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1. Obchodní firma
FABIONN s.r.o.

2. IČ:
26 148 293

3. Sídlo (bydliště):
Přívorská 482/19
Praha 8– Čimice 181 00

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Ivan Bazika, ředitel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických
Jakub Čapek
Mobil: 604 201 163
jakub.capek@fabionn.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Komerční centrum a sportovní areál Duchcov
Dle zákona č.100/2001 Sb. je posuzovaný záměr zařazen do příslušné kategorie Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení)
Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v součtu pro celou stavbu.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Rozměry objektu:
délka

47,08 m (55,28 m včetně zásobovací rampy)

šířka

28,88 m

výška

8,60 m

Plocha zeleně

777 m2

Zastavěná plocha
obchodní centrum + TS

3 742 m2
1360 + 41 = 1401 m2

areálová a příjezdová komunikace 1171 m2
parkovací stání

743 m2(64míst,z toho 4 pro inv. a 2 pro rodiny)

chodníky

240 m2

zásobovací dvůr

187 m2
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b) Sportovní areál - celková plocha pozemku

5037 m2

zeleň

3 362 m2

celková zastavěná plocha

1 675 m2

učebna v přírodě

70 m2

altán

15 m2

atletická dráha

1186 m2

volejbalové hřiště

360 m2

písek

44 m2

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

Ústecký kraj

Obec:

Duchcov

Katastrální území:

Duchcov

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Stávající stav
Zájmový pozemek se nachází v centru města Duchcov, mezi komunikacemi ul. Osecká
a ul. Horská cesta, severně od stávající budovy základní školy.
Z východní strany je zájmový pozemek ohraničen komunikací Osecká, za jižní hranicí
zájmového pozemku se nachází chodník ze zámkové dlažby a za ním objekt základní školy.
Za západní a severní hranicí zájmového pozemku se nachází několik obytných domů. Za
jihozápadním rohem zájmového území se nacházejí dvě budovy, v severnější z nich jsou
garáže, ve druhé je truhlárna a trafostanice.

Plocha A – budoucí komerční centrum
Ve střední části areálu se nachází zděný jednopatrový podsklepený objekt. Prostor v přední a
zadní části areálu je zpevněn živicí, ostatní plochy jsou porostlé vysokou trávou a několika
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vzrostlými stromy. Podél komunikace Osecká je vedeno nadzemní vedení elektro NN, na
zájmovém pozemku se nacházejí tři sloupy nízkého napětí. V nejsevernější části zájmového
území se na pozemku města nachází zahrada, která je od areálu firmy oddělena plotem z
ocelového drátěného pletiva s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. V prostoru
zahrady se nachází tři menší objekty - plechová mobilní buňka dvě dřevěné boudy.
Celý zájmový pozemek je od komunikace Osecká oddělen drátěným oplocením se zděnou
podezdívkou a zděnými sloupky obloženými opukou. V jižní části zájmového území je tento
plot přerušen a do prostoru zájmového pozemku je vklíněna autobusová zastávka.

Plocha B – sportovní areál
Na zájmovém pozemku se v jeho jižní části v současné době nachází sportovní areál základní
školy. Jeho součástí je volejbalové hřiště, dráha pro skok daleký s doskočištěm, několik stolů
na stolní tenis a posezení s lavičkami. V celém prostoru sportovního areálu se nachází zeleň.
Západně od sportovního areálu se nachází menší oplocený prostor se zelení a malým
posezením. Tento prostor je oplocen z části dřevěným plotem, z části ocelovým plotem s
betonovou podezdívkou. Ostatní prostor při západní hranici zájmového území je zatravněn a
oplocen ocelovým rámovým plotem na zděné podezdívce.

Záměrem investora je vybudovat ve městě Duchcov na p.č. 2490, 2492, 2493, 2494/1
jednopodlažní Komerční obchodní centrum s prodejní plochou cca 995 m2 a dalšími
souvisejícími stavbami – parkovací plochy, areálové komunikace, chodníky, zásobovací dvůr
a trafostanice Součástí záměru je i vybudování Sportovní areálu (běžecký ovál, pískové
doskočiště, pískoviště, učebna v přírodě, volejbalové hřiště, prolézačka) pro sousedící
základní školu. (mapa 8)

Možné kumulace
V současné době je znám plán výstavby obchodního centra LIDL na pozemcích Porcelánové
manufaktury ROYAL DUX Duchcov (na druhé straně ul. Osecká, proti zájmovému pozemku
ve vzdálenosti cca 80 m) - tento je fázi jednání, konkrétní data nejsou v této době známy.
Jiné kumulace nepřipadají v úvahu.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
Lokalita pro uvažovaný záměr se nachází ve správním obvodu města Duchcov (mapa 1,2).
Hlavními důvody pro situování záměru posuzované stavby je blízkost dostatečně kapacitní
komunikace, území je určené ÚP jako území občanské vybavenosti - stavba areálu komerčního
centra je tedy v souladu s územním plánem města (viz příloha str. 75) a také Zastupitelstvo
města Duchcov vyjádřilo se záměrem výstavby KC souhlas (příloha, str. 70)
Provoz záměru přispěje ke zkvalitnění služeb poskytovaných občanům v rámci občanské
vybavenosti města. Jediným větším obchodním centrem ve městě je Penny market, situovaný
na výjezdu z města ve směru na Osek. Ve městě s devíti tisíci obyvateli lze považovat službu
obchodního centra stále za chybějící, navíc pak když budeme uvažovat i s kupní sílou
obyvatelů blízkého okolí (Mikroregion Stropník), kteří budou těchto služeb zajisté také
využívat.
Neméně významným atributem pro schválení záměru byla i nabídka investora vybudovat na
vlastní náklady na ploše sousedního školního areálu nové a moderní sportovní hřiště.

.

Přehled zvažovaných variant

Jako varianta může být považována architektonická změna, ke které přistoupili zástupci
investora po jednání se Stavebním úřadem města. Jedná se o tyto změny:
a)

vnější obvodový plášť z ocelových profilovaných plechů je nahrazen
konstrukcí tvořenou vnitřními a obvodovými vyzdívanými hrázděnými
stěnami

b)

střešní konstrukce ukládaná přímo na nosnou konstrukci bude nahrazena
sedlovým tvarem střešní konstrukce.

Jiné variantní řešení není projektantem řešeno. Za variantní řešení by mohly být považovány
různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území a různý poměr ploch v rámci skutečného využití
(prodejní plocha, parkoviště, komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve
svém důsledku ovlivnit skutečný vliv na ŽP.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
a) Komerční centrum
Komerční centrum je navrženo jako přízemní samostatně stojící objekt o celkových
rozměrech 28,88 m x 47,08 m (resp. 55,28 m včetně zásobovací rampy) a výška objektu je 8,6
m k hřebenu sedlové střechy. Na západní straně je komerční centrum doplněné vlastním
zázemím (sklady potravinové i nepotravinové, komunikace, manažersko – administrativní
centrum, šatny a hygienické vybavení pro zaměstnance a zařízení pro stravování
zaměstnanců). Na západní straně je vybudovaná zásobovací rampa o ploše cca 45 m2 a výšky
3,5 m, která je fasádně uzavřena a zastřešena.
V severozápadním rohu komerčního centra je umístěno energetické centrum o rozměrech cca
7,2 x 3,0 m obsahující náhradní zdroje UPS, plynovou kotelnu a rozvodnu NN. Kiosková
trafostanice s rozvaděči VN a NN má samostatný objekt v jihovýchodním rohu zájmového
areálu velikosti cca 2,5 x 2,5 m a výšky cca 1,85 m.
Vlastní nosná konstrukce objektu je tvořena vnitřními a obvodovými vyzdívanými
hrázděnými stěnami s železobetonovými nosnými sloupy.
Navrhuje se sedlový tvar střešní konstrukce. Pro vytvoření takovéhoto tvaru se pro nosnou
konstrukci střechy využívá systému příhradových dřevěných vazníků, kladených v příčném
směru. Vzájemná vzdálenost vazníků je cca 1,0 až 1,2m v celé délce budovy. Na vazníky se
pak provede laťování a samotná skládaná střešní krytina s pojistnou hydroizolací.
Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou ve střeše
pravidelně rozmístěny nad celou plochou prodejní plochy.
Hlavní vstup pro zákazníky do komerčního centra je vstupními dveřmi v hliníkových rámech.
Nad hlavním vstupem je umístěna markýza upevněná na konzolách.
Technologické charakteristiky
o Technologie výrobní
V objektu bude instalované pro výrobní provozy (manipulace se zbožím, likvidace odpadů)
následující výrobní technologické zařízení:
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4 ks akumulační vysokozdvižné vozíky umístěné v zázemí (manipulace se zbožím) typ:
např. Jungheinrich, apod.
o Zařízení umístěná na zásobovacím dvoře:

