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ÚDAJE O OZNAMOVATELI
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1. Obchodní firma:
ALFA SPECTRUM CV, a.s.

2. IČ:
25037153

3. Sídlo (bydliště):
Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11

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

Statutární zástupce:

ALFA SPECTRUM CV, a.s.
Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11

tel.:

474 638 955

jednatel ve věcech technických:

Ing. Markéta Fořtová

tel:

724 666 868
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I. Základní údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

1.

Obchodní centrum Chomutov – Otvice V.
Zařazení dle metodického výkladu do bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.– Skladové nebo obchodní komplexy
včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

2.

Kapacita (rozsah) záměru
•

Zastavěná plocha - specializované prodejny celkem: 5 080 m2

•

Obestavěný prostor – specializované prodejny: 20 640 m3

•

Užitná plocha – specializované prodejny: 5 940 m2

•

Vybudování 126 nových parkovacích míst

•

Zpevněné plochy: parkovací plochy a komunikace 5 880 m2
chodníky 1 160 m2

•

Výstavba objektů zajišťující napojení na potřebné inženýrské sítě a přeložky
inženýrských sítí

•

3.

Konstrukce pro reklamní plochy

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

Ústecký kraj

Obec:

Otvice

Katastrální území:

Otvice
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Mapa 1 – Širší vztahy – šipka označuje lokalitu záměru

4.

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Záměrem investora je rozšířit obchodní zónu Chomutov – východ vybudováním nových
specializovaných prodejen určených k prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových
krytin, drogerie apod. Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné
energie, kanalizaci, vodovod, komunikace, parkovací stání a konstrukce na reklamní plochy.
Objekty prodejního komplexu a ostatních stavebních objektů se nachází na p. č. 660/8, 663/9,
806/8. Vzhledem k tomu, že se jedná o území určené pro obchodní areály a současné době se
v bezprostřední blízkosti sledovaného pozemku nachází obchody Breno, Lidovka, K+B
Elektro, Nábytek dále prodejna Hyunday, Mazda, KIK a svět koberců. Vedle pak obchodní
centrum Baumax, obchodní dům Kaufland, depo trolejbusů DPM Chomutova a Jirkova, Dům
koberců a autoopravny, dle vyjádření SÚ ze dne 15.09.2008 (příloha str. 65).
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Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

Město Jirkov má zpracovaný územní plán sídelního útvaru. Navrhovaná stavba se nachází v
území určeném pro veřejnou vybavenost města, je v souladu s územním plánem (příloha
vyjádření SU, str. 68) a se záměry a cíli územního plánování.
Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, že v dotčeném území se obdobný záměr již
vyskytuje, dotčené území leží v průmyslové zóně a svým provozem tak pro ŽP nepředstavuje
zásadní problém. Prověřená technologie výstavby a provozu obdobných prodejních objektů je
všeobecně známa a splňuje bezpečnostní a hygienické limity.
Varianty řešení
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/200 1 Sb. přicházejí do
úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
3. Aktivní nulová varianta
ad 1) Jedná se o realizaci záměru výstavby obchodního centra. Popis aktivní varianty včetně
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
ad 2) Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru je uvažována jako referenční
varianta určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí.
ad 3) Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb a
nejsou zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není
realizovatelná, neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR.

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:
1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Objekt je navržen převážně jako jednopodlažní halového typu, pouze krajní modul na
severovýchodní straně půdorysu bude proveden jako dvoupodlažní.
Konstrukčně je řešený jako montovaný skelet s kompenzovaným lehkým pláštěm. Dělení
vnitřního prostoru bude provedeno lehkými montovanými konstrukcemi, tím bude zajištěna
z dlouhodobého hlediska variabilita vnitřního uspořádání prodejen. Každá z prodejen
zahrnuje prodejní plochu a jednoduché zázemí dle požadavků a potřeb nájemců. Všechny
prodejny jsou řešeny provozně jako samostatné. Průčelí obrácené k parkovišti na
severozápadní straně bude řešeno jako prosklené výkladce s posuvnými dveřmi ve vstupech.
Před každým vstupem budou osazeny reklamní pylony. V prodejnách bude probíhat
samoobslužný prodej z regálů a plochy.
Uvažuje se, že zaměstnáno bude cca 55 osob. Provoz bude organizován na směny, jejichž
pracovní doby se budou částečně prolínat. Maximálně bude v prodejnách přítomno 30
zaměstnanců, pro které bude vybudováno potřebné sociální zázemí.

Zásobování prodejen bude zajištěno dovozem zboží nákladními automobily. Vykládka bude
probíhat z prostoru zásobovací komunikace podél zadní fasády budovy na jihovýchodní
straně a zboží bude umisťováno rovnou na prodejní plochu.
Vytápění jednotlivých prodejen bude řešeno teplovodu včetně potřebné výměny vzduchu.
Prostory pro personál budou vytápěny deskovými radiátory. Zdrojem tepla bude kotel na
spalování zemního plynu, samostatný pro každou prodejní jednotku. Teplá užitková voda se
připraví v elektrických zásobníkových ohřívačích.
Parkoviště, chodníky, vstupy do prodejen jsou řešené jako bezbariérové.

7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby

6/2009

Doba trvání výstavby

cca 6 měsíců
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Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC

Otvice

9.

