s výstavbou a provozem plánovaného zám ru „Sklad - VGP Park Lovosice“ na složky
životního prost edí a zdraví obyvatel.
Zám rem investora je výstavba dvou jednopodlažních halových skladovacích budov
s administrativní ástí a se zázemím pro pracovníky. Sou ástí vlastního skladu je p ístavba
pro administrativu, sociální za ízení pracovník v etn denní místnosti a technické zázemí.
Realizace zám ru spo ívá v pot ebách spole nosti vybudovat komplex se skladovými
prostory a odpovídajícími plochami pro organizovaný p íjem, balení a expedici zboží.
Z provozu zám ru nevyplývají za podmínek dodržení platných legislativních p edpis
a respektování navržených opat ení pro obyvatele a životní prost edí v okolí areálu žádná
významná rizika.
Navrhovaná skladovací hala je situována v prostoru Pr myslové zóny . 4 – Jih.
Pozemek pro výstavbu je na západní stran ohrani en ulicí Si ejovická, jižní hranici pozemku
tvo í komunikace 1. t ídy . 15.
P i provozu zám ru budou emitovány škodliviny do ovzduší.
Lze p edpokládat, že výstavba zám ru by mohla vyvolat malý imisní p ísp vek a
mírný nár st hlukové zát že ke stávajícímu pozadí. Jedná se o vliv krátkodobý, do asný – po
dobu výstavby.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba zám ru realizována, veškerá
p eprava stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
Vlivy na obyvatele, ovzduší, hlukovou situaci
Zdrojem emisí p i výstavb zám ru bude provoz stavebních mechanism na staveništi
a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. B hem výstavby se mohou
uvol ovat emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze skládek sypkých
materiál aj.), proto budou realizována (zejména v dob suchého a v trného po así) pot ebná
opat ení k minimalizaci prachových ástic (pravidelné išt ní vozovky na dopravní trase, aby
se zamezilo ší ení prachu do okolí, omezování prašnosti i v míst stavby aj.). P sobení t chto
zdroj je asov omezené – zejména b hem provád ní demolic objekt a výkopových prací.
Výstavba zám ru bude organiza n zabezpe ena zp sobem, který bude omezovat
narušení faktor pohody - v no ních hodinách nebude výstavba zám ru realizována, veškerá
p eprava stavebních materiál a stavebních odpad bude uskute ována pouze v denní dob .
EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
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Realizace zám ru vyvolá vznik nových stacionárních zdroj hluku (vyústky VZT,
jednotky na vytáp ní). Zdrojem hluku bude doprava zajiš ující dopravní obslužnost zám ru.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný venkovním
prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v na ízení vlády . 148/2006
Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“.
U hluku vyvolaného všemi zdroji hluku umíst nými v posuzované lokalit dojde po
zprovozn ní zám ru k nár stu hlukové zát že aktivní oproti nulové variant maximáln
o + 0,6 dB. Tento nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A lze ozna it jako minimální
a subjektivn nezaznamenatelný.
P da, geofaktory
Navrhovaná skladovací hala je situována v prostoru Pr myslové zóny . 4 – Jih.
Pozemek pro výstavbu je na západní stran ohrani en ulicí Si ejovická, jižní hranici pozemku
tvo í komunikace 1. t ídy . 15.
Celková plocha dot ených pozemk areálu je 43 997 m2. Zám rem si vyžádá nový
zábor p dy kategorie ZPF. P da kategorie PUPFL nebude dot ena.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i výstavb i provozu zám ru na zne išt ní p dy
minimální.
V posuzované lokalit bude v rámci p ípravných prací proveden stavebn -geologický
pr zkum. P edm tem pr zkumu bude posouzení stavebn -geologických a hydrogeologických
pom r v prostoru plánované výstavby. Pr zkum ov í základové pom ry pro ú ely
projektování a výstavby plánované skladové haly, v etn optimálního zp sobu založení
objektu.
Voda
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. Nejbližší vodní tok Modla se nachází cca
250 m jižn od zájmové lokality. eka Labe s nedalekým Žernoseckým jezerem je vzdálena
cca 1 km a 1,5 km cm od zám ru. P edm tná lokalita se nenachází v CHOPAV, v ochranném
pásmu vodních zdroj ani v záplavovém území eky Labe, proto pro danou lokalitu
nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochran vod.
Zásobování areálu pitnou vodou je z vodovodní p ípojky, která bude napojena na
vyprojektovanou vodovodní sí vysazením odbo ky se zemním uzáv rem. Odtud budou
napojena veškerá odb rová místa v objektech.
V souvislosti s realizací zám ru se p edpokládá celkový odb r vody 480 m3/rok.
V ešeném území je již projek n navržena kanalizace gravita ní splašková, která je
ur ena pro jednotlivé investory daného území. Deš ové vody z této ásti pr myslové zóny
budou likvidovány áste n zasakováním do podloží s bezpe nostním p epadem do ve ejné
kanalizace.
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Ploché st echy objektu budou odvodn ny vnit ními vtoky uvažované podtlakové
kanalizace. Takto svedené vody budou ležatou kanalizací vedenou pod 1. NP svedeny do
hlavního svodu, vyvedeného severním sm rem p ed objekt, ukon eného šachtou. Z této
šachty bude provedena p ípojka do zasakovací galerie.
Deš ové vody z obslužných komunikací, chodník a pojížd ných ploch budou
gravita n svád ny uli ními vpušt ni do jednotlivých stok a akumulovány v deš ových
zdržích - galeriích. Tyto budou situovány západn a jižn od objektu do nezpevn né plochy.
Parkovací plochy budou odvodn ny p es navržené uli ní vpusti, která budou svád t
deš ové vody do navržených ORL. Ty budou osazeny do zelené plochy.
Splaškové vody ze sociálního za ízení pro zam stnance, ajové kuchy ky a úklidové
komory budou svedeny splaškové vody do hlavního ležatého svodu, který bude vyveden vn
objektu do erpací šachty . 1 a 2.
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané
kanaliza ním ádem. Dle rozhodnutí p íslušného vodoprávního ú adu a dle platné legislativy
bude provád n rozbor kvality vypoušt ných odpadních vod.
P i dodržení všech navržených opat ení a respektování platných legislativních
p edpis je riziko negativního vlivu p i výstavb i provozu zám ru na ovlivn ní jakosti nebo
zdravotní nezávadnosti vod minimální.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , prvky ÚSES
Vzhledem k charakteru a umíst ní zám ru se nep edpokládá negativní vliv na zvlášt
chrán ná území, území p írodních park , prvky ÚSES a památné stromy, jelikož se
v bezprost ední blízkosti zám ru nevyskytují. Sou ástí realizace zám ru je i návrh ozelen ní
areálu.
Flóra, fauna, ekosystémy
Lokalita investora ur ená pro výstavbu Skladu - VGP Park Lovosice sloužila jako
pole, jedná se tedy o nezpevn né pozemky. Na lokalit se vyskytují dva druhy, které jsou
za azeny do erveného seznamu cévnatých rostlin R (pilát léka ský a blín erný). Jedná se
pouze o n kolik jedinc . Z významn jších živo ich , kte í budou stavbou dot eni je t eba
uvést ježka západního a koroptev polní.
Zám r si nevyžádá kácení lesních porost .
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti
Dle zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis byla v souladu s právem
Evropských spole enství v eské republice vytvo ena soustava, která na území R vymezila
Evropsky významné lokality a Pta í oblasti, které používají smluvní ochranu nebo jsou
chrán ny jako zvlášt chrán né území.
Posuzovaný zám r nebude mít samostatn ani ve spojení s jinými zám ry významný
vliv na území Evropsky významných lokalit nebo Pta ích oblastí.
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Estetické kvality území a krajinný ráz
Areál bude situován na jižním okraji m sta Lovosice, severn od zám ru se nachází
pr myslová plocha, východn je zahrádká ská kolonie, jižn vede silni ní komunikace . I/15
Most – Litom ice a západn ulice Si ejovická.
Estetická kvalita v okolí lokality byla již narušena stávajícími objekty, které se
nacházejí se severn od zájmové lokality. Uvažovaný areál m že ovliv ovat pohledy zejména
z východní a jižní strany, kde se nachází zahrádká ská kolonie (u jižní strany se zahrádká ská
kolonie nachází pod silni ní komunikací I/15). Potenciáln by zám r mohl z hlediska
estetického p sobit na krajinu rušiv . Tento vliv lze významn minimalizovat ozelen ním
areálu a volbou vhodného barevného ešení objekt .
B hem provozu zám ru se nep edpokládají negativní vlivy na funk ní využití okolní
krajiny.
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je i p es v tší plošný
rozm r celého skladového komplexu lokálního charakteru.
Struktura a funk ní využití území
Umíst ní zám ru je v souladu s územním plánem m sta Lovosice.
Hmotný majetek a kulturní památky
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
Plánovaná stavba nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami
v polohách „garáže SAD“ a „za garážemi SAD“, kde se rozkládají rozlehlé prav ké
nekropole a sídlišt . Pojednávané území lze tedy chápat jako území s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona 20/1987 Sb.