-

1ks elektrického kompaktoru (lisovací zařízení pro odpad – zejména obalový materiál)
o Technologie pro obsluhu prostředí

Veškerá technologie pro obsluhu prostředí (což představuje zejména systémy pro větrání,
chlazení, vytápění apod.) bude centrálně řízená systémem měření a regulace, která upravuje
požadovanou kvalitu vnitřního klima v závislosti na venkovním prostředí. Tento systém má
maximálně hospodárný provoz. Zapínání jednotlivých zařízení se děje postupně (kaskádově),
aby byl minimalizovaný nepotřebný chod zařízení a tím i spotřeba elektrické energie. Chod
jednotlivých zařízení je ze zkušenosti z obdobných staveb na úrovni 60% (koeficient
současnosti 0,6). Pro veškerá chladící zařízení je použito chladivo v R 404A (resp. R 410 C)
neobsahující freony, které odpovídá požadavkům zákona o ochraně ozónové vrstvy země č.
86/1995 Sb. ze dne 29.5.1995.
o Jednotlivá zařízení umístěná na střeše objektu1
-

vzduchotechnická jednotka – 1 x typ Trane TCD 100 popř. Lennox

-

chladící agregáty tj. sdružené kompaktní kondenzační jednotky (SKJ) pro mrazící a
chladící okruhy vybavené vzduchem chlazeným kondenzátorem a scroll kompresorem
typu ZF a ZS glacier firmy Copelant.
o Ostatní zařízení umístěná uvnitř objektu

-

teplovodní kotelna na spalování zemního plynu s jedním kotlem s atmosférickými hořáky
o tepelném výkonu 1 x 170 kW.

b) Sportovní areál
Sportovní areál bude obsahovat atletický ovál, hřiště na odbíjenou, skok do dálky, skok do
výšky, lezeckou stěnu, dětské hřiště, altán a učebnu školy v přírodě. Rozměry atletické dráhy
jsou: délka 150 m a šířka je cca 4,88 m. Ve střední části atletického oválu je navrženo hřiště

1

Dle informací investora je z důvodu výstavby sedlové střechy předpoklad umístění chladících jednotek a

vzduchotechniky do zázemí obchodního centra, tudíž by měly být splněny požadavky zpracovatele HS (bude
řešeno v PD pro územní rozhodnutí).
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na odbíjenou o rozměrech hrací plochy 18 x 9 m s prostorem za postranními čarami 15 x 24
m. Uvnitř atletického oválu se nachází plocha pro skok vysoký a zadruhé straně dětská
lezecká stěna umístěná v pískovišti. Na jihozápadní straně atletického oválu se nachází
prostor pískového doskočiště na skok daleký. Ve východní straně atletického oválu se nachází
dětské hřiště, které obsahuje pískoviště s lavičkami, prolézačku a altán. Po obvodu atletického
oválu jsou navrženy lavičky k sezení. Na západní straně plánovaného dětského hřiště se
nachází přístřešek školy v přírodě. Jde o jednoduchou dřevěnou konstrukci s pevnou podlahou
určenou k výuce v otevřeném přírodním prostředí.

Dopravní obslužnost
Zájmové území je dopravně přístupné z východní strany z komunikace Osecká, která je
vedena jako komunikace druhé třídy označená II/254.
Komunikace Horská cesta (Z strana) a J. A. Komenského (S strana) jsou místní komunikace.
Ve městě Duchcov je zavedena městská doprava, která je vedena v komunikaci Osecká. Na
zájmovém pozemku se nachází autobusová zastávka. Městem je dále vedena meziměstská
autobusová doprava společností Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. a Dopravní podnik
města Mostu a Litvínova, a.s., jejichž linky projíždějí komunikací Osecká. Podél komunikace
Osecká jsou vybudovány po obou stranách chodníky pro pěší.
Nové obslužné komunikace budou dispozičně i výškově navazovat na stávající komunikaci
Osecká. Před novým objektem bude vybudováno parkoviště s 64 parkovacími místy, z toho 4
místa pro osoby se sníženou pohyblivostí a 2 místa pro rodiny s dětmi. Konstrukce
komunikací se živičným povrchem bude navržena i pro provoz NA.. Parkovací plochy budou
provedeny s živičným povrchem.

Předpokládané demolice
Z celkové plochy zájmového pozemku činí orientačně 30% živice a 70% zeleň se vzrostlými
stromy. Na zájmovém území se nachází jeden stávající objekt. Jedná se o jednopodlažní
zděný podsklepený objekt ve střední části zájmového území. Tento objekt bude muset být
demolován z důvodu návrhu plánované stavby. V severní části zájmového území se v
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prostoru zahrady parc. č. 2490 nacházejí tři menší objekty – plechová mobilní buňka a dvě
dřevěné boudy.
Veškeré objekty budou demolovány a stávající technologie bude odvezena mimo zájmový
pozemek.
Ve sportovním areálu základní školy se nachází volejbalové hřiště, dráha pro skok daleký s
doskočištěm, několik stolů na ping pong a posezení s lavičkami. Všechno bude muset být
demolováno z důvodu plánované rekonstrukce celého sportovního areálu.
Západně od sportovního areálu se nachází menší prostor s posezením, který je oplocen z části
dřevěným plotem (délka cca 20 m), z části ocelovým plotem s betonovou podezdívkou (délka
cca 20 m). Ostatní prostor při západní hranici zájmového území je oplocen ocelovým
rámovým plotem na zděné podezdívce (délka cca 120 m). Areál soukromé firmy v severní
části zájmového území je od sportovního areálu základní školy oddělen ocelovým drátěným
plotem s betonovými sloupky na betonové podezdívce (délka cca 100 m). V nejsevernější
části zájmového území se nachází zahrada, která je od areálu firmy oddělena plotem z
ocelového drátěného pletiva s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou (délka cca 45 m).
Celý zájmový pozemek je od komunikace Osecká oddělen drátěným oplocením se zděnou
podezdívkou a zděnými sloupky obloženými opukou (délka cca 130). Všechna tato oplocení
budou muset být demolována.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
zahájení -

I..Q/ 2008

uvedení do provozu –

II.Q/2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Duchcov
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9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

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

•

§ 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb. - povolení ke kácení dřevin– pověřený OÚ

•

§ 9 odst.1 zák. 114/1992 Sb. – uložení náhradní výsadby dřevin– pověřený OÚ

•

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

•

Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad Duchcov

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
.

Zábor půdy

Lokalita se nachází na území Ústeckého regionu, v okrese Teplice, na pozemcích náležejících
katastrálnímu území Duchcov.

Celková plocha zastavěná
a) komerční centrum:

3 742 m2

b) sportovní areál

1 675 m2

Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na ploše uvažované pro
záměr o celkové rozloze rozloze 9 590 m2 bude potřeba vyjmout ze ZPF plochu o velikosti
486 m2, tj. cca 5% z celkové výměry zájmového území.

Tab 1 – přehled dotčených pozemků
vlastník
pozemku

parcelní
číslo

druh pozemku

ochrana

Výměra částí
požadovaných
pozemků

Celková
výměra m2
p.č.

2490

Zahrada

ZPF/IV. tř.
ochrany

486

486

2492

Zastavěná plocha a
nádvoří

810

810

2493

Ostatní plocha

2569

3 055

2494/1

Ostatní plocha

617

5 151

Město
Duchcov2

Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
IV - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
2

V době podání oznámení je Zastupitelstvem města Duchcov již schválen záměr prodeje výše uvedených částí

pozemků.
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.

Odběr vody

Napojení je plánováno na vodovodní potrubí LT DN 200 (společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.) v komunikaci Osecká.
•

V době výstavby

Voda bude potřeba ve fázi výstavby hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky
jednotlivých stavebních objektů a dalších zpevněných ploch. Betonová směs nebude vyráběna
v místě výstavby, betonovou směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.
Pro dělníky doporučujeme řešit dodávku pitné vody ve formě vody balené nebo formou
přistavení cisterny.
•

V době provozu

Z hlediska množství spotřebované vody bude odebraná voda používána především pro
sociální účely – v budoucnu záměr počítá s cca 24 zaměstnanci.
Předpokládaný provoz bude Po – Ne, od 7.00 do 21.00 hod
Počet zaměstnanců

24*80l =1 920 l/den = 1,92 m3 * 360 dní = 691,2 m3/rok

Voda pro výrobní účely

není

Celkový předpokládaný odběr vody cca

692 m3/rok

Podle státní normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“
se musí zabezpečit i zdroj požární vody, který je schopen trvale zajišťovat požární vodu
v množství 40 l (pro v = 1,5 nL) po dobu alespoň půl hodiny.

.

Energetické zdroje

Silnoproudé rozvody VN 22 kV společnosti ČEZ Distribuce a.s. jsou vedeny v jižní části
zájmového území. Další rozvod VN je veden v komunikaci Osecká. Nadzemní vedení NN je
vedeno ve východní části zájmového území podél komunikace Osecká. Podzemní vedení
nízkého napětí vede v komunikaci Horská cesta.
Napojení dle spol. ČEZ a.s, je možné na kabelové vedení v jižní části pozemku.
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Slaboproudé rozvody společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vedou v komunikaci
Osecká a J.A.Komenského. Na zájmovém pozemku se nachází rozvaděč SR13/UR4 v objektu
parc. č. 2492.
Napojení je možné z rozvaděče SR-13, který je umístěn na rohu ulic Osecká – Malinovského.
Plynovodní rozvod společnosti Severočeská plynárenská, a.s. vede přes zájmové území z
jihozápadu k objektu parc. č. 2492 v dimenzi STL DN 100. Další plynovodní potrubí vede za
západní hranicí zájmového pozemku a dále pokračuje přes zájmový pozemek v severní části,
a to v dimenzi STL DN 200. Plynovodní rozvody v dimenzi STL DN 150 a STL DN 50 jsou
rozvedeny v jižní části zájmového území. Další rozvod je veden v komunikaci Osecká v
dimenzi NTL DN 150.
Napojení je možné na rozvod vedený přes dotčené území v dimenzi STL DN 100.

V období výstavby
Při výstavbě budou použity běžné stavební mechanismy. Kromě písku, štěrku a zeminy na
provedení terénních úprav (výkopový materiál), běžných materiálů pro zednické a stavební
práce, materiálu na drenáže a filtrační vrstvy nevznikne potřeba dalších surovin. Elektrickou
energií bude areál zásobován z veřejné sítě SČE a.s..

V období provozu
•

spotřeba elektrické energie

Instalovaný příkon

145 kW

Roční spotřeba energie cca

700 MWh

•

Spotřeba plynu

Zemní plyn
Přehled ukazuje předpokládané odběry plynu pro provoz objektu. Plyn bude používán pro
vytápění a ohřev TUV – spalování zemního plynu bude v kotelně s instalovaným jedním
kotlem o tepelném výkonu 170 kW.
Přípojná hodnota

170 kW

Roční spotřeba tepla

301 GJ/rok
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III. Údaje o výstupech
.

Ovzduší

a) v období výstavby:
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší.

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště, zejména při provádění
demoličních a zemních prací, dále také skládky stavebních materiálů včetně materiálů
demoličních, mezideponie sejmutých svrchních vrstev půdního profilu atd.

Zdrojem

znečištění ovzduší bude tak především polétavý prach z prováděných stavebních, demoličních
a zemních prací, z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zvířených nečistot nanesených
vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek
zejména na:
•

okamžitých klimatických podmínkách (směru a rychlosti větru, teplotě, srážkách,
vlhkosti apod.),

•

na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce,

•

na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,

•

na znečištění dopravních komunikací.

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí. (viz kap.
D část IV)

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby případný bude odvoz stavebního
odpadu zemin, doprava stavebního a technologického materiálu.
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V rámci stavebních prací nedojde k výraznému pohybu dopravních strojů, buldozerů, jeřábů
a další související mechanizace. Přesnější počet těchto dopravních a stavebních strojů, jejich
rozložení v čase nelze v tomto stupni dokumentace bez plánu organizace výstavby stanovit.
Nutno podotknout, že stavební práce budou probíhat postupně – ovlivnění ovzduší v takovém
případě bude tedy pouze dočasné a málo významné.

b) Období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
S dokončením výstavby a zahájením provozu lze předpokládat vznik bodového zdroje
znečišťování ovzduší – plynového spalovacího zařízení – jednoho kotle a ohřívače TUV o
tepelném výkonu 170 kW. Dle předaných informací bude v klimatizačních jednotkách
použito chladivo neobsahující freony a odpovídající požadavkům zákona o ochraně ozonové
vrstvy č. 86/1995 Sb.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako jediný významnější plošný zdroj znečištění ovzduší při provozu záměru můžeme označit
parkoviště pro osobní automobily a zásobující dvůr pro nákladní vozidla zásobujících
skladové plochy. Jiné se nevyskytují.
Předpokládaný počet parkovacích míst - cca 64 aut při úplném využití plochy
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým trvalým zdrojem znečišťování ovzduší zde bude přístupová komunikace k
provozovně. Zátěž z tohoto liniového zdroje také do jisté míry navýší množství škodlivin
v ovzduší. (viz tabulky).
Odhad množství emisí z provozu nákladních aut, konvenční, palivo diesel (vybrané ukazatele
emisních faktorů, výpočtový rok 2010):
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Tabulka 2 – emisní faktory znečišťujících látek NA, konvenční
škodlivina

5 km/hod (v g/km)

20 km/hod (v g/km)

CO

14,45

6,38

NOx

12,06

8,31

SO2

0,01

0,0078

CxHy

2,99

1,52

PM

2,31

0,76

Odhad množství emisí z provozu osobních aut, konvenčních (vybrané ukazatele emisních
faktorů výpočtový rok 2010):
Tabulka 3 – emisní faktory znečišťujících látek pro os. automobil, konvenční
škodlivina