Záv r
Oznámení na zám r „Sklad - VGP Park Lovosice“ bylo zpracováno podle p ílohy . 3
k zákonu . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí v platném zn ní a podle
metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
P edkládané oznámení prokázalo, že realizace a provoz Skladu - VGP Park Lovosice
nebude významn nep ízniv ovliv ovat životní prost edí ani obyvatelstvo.
P edpokládaný zám r výstavby Skladu - VGP Park Lovosice nebude mít výrazný
negativní vliv na životní prost edí. B hem výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající
z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením.
S realizací zám ru výstavby Skladu - VGP Park Lovosice dle navrženého
technického ešení lze souhlasit a to za podmínek respektování všech navržených
doporu ení a opat ení.
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H. P ÍLOHA
P íloha . 1:

Výkresová dokumentace stavby

P íloha . 2:

Fotodokumentace z obhlídky lokality

P íloha . 3:

Situace širších vztah s vyzna ením prvk ÚSES

P íloha . 4:

Vý ez z ÚP VÚC Ústeckého kraje – Koncept ešení

P íloha . 5:

Stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu § 45i zákona . 114/1992 Sb.,
o ochran p írody a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb.

P íloha . 6:

Rozptylová studie

P íloha . 7:

Hluková studie

P íloha . 8:

Hodnocení vlivu na ve ejné zdraví

P íloha . 9:

Biologické hodnocení zájmové lokality

P íloha . 10: Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn
dokumentace

plánovací

P íloha . 11: Odborné vyjád ení dle ustanovení § 22 a § 23 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové pé i, v platném zn ní
P íloha . 12: Výpis z katastru nemovitostí
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