5 km/hod (v g/km)

20 km/hod (v g/km)

CO

25,15

8,48

NOx

2,99

4,61

SO2

0,013

0,006

CxHy

16,8

7,9

PM

0,0012

0,0012

Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb.,
č.osvědčení 4286/740/20 ze dne 17/3 2002) (dílčí studie a přílohy č.1)

Závěr rozptylové studie:
Navýšení stávající úrovně pozadí při realizaci posuzovaného záměru je zcela nevýznamné.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude provoz Komerčního centra a sportovního
areálu Duchcov mít vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené hodnoty imisí jsou velmi
nízké a v každém z množiny referenčních bodů, které zobrazují okolní obytné objekty, jsou
pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.
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Voda

•

V době výstavby

Vody technologické - v době výstavby nebudou produkovány.
Vody splaškové - bude řešeno používáním chemických WC
Vody dešťové – budou zasakovány v terénu
•

V době provozu

Vody dešťové
Odvod neznečištěných odpadních dešťových vod ze střechy objektu - předpoklad je cca Q=15
l/sec - budou odváděny do jednotné kanalizace v komunikaci Osecká, v dimenzi BE kruh DN
800.
Odpadní mírně znečištěné (zaolejované) vody z parkovišť a stání osobních a nákladních aut odtok bude zabezpečen přes LAPOL, s vyústěním do kmenové stoky dešťové kanalizace.
Odpadní vody splaškové
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody
pro potřeby zaměstnanců. Znečištění odváděných vod bude mít charakter odpadních vod
vypouštěných z domácností či služeb, kdy převážná část znečištění je produktem lidského
metabolismu a hygienických potřeb. Vody budou odváděny do jednotné kanalizace
v komunikaci Osecká v dimenzi BE kruh DN 800.
Odpadní vody jsou vedeny k přečištění do stávající ČOV v Želénkách.
Odpadní vody technologické
Nebudou záměrem produkovány.

.

Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
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V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady z demoliční a stavební činnosti. Výkopová
zemina bude použita pro terénní úpravy. Druhy a množství odpadů bude navýšeno odpady,
které vzniknou při demolici stávajícího objektu. Následující tabulka předkládá přibližné
bilance některých druhů odpadů - odpady jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.,
Katalog odpadů, v platném znění. Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat
pouze v malých množstvích. Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot
a obaly od nich, zbytky kabelů apod.
Tabulka č. 4 :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě
Č. ODPADU
17 01 06

NÁZEV DRUHU ODPADU
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,

KAT. ODPADU
N

tašek a keramických výr. obsh. nebezp. látky
17 04 11

Kabely

O

17 06 04

Izolační materiály

O

17 02 02

sklo

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující. nebezp. látky

N

17 05 04

Zemina a kameny

O

17 06 04

Izolační materiály

O

17 03 01

Asfalt s obsahem dehtu

N

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující

N

nebezpečné látky
17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O
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Odpady při provozu
Odpady budou vznikat z provozu zařízení a také během pravidelné údržby zařízení - při
provádění servisních a udržovacích pracích. Likvidace budou zajišťovat odborné firmy na
základě smluvních vztahů. Tam by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých
odpadů prostřednictvím oprávněné firmy. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze
předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Tabulka č.5 :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě či zprac.

O

20 01 21

Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

15 01 01

Plastové a lepenkové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

13 02 06

Syntetické motorové a mazací oleje

N

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 03

Kal z lapáků nečistot

N

16 06 01

Olověné akumulátory

N

20 01 02

sklo

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 39

plasty

O

15 01 02

Plastové obaly

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O
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Hluk a vibrace

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1.6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 88/2004 Sb.

Stacionární zdroje
Nejvýznamnějším stacionárními zdroji hluku bude vzduchotechnická zařízení (vyústky
vzduchotechniky) situované na střechách jednotlivých objektů.
Pro potřebu hodnocení akustické situace v hlukové studii bylo předpokládáno, že na střeše
každého objektu budou 3 VZT jednotky, 2 výduchy odsávání výrobních prostorů a 1 ks
chladícího zařízení.
Jako hodnoty jejich akustických výkonů byly použity známe hodnoty běžných zařízení tohoto
typu.
Pro posouzení jednotlivých záměrů v období přípravy jejich výstavby bude nutno zpracovat
aktualizovanou akustickou studii, vycházející z konkrétních podkladů o počtu, typu,
akustických parametrech jednotlivých jednotek a jejich rozmístění na objektu haly a v areálu
jednotlivých výrobních nebo skladových provozů.
Tabulka 6 Stacionární zdroje hluku
Číslo
zdroje

Popis zdroje

Akustické parametry
LpA [dB]

Provoz v noci

P1

VZT jednotka T100

62 dB v 10 m

ne

P2

Chlazení potravinářské

55 dB v 5 m

ano

P3

VZT administrativy + šaten 55 dB v 10 m

ne

P4

Komín plynové kotelny

ano/zimní období

55 dB v 1 m
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Liniové zdroje
Liniovým zdroji hluku spojeným s provozem logistického centra bude obslužná doprava (zaměstnanci, zákazníci) a nákladní (dovoz a odvoz výrobků, manipulace).

V době výstavby:
Určité mírné zatížení hlukem se očekává v průběhu výstavby, a to především z prací
mechanizačních strojů. Vliv tohoto hluku bude spíše nahodilý a dočasný.
Tabulka 7 – hlučnost stavebních strojů
Zdroje hluku

Předpokládaná hladina hluku LAekv dB /A/

Nákladní automobily

80 – 90

Autojeřáb

80 – 85

Rýpadlo

85 – 90

Buldozer

85 – 95

Kompresor + sbíječka

90 – 100

Svářecí agregát

75 – 80

Rozbrušovačka

90 – 108

V době provozu:
Hluk vnitřního prostředí ovšem EIA neřeší, zde bude nutné, aby provozovatel postupoval
v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci3 a o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Ing. Eduard Stöhr - znalec v oboru „Měření a hodnocení hluku v životním a
pracovním prostředí“, dílčí studie a přílohy č.2)

3

nutno podotknout, že od 1.1. 2007 vešel v platnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
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Závěr hlukové studie:
•

Vypočtené hodnoty příspěvků ekvivalentní hladiny akustického tlaku z výstavby
nepřekračují hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro
stavební činnost v denní době. 4

•

Hodnota

příspěvku

hluku

z dopravy

související

s provozem

vozidel

ke

Komerčnímu centru nepřekračuje v žádném z výpočtových bodů hygienický limit
pro hodnocení hluku z pozemní komunikace v denní době.
•

Vypočtené hodnoty hluku z provozu VZT Komerčního centra překračují v bodech
č.3 a č.4 hygienický limit pro denní dobu. V noční době je překročen limit v bodě
č.3. 5

V následující tabulce č.10 jsou shrnuty výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku A ze
všech zdrojů hluku VZT v jednotlivých výpočtových bodech včetně nejistoty výpočtu.
Tabulka č. 10 – Výsledná hodnota LA/dB/ z provozu VZT

4

5

Bod č.

Den

Noc (léto)

Noc (zima)

1

45,1 +/- 1,8

31,6 +/- 1,8

31,8 +/- 1,8

2

48,4 +/- 1,8

34,3 +/- 1,8

34,5 +/- 1,8

3

53,5 +/- 1,8

39,9 +/- 1,8

40,0 +/- 1,8

4

50,7 +/- 1,8

36,7 +/- 1,8

36,9 +/- 1,8

5

47,7 +/- 1,8

33,7 +/- 1,8

33,9 +/- 1,8

6

46,3 +/- 1,8

32,3 +/- 1,8

32,5 +/- 1,8

7

45,4 +/- 1,8

31,4 +/- 1,8

31,6 +/- 1,8

Hluková situace v období výstavby byla hodnocena pro Komerční centrum i sportovní areál Duchcov.

Hluková situace po realizaci stavby byla hodnocena pouze jako příspěvek z provozu Komerčního centra, tj.

dopravy a VZT odvětrávající toto centrum. Hluk ze sportovního areálu hodnocen nebyl.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
To znamená:
•

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

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Posuzovaná lokalita je obydlená, plocha uvažovaného záměru se hraničně dotýká
existující zástavby

•

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

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné

•

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

•

Dotčené území leží mimo záplavové území

•

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

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Území je v současnosti a bylo i v minulosti využíváno k provozu prvků občanské
vybavenosti. Dosavadní využívání lokality ani priority jeho trvalého užívání se změnou
záměru nezmění. Lze konstatovat, že realizace záměru přispěje k trvale udržitelnému užívání
území. Záměr není v rozporu s projednávaným Návrhem nového ÚP města Duchova.

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Definice přírodního zdroj vychází ze zákona, kde jsou přírodní zdroje definovány jako „…ty
části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování
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svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání
částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní
zdroje spotřebováváním zanikají“ (Zák. č.17/1992 Sb.).
Pokud jako přírodní zdroj budeme definovat vzrostlou městskou zeleň, (při dobré vůli a
neformálním pohledu na ochranu přírody tak lze učinit), je možné konstatovat, že vhodná
péče o městskou zeleň a rekultivační zásahy mohou takto definovaný přírodní zdroj jen
posílit.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Přestože došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního
prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů
Ústeckého kraje. V územích devastovaných těžbou nerostů dochází k rekultivaci a revitalizaci
území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se též rekultivují. Navrácení ekologické
stability čeká též dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.
Zátěž způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době
provozu stavba nebude původcem zátěže. Jedinými zátěžemi je možné navýšení hluku a
navýšení znečištění ovzduší v souvislosti s provozem záměru. Pro zjištění míry těchto
navýšení byly zpracovány odborné studie. ((příloha – Dílčí studie a posudky č. 1,2,3).

o Klima a ovzduší
Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým
létem, s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je
značně ovlivněno členitým reliéfem a a srážkovým stínem Krušných hor.

Počet letních dnů

50 až 60

Počet dnů s teplotou nad

10 °C 160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19
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Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

o územní systém ekologické stability krajiny (mapa3)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je Jezeří - Stříbrný vrch, jehož osa
probíhá SZ směrem ve vzdálenosti cca 5 km od plochy uvažovaného záměru.

regionálního biocentra:
•

S směrem ve vzdálenosti cca 630 m se nachází hranice RBC Duchcovské rybníky

•

SZ směrem ve vzd. cca 3,3 km se nachází hranice RBC Salesiova výšina - Špičák

regionálního biokoridory:
•

SV směrem ve vzd. cca 880 m se nachází hranice RBK Duchcovské rybníky –
Husův vrch

•

S směrem ve vzd. cca 2,1 km se nachází hranice RBK Domaslavické údolí –
Duchcovské rybníky
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o zvláště chráněná území
Velkoplošná ZCHÚ (mapa 4):
V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky. Svým provozem navrhovaná
stavba neovlivní nejbližší velkoplošná chráněná území – hranice CHKO České středohoří se
nachází cca 10,5 km JV směrem.
Maloplošná ZCHÚ:
•

přírodní rezervace Vlčí důl – ve vzdálenosti cca 6,7 km SZ

•

přírodní památka Husův vrch - ve vzdál. cca 5 km JV

•

přírodní památka Salesiova výšina - ve vzdálenosti 5,1 km SZ směrem

o území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Nejbližším přírodním parkem je
Přírodní park Loučeňská hornatina, nalézající se cca 7 km SSZ směrem.

o Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Nejbližším registrovaným VKP je Zámecká zahrada (p. p. č. 2900/1, k. ú. Duchcov). Hranice
Zámecké zahrady leží cca 30 m od nejbližšího místa posuzované lokality.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 34/83
Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

o Natura 2000
Uvažovaný záměr nemá vliv na soustavu NATURA 2000 – viz vyjádření KÚÚK (příloha
str. 76)
• Ptačí oblasti - nejbližší vyhlášenou oblastí je:
o

Ptačí oblast Východní krušné hory - cca 8,2 km SZ směrem.

• Evropsky významné lokality – nejbližšími jsou
o Háj u Oseka – SSZ 3,3 km
o Domaslavice – SZ 4,7 km

o Fauna, flora, ekosystémy
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
PRŮZKUM (příloha – Dílčí studie a posudky č.3)- cévnaté rostliny,

BIOLOGICKÝ

obratlovci, bezobratlí vymezeného zájm. prostoru, a to ve vegetačním období srpna 2007.

Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 80 taxonů cévnatých rostlin, z tohoto počtu není žádný
druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
•

Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu zaznamenán
žádný druh obojživelníka ani plaza.
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2007
zaznamenáno 18 druhů ptáků, z toho 3 druhy na lokalitě přímo hnízdí nebo jsou na ni
bezprostředně vázáni - žádný z hnízdících druhů není zařazen mezi druhy zvláště
chráněné.
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Jeden druh, který na lokalitu zaletuje je zařazen mezi druhy zvláště chráněné,

a to

v kategorii:
Ohrožené :

vlaštovka obecná6

Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2007
zaznamenáno 6 druhů savců, z nichž žádný není zařazen mezi druhy zvláště chráněné.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách nebyl zjištěn žádný druh Carabidae. Dále bylo
zjištěno několik běžných druhů denních motýlů, z nichž žádný nepatří mezi zvláště
chráněné druhy.
(Viz příloha – Dílčí studie a posudky č.3)

o území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie Duchcova se odvíjí od konce 12. století, nejstarší písemný záznam o něm je z roku
1240. Tehdy je ještě nazýván „Tockczaw“, později přechází název města na Duchczow a
německou verzi Dux. V roce 1460 český král Jiří z Poděbrad uděluje městu městský znak a
městskou pečeť. Příslušnost města k české koruně ve znaku dokládá dvouocasý lev na štítu s
třemi červenými a dvěma černými svislými pruhy. V 15. století potvrzuje český král
Vladislav Jagelonský městu jeho výsady. Třicetiletá válka město několikrát zpustošila,
přivedla však do něj rod Valdštejnů, jenž pak dlouho ovlivňoval jeho další vývoj.
Valdštejnové se zasloužili o velký stavební rozvoj města, přestavbu a další stavební úpravy
místního zámku, včetně zámecké zahrady, iniciovali první pokusy s dobýváním hnědého uhlí
a podobně. Josef Emanuel z Valdštejna přivedl v roce 1785 na duchcovský zámek známého
filozofa, světoběžníka a dobrodruha, Giacoma Casanovu. Ten

6

zde v roli zámeckého

V areálu nehnízdí, pouze zaletuje, stavbou nebude zasahováno do přirozeného vývoje jedinců v dané lokalitě

(Tejrovský, Biologický průzkum)
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knihovníka strávil třináct let svého života a v roce 1798 zde zemřel. V druhé polovině 19.
století se výstavbou nových úseků železničních tratí Duchcov stává důležitou dopravní
křižovatkou. To dalo podnět k prudkému rozvoji těžby hnědého uhlí v jeho okolí a následně k
rozvoji průmyslu využívajícího energie z něj získané. Je zde otevřeno několik cihelen,
slévárna, keramička a později sklárny. Rozmach těžby uhlí způsobil další vlnu rozvoje města,
přilákal sem tisíce nových obyvatel, bylo vystaveno mnoho nových domů. Je paradoxem, že
těžba uhlí se však v polovině 20. století málem stala jeho záhubou. Město mělo být z velké
části zbouráno a uhelné zásoby, nacházející se v jeho těsné blízkosti a pod ním, vytěženy.
Nestalo se tak, město zůstalo zachováno a s ním i historické památky v něm se nalézající.
Především je to barokní zámek, o němž již byla zmínka v souvislosti s Valdštejny a
Casanovou. (zdroj: www.duchcov.cz)
Tabulka 9 - Nejbližší registrované kulturní památky :
Číslo rejstříku Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

42484 / 5-4817 Duchcov

kostel evangelický

43440 / 5-2571 Duchcov

kostel sv. Vavřince

43989 / 5-5273 Duchcov

kaple Heymannova kaple

Havířská

43990 / 5-5274 Duchcov

kaple P. Marie Pomocné

na hřbitově

43220 / 5-2590 Duchcov

kaple sv. Jana Nepomuckého

u rybníka

85726 / 5-4811 Duchcov

socha sv. Jana Nepomuckého

zámecký park, pův. Bílinská
ul.

47721 / 5-4810 Duchcov

socha sv. Václava

Osecká

43097 / 5-2585 Duchcov

sloup se sochou sv. Vavřince

nám. Jiřího z Poděbrad

43158 / 5-2583 Duchcov

sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice

nám.

47667 / 5-2592 Duchcov

sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice

u hřbitova

43479 / 5-2589 Duchcov

sloup - trojboký sloup s reliéfy

u hřiště

43988 / 5-5272 Duchcov

pomník - památník duchcovského
Masarykova
viaduktu

50999 / 5-5902 Duchcov

pomník a pohřebiště katastrofy
na dole Svěží Štěstí

Rybniční

42297 / 5-2588 Duchcov

pomník katastrofy na dole
Dölinger

v parku

54537 / 5-2591 Duchcov

socha

u rybníka, za tratí

50994 / 5-5901 Duchcov

socha - busta Bedřicha Smetany

sady Bedřicha Smetany

50993 / 5-5901 Duchcov

socha - busta Ludwiga van
Beethovena

sady Bedřicha Smetany, pův.
v zámeckém parku

51000 / 5-5903 Duchcov

socha Walthera von der

Tyršova, park Obránců míru
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Vogelweide
42378 / 5-2584 Duchcov

kašna se sochou sv. Floriána

nám.

43423 / 5-3

železniční most - viadukt

u nádraží

jiná obytná stavba

Masarykova

43993 / 5-5277 Duchcov čp.8

fara

nám. Republiky

43991 / 5-5275 Duchcov čp.13

jiná obytná stavba

Husova

51199 / 5-5912 Duchcov čp.17

měšťanský dům s dvorním
objektem

G. Casanovy

54536 / 5-2586 Duchcov čp.62

rodinný dům

Osecká

Duchcov

43992 / 5-5276 Duchcov čp.7

42647 / 5-2582 Duchcov čp.116 zámek
102261

Duchcov čp.793 škola

42857 / 5-2587 Duchcov čp.909 střední škola - gymnasium

Horská cesta, Osecká
Masarykova

o území hustě zalidněná
Zájmové území je situováno do centra města, na místě spojení dvou hlavních ulic – Osecká a
Teplická, v sousedství budovy Základní školy Antonína Sochora. Dle Českého statistického
úřadu je v obci k 1.1.2005 v obci trvale přihlášeno 9002 obyvatel průměrného věku je 38,4
let.

o Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. Nejbližší v současné době známou
a registrovanou zátěží je areál KOVOS a areál SČP a.s. v jižní části města, cca 750 m od
plochy uvažovaného záměru. (mapa 6)
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech
pozemků v katastrálním území Duchcov. Záměr vyžaduje trvalé odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu na p.č. 2490 o výměre 486 m2. – třída ochrany IV.
Na ploše uvažovaného pro záměr o celkové rozloze rozloze 9 590 m2 bude potřeba vyjmout
ze ZPF cca 5%, tj. plochu o vel. 486 m2.
Celková plocha zastavěná
a) komerční centrum:

3 742 m2

b) sportovní areál

1 675 m2

Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
IV - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu

Ovzduší
Znečištění ovzduší
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky
a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší. Rozptylové podmínky závisí na
meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru a stabilitou zvrstvení atmosféry.
Zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v
oblasti. Nejčastější je vítr SV (19%) a JZ (16%), tedy ve směru podélné osy Krušných hor.
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Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2006
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v roce 2006.
•

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

Dle věstníku MŽP (částka 12/2005) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka 10 - Výsledky měření imisí v roce2005 [µg/m3]. Měřící stanice Teplice
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

2005

2005

2005

maximální

235,4

118,6

418

98% kvantil

53

77,5

142

maximální

58,2

74,3

191,9

98% kvantil

35,1

61

124,7

průměr

10,7

32,4

40,5

rok
hodinové hodnoty

denní hodnoty

roční hodnota

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

•

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu
ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují
tyto níže uvedené imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Tabulka 11 - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Hodnota imisního limitu

Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.)

20

NOx

1 kalendářní rok

30

[µg.m-3]
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Fauna a flora
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly
v minulosti zájmové území především luhy a olšiny, které v pestré mozaice přecházely v
dubo-habrové háje a subxerofilní doubravy.
Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce
1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do
fytogeografického okresu 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v tomto
fytogeografickém okrese extrazonální.
Dominantní v celém území jsou dvě řady vzrostlých stromů (lípa) podél hřiště. Dále se
roztroušeně v celém areálu nacházejí další poměrně významné vzrostlé stromy (jírovec,
topol). Rovněž i v ostatních částech areálu se nachází řada vzrostlých stromů. Poblíž školy a
hřiště jsou provedeny nové výsadby (lípa stříbrná).
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti
a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
.

Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě
a provozu tohoto typu mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko
pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních
povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy7, se kterými je provozovatel seznámí.
Při provozu záměru lze uvažovat o riziku dopravních nehod při vjíždění či vyjíždění
z prostoru areálu parkoviště – ul. Osecká je ulice poměrně frekventovaná – zde bude nutno
s příslušnými správními orgány jednat o zajištění bezpečnosti obyvatel – dopravní značení,
zpomalovací pruhy, přechody pro chodce, popř. světelná signalizace.
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné

.

Vliv na estetické kvality území

Stavba je lokalizována v areálu bývalé školní jídelny. (mapa 6) Posléze byla tato stavba
pronajmuta k různým účelům (prodejna, diskotéka, výrobna krmiva pro psy apod.) a všechny
tyto činnosti měly vliv na konečný stav objektu a jeho okolí. V současné době je okolí objektu
silně zarostlé nálety a neudržované.
Protože budoucí objekt má být situovaný ve významné a frekventované části města
a v blízkosti Základní školy Antonína Sochora, bylo nutné při řešení konečného vzhledu
budoucí budovy přihlédnout k celému architektonickému panoramatu okolí. Do jednání
s investory vstoupil architekt, který se podílí na tvorbě nového ÚP města a stavební úřad
města. V konečném jednání bylo dohodnuto, že budova bude zděná (namísto montované)

7

nutno podotknout, že od 1.1. 2007 vešel v platnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
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a střecha bude sedlová (namísto ploché). Zamýšlená stavba tedy nebude mít žádný podstatný
vliv na estetické kvality území.

.

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu, je předpoklad, že vyskytující se druhy
ptáků a jiných živočichů jsou na přítomnost a zvýšený pohyb lidí přivyknuty. Pro posouzení
vlivů byl zpracován odborný posudek (příloha – Dílčí studie a posudky č.3 ).
Předpokládané přímě vlivy:
•

na rostliny (mimo stromy): likvidace všech stávajících druhů a společenstev při
budování komerčního centra, avšak všechny zjištěné druhy jsou běžně vyskytující se
taxony

•

na vzrostlou zeleň: poměrně značný předpokládaný rozsah kácení vzrostlých stromů,
některých dendrologicky cenných

•

na živočichy: vzhledem k charakteru lokality a zjištěným druhům nelze předpokládat
žádné přímé vlivy

Předpokládané nepřímě vlivy včetně možných rizik:
•

nepřímé vlivy na rostliny a živočichy v místě komerčního centra a okolí se
nepředpokládají

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za mírně negativní, při splnění
minimalizačních a kompenzačních opatření za akceptovatelné.

.

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

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

.

Vliv hluku

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

Období výstavby
Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou stavební práce a doprava materiálu. Tento
zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace výstavby blíže
specifikovat. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných komunikací.
Přestože se v přímé blízkosti stavby nevyskytuje obytná zástavba, měly by být stavební práce
organizovány tak, aby hlukem z výstavby byli občané i v širším okolním prostředí obtěžováni
co nejméně. Práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou vedeny mimo zástavbu.
Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno nejmenší
možnou měrou a po nejkratší možný čas. Vlivy hluku lze v dané lokalitě považovat za
nevýznamné.

Období provozu
Provoz záměru bude zajisté určitým zdrojem hluku, a to především z navazující dopravy –
provoz automobilů zákazníků na parkovacích plochách a provoz zásobovacích vozů. Pro
upřesnění údajů, které by toto množství hluku konkretizovaly a upřesňovaly, bylo provedeno
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měření hluku autorizovanou osobou a byla zpracována odborná studie (Ing. Eduard Stöhr znalec v oboru „Měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí“, dílčí studie a
přílohy č.2)
Na základě výstupů z této studie je možno konstatovat, že bude-li v další fázi PD8 vyřešena
otázka protihlukových opatření

(viz část D/4), lze vlivy záměru na hlukovou situaci

považovat za akceptovatelné.

.

Vliv záření

Při výstavbě a následném provozování předmětného areálu se nepředpokládá existence zdrojů
radioaktivního ani elektromagnetického záření. Na základě mapy radonového indexu (ČGU
1994) a dle výsledků stanovení radonového indexu pozemku spadá daná oblast do kategorie
nízkého radonového rizika z geologického podloží. Uvažovaný záměr nebude zdrojem
záření.

.

Jiné ekologické vlivy

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

.

Velkoplošné vlivy v krajině

V návaznosti na daný prostor a charakter posuzovaného provozu dojde sice realizací záměru
k lokální změně, kterou ale nelze chápat jako dotváření charakteru krajiny. Protože se jedná o
území silně antropologicky pozměněné tento vliv na území nemůže být považován jako
velkoplošný.

8

Dle informací investora je z důvodu výstavby sedlové střechy předpoklad umístění chl. Jednotek a

vzduchotechniky do zázemí obchodního centra, tudíž by měly být splněny požadavky zpracovatele HS (bude
řešeno v PD pro územní rozhodnutí).
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.

Voda

Realizace stavby a provozu záměru nebude mít významný měřitelný vliv na vodu.
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

.

Půda

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv je ale
svým rozsahem zcela nevýznamný.
Vliv na půdu lze označit v širších souvislostech jako nevýznamný.

.

Ovzduší

Vlivy výstavby a provozu na stávající imisní zátěž zájmového území budou vázané především
na emise škodlivin z dopravy - hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy
dusíku. Ze závěrů rozptylové studie ale vyplývá, že „vzhledem k vypočteným hodnotám
nebude provoz Komerčního centra a sportovního areálu Duchcov mít vliv na znečištění
ovzduší v okolí“. Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

.

Odpady

Realizace stavby zvýší množství produkovaných odpadů, především kategorie "O", z nichž
ale podstatnou část je možno recyklovat. V době provozu - v úvahu přicházejí především
odpady vzniklé při běžné údržbě technologických zařízení apod. Vliv záměru na odpadové
hospodářství lze označit jako nevýznamný
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and
Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. 9 a stupnice hodnocení
v tabulce č.10, další možností hodnocení je standardní pětibodová verbálně numerická
stupnice preferovaná pro metodu TUKP dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro
posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
- viz tabulka 11,12.

Tabulka 12 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu
v impaktové matici metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

prostředí

složky Současný stav
= bez vlivu

výsledný Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

0

sociální vlivy

0

+4

Zaměstnanost –24 nových míst
Vylepšení celkové ekonom.situace

ekonomické vlivy

0

+4

v obci, zlepšení podm. pro podnikání
v navazujících oborech, nárůst příjmů
z daní do obecního rozpočtu,

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

0

0

imisní zátěž

0

-1

0

0

Půda
vlivy na půdní poměry

Nárůst vyvolanou dopravou
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Hodnocení stavu
Ovlivněné

systémy

a

složky Současný stav

výsledný Poznámka

prostředí

= bez vlivu

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

0

Flora

0

-1

Vyvolané kácení stromů

vliv na sídelní útvary

0

-1

Nárůst hluku v blízkém okolí

vliv na lesní hospodářství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

Vliv na sport a rekreaci

0

+5

Oprava školního hřiště

vliv na estetiku území

0

+1

Rekonstrukce a opravy objektů

vliv na dopravní systémy

0

-1

Nárůst dopravy

Voda

Živé organismy

C. Vlivy na antropogenní systémy

tabulka 12 - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru
(systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

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

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území
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Známka

Popis impaktu

+1

Méně prospěšný na omezeném území

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

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

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném
území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem
(nejnižší možné ohodnocení)

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

OBYVATELSTVO
Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území
EKOSYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený
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Tabulka 13 - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body Verbální hodnocení
1

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

2

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

3

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

4

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

5

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný.
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné.
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující).
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní
Finanční náklady jsou nejnižší.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně možný.
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Tabulka 14 – Porovnání variant nulové a aktivní
Kritérium vlivu

varianta nulová

varianta aktivní

Předpokl. interakce

Půda

4

4

0

Ovzduší

4

4

0

Povrchové vody

5

5

0

Podzemní vody

5

5

0

Flóra

4

3

n

Fauna

4

4

0

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

4

4

0

Hluk

4

3

n

Sociální a ekonomické vlivy

2

5

VP

Zaměstnanost

2

5

VP

Podmínky pro sport a rekreaci

2

5

VP

Dopravní systémy

4

4

0

Historické a kulturní památky

4

4

0

Soulad s ÚP

4

4

0

Estetika území

3

4

p

Rizika havárií

4

4

0

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN

velmi negativní

N

negativní

n

málo negativní

p

málo pozitivní

P

pozitivní

VP

velmi pozitivní

0

žádný vliv, není rozdíl ve variantách
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Z tabulky jednoznačně vyplývá fakt, hovořící pro variantu aktivní, a to především pro:

Velmi pozitivní vliv
z hlediska zaměstnanosti a vlivů socio-ekonomických a zlepšení podmínek pro sport
Pozitivní a málo pozitivní vliv
z hlediska estetiky území.
Málo negativní vliv
se projeví vůči floře – z hlediska nutného kácení a možnému navýšení hluku z dopravy
V ostatních hlediscích
žádný vliv se nepředpokládá.

Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo hodnocení zpracováno dvěma způsoby:
o posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating)
o pomocí standardní pětibodové verbálně numerické stupnice preferované pro metodu
TUKP dle Ecoimpact formula

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 53/83
Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

3. Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy a u tohoto záměru nepřicházejí
v úvahu.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

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

precizní provedení všech montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.

Opatření na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje uživatel následující provozní
řády:
•

řád požární ochrany celkový a pro každý technologický celek samostatně

•

provozní řád odpadového hospodářství

•

provozní řád VZT a chlazení

•

provozní řád silnoproudých a slaboproudých zařízení

•

provozní řád vnitřního vodovodu a kanalizace

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno
bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Při návrhu se bude vycházet
z platných základních norem a předpisů.

Opatření na úseku vody

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

řádnou přípravu všech technologických procesů

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo
dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru
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dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

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

•

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

•

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

Opatření na úseku ovzduší

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

udržování dokonalého technického stavu motorů všech strojů a zařízení a dalších
mechanizmů, dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních
prostředků, strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno

Opatření na úseku fyzikálního prostředí

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

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

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými
ochrannými prostředky

•

v dalším stupni PD řešit umístění VZT do prostoru objektu z důvodu snížení hluku
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Horninové prostředí nebude narušeno, není nutné skrývat půdu. Investor zažádá o povolení
k vynětí půdy ze ZPF.

Opatření na úseku flóry a fauny

Jelikož bylo v území zjištěno hnízdění ptáků, jež se vyskytují rozptýleně v celé lokalitě a při
zemních pracích dojde ke změně stávajícího charakteru, je nutno jakékoliv přípravné či
stavební práce vyžadující kácení dřevin provádět mimo období hnízdění.
•

Pokud budou přípravné práce, tzn. pokácení dřevin a skrývka zeminy s podrostem
v místě výstavby provedeny v zimním období, lze následně akci realizovat v průběhu
celého roku.

•

Všechny zachovávané dřeviny musí být stavbou respektovány – v místech, kde se
stavba dotkne porostů je nutné dodržet ochranná opatření u dřevin při stavebních
činnostech - ČSN DIN 18 920

•

ve vztahu k rozsahu kácení vzrostlé zeleně doporučujeme zpracování dendrologického
průzkumu, který bude podkladem pro další jednání s OOP, popř. zahradními
architekty

•

je nutno počítat s náhradními výsadbami, a to v počtu minimálně 5 stromů za každý
pokácený významný vzrostlý strom

•

stromy nově vysázené (lípy) na místě stávajícího školního hřiště doporučujeme
zachovat – přesadit na vhodné místo dle doporučení OOP.

•

Výsadbu nových stromů provádět ve spolupráci s OOP

Jiná omezení či kompenzační opatření nejsou nutná, není nutno žádat o výjimku v souladu se
zákonem č.114/1992Sb., zároveň není navrhován následný monitoring negativních vlivů.

Opatření na úseku estetiky území

•

Z důvodu umístění budoucího záměru v blízkosti Zámecké zahrady (VKP), historické
budovy školy a jedné z hlavních ulic s určitou historickou hodnotou doporučujeme
citlivý přístup v oblasti umístění případných reklamních ploch v této lokalitě
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.

Ke zpracování oznámení byl dostatek podkladových materiálů – ten byl získáván v průběhu
zpracování EIA, dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Záměr nebyl předložen ve variantách - jiné variantní řešení není projektantem řešeno.
Za variantní řešení by mohly být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území
a různý poměr ploch v rámci skutečného využití (prodejní plocha, parkoviště, komunikace,
zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit skutečný vliv na
ŽP.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

N

mapa 1
širší vztahy: Ústecký kraj

Mapa 1- širší vztahy Ústecký kraj
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Mapa 2 - Zájmové území s označeným územím plochy záměru
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Mapa 3 - přehled ÚSES
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Mapa 4 – chráněná území v okolí záměru
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Mapa 5 – území NATURA 2000
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Mapa 6 – Plochy umělých povrchů
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Mapa 7 – Doprava v roce 2005 (vozidel/24 hod)
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Mapa 8 – zastavovací situace plochy
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prostor stávajícího školního hřiště, které investor nabídl městu k rekonstrukci na
vlastní náklady (viz plánek)
stávající budova bývalé školní jídelny – určená k demolici
přibližné postavení budoucí prodejny
školní budova

Mapa 9 – ortofotomapa se zákresem plochy uvažovaného záměru
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2. Další podstatné informace oznamovatele

Vyjádření obce – souhlas se záměrem
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Dílčí studie a posudky:

1. TALAVAŠEK J. (srpen 2007) : Rozptylová studie – Komerční centrum a sportovní areál
Duchcov

2. STÖHR E. (srpen 2007) : Hluková studie – Komerční centrum a sportovní areál
Duchcov

3. TEJROVSKÝ V.(srpen 2007) – Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté
rostliny, obratlovci, souhrn bezobratlých) – Území pro výstavbu komerčního centra a
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Lokalita pro uvažovaný záměr se nachází ve správním obvodu města Duchcov (mapa 2,4).

Záměrem investora je vybudovat ve městě Duchcov jednopodlažní Komerční obchodní
centrum s prodejní plochou cca 995 m2 a dalších souvisejících staveb – parkovacích ploch,
areálových komunikací, chodníků, zásobovacího dvora, trafostanice.
Součástí záměru je i vybudování Sportovní areálu (běžecký ovál, pískové doskočiště,
pískoviště, altán, lezecká stěna, učebna v přírodě, volejbalové hřiště) pro sousedící základní
školu. (mapa 8)

Hlavními důvody pro situování záměru posuzované stavby je blízkost dostatečně kapacitní
komunikace, území je určené ÚP jako území
komerčního centra je tedy

občanské vybavenosti - stavba areálu

v souladu s územním plánem města (viz příloha str. 75).

Zastupitelstvo města vyslovilo se záměrem souhlas. Provoz záměru přispěje ke zkvalitnění
služeb poskytovaných občanům v rámci občanské vybavenosti města.

Na základě vypracovaných odborných studií, posouzení jednotlivých vlivů na ŽP a při
dodržení opatření viz kap. D.4 se zpracovatel oznámení domnívá, že

uvažovaný záměr je hlediska vlivů na ŽP akceptovatelný.
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve
znění zákona 218/2004 Sb.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 77/83
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Odborná literatura a podkladové materiály
•

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

•

Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

•

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

•

Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000

•

Technické výkresy, technická zpráva

•

mapové přílohy zadání stavby

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
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INTERNET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

http://usti.risy.cz/
www.env.cz/
www.ceskehory.cz/
http://www.duchcov.cz
www.kr-ustecky.cz
http://monumnet.npu.cz
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://www.czso.cz/
www.geoportal.cenia.cz
www.chmu.cz
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Přehled zkratek
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
ČOV – čistírna odpadních vod
EO – ekvivalentní obyvatelé
ULK – Ústecký kraj
PD – projektová dokumentace
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
ZPF – zemědělský půdní fond
TTP – trvalý travní porost
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
EO – ekvivalentní obyvatel
REZZO – registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
ZCHÚ – zvláště chráněná území
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Zpracovatel oznámení

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

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

______________________
Mgr. Luboš Motl

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 81/83
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 82/83
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 83/83
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Komerční centrum a sportovní areál Duchcov

FABIONN s.ro.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