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

§17 odst. 1 zák. 86/2002 Sb. – povolení k umístění zdroje znečištění ovzduší – orgán
ochrany ovzduší

•

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

•

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

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
o Zábor půdy
Výstavba bude probíhat na pozemku č. 660/8, 663/9, 806/8 v k.ú. Otvice. Pozemky jsou ve
vlastnictví investora.
Celková zastavěná plocha

5080 m2

Tabulka 1 – přehled dotčených pozemků a jejich charakteristik
Č.p

plocha

BPEJ/tř. ochrany

660/8 1383
663/9 10967

21400/III.

806/8 2396

Druh pozemku/ ochrana

Využití po realizaci

Ostatní plocha

Objekty prodejen a parkoviště

Orná půda

Objekty prodejen a parkoviště

Ostatní plocha

Objekty prodejen a parkoviště

Orná půda č.p. 663/9 spadá do III. třídy ochrany zemědělské půdy. Do této třídy jsou
sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuelní
výstavbu.
Uvedená plocha parcely bude vyňata z ochrany zemědělského půdního fondu. Bude
postupováno podle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.

Dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu - při provádění přeložky horkovodní
přípojky pro stanici ČD Jirkov bude nutno provést dočasné vynětí zemědělské půdy v ploše
cca 100 m2. Při mocnosti orniční vrstvy 200 mm bude sejmuto 20 m3 ornice. Tato ornice bude
deponována a po provedení stavebních prací bude uložena zpětně na původní místo. Ornice
uložená na deponii musí být zajištěny před znehodnocením a šířením plevelů. Výška skládky
zeminy nebude přesahovat 3 metry.
Jedná se o parcelu číslo 663/11 – vlastník Lyma a.s., Březenec 233, 43111 Jirkov
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o Odběr a spotřeba vody
Vodovodní řad a přípojky budou vedeny po parcelách 660/8 a 663/9 v k. ú. Otvice. Pod
železniční stanicí Jirkov v komunikaci a v zeleni vede vodovodní řad PE-HD 110/10. Na
tomto řadu na parcele 660/8 v k.ú. Otvice se provede připojení pro nové nákupní centrum.
Připojení se provede osazením T kusu o rozměrech 100/100 a přírub. Za napojením bude
osazeno šoupě se zemní soupravou. Dále bude vybudována železobetonová vodoměrná šachta
o vnitřních rozměrech 3,5/1,5/1,9 metru. V šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Vodoměr
je navržený např.:SCHLUMBERGER – FLOSTAR – M DN 65. Vodovodní potrubí bude
z PE-HD 110/10 mm. Dále povede vodovodní potrubí podél zadních traktů jednotlivých
prodejen. Na potrubí se provedou navrtávky pro jednotlivé domovní přípojky. Každá
jednotlivá obchodní jednotka bude mít svůj podružný vodoměr, který bude umístěný uvnitř
objektu.
Potřeba požární vody:
Na trase stávajícího vodovodního řadu před budovou železniční stanice Jirkov-město se
provede osazení 1 kusu nadzemního hydrantu DN 100.
Odběr vody v době výstavby:
Zásobování vodou bude zajištěno z nové vodovodní přípojky, která se napojí na stávající
vodovodní řad. V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody. Voda
bude nutná v rozsahu stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta,
apod.)
Odběr vody v době provozu:
Jelikož se jedná o obchodní centrum, nepředpokládá se potřeba technologické vody. Voda se
bude využívat pouze pro sociální zařízení a údržbu samotného areálu. Z hlediska množství
spotřebované vody bude odebraná voda používána především pro sociální účely – v budoucnu
záměr počítá s cca 55 zaměstnanci.
Počet zaměstnanců

55

Voda pro výrobní účely

není

Celkový předpokládaný odběr vody

2 616,32 m3/rok
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o Energetické zdroje
Elektrická energie
V rámci výstavby specializovaných prodejen bude provedena přeložka vrchního vedení VN
vedeného přes stavební parcelu. Poslední příhradový stožár s trafostanicí bude zrušen,
betonový stožár před ním bude také zrušen a příhradový stožár následující po zrušeném
betonovém stožáru bude přeložen a na tomto bude vedení ukončeno.
Zrušená stožárová trafostanice bude nahrazena kioskovou distribuční trafostanicí stavebně
1x630kVA. V této bude osazen transformátor 630kVA. Do trafostanice budou přepojeny
stávající odběry - bude vytažena kabelová smyčka NN AYKY 3x240+120, která pomocí
kabelových spojek bude napojena na stávající rozvody NN-4 prodejny. Dále bude z TS
vytažena druhá smyčka AYKY 3x240+120,která zasmyčkuje nový rozvaděč RVO a
naspojkuje se na stávající kabely pro stávající prodejny na parcele 806/40, budova stanice ČD
Jirkov a prodejna automobilů.
Dále z kabelů NN bude přeložen stávající kabel tepláren vedený vrchem přes komunikaci
v souběhu s horkovodem. Jelikož bude přechod zrušen, bude kabel uložen do země.
Dále bude provedena přeložka rozvodů VN, rozvodů ČEZNET a telefonu. Pro osvětlení
parkoviště pro zákazníky bude napojen rozvod OV z rozvaděče R-OV, který bude umístěn u
trafostanice. Samostatný paprsek bude vytažen z rozvaděče OV k retenční nádrži jako napáječ
pro technologický rozvaděč.
Požadavky pro nové obchody:
P1

65kW

P2

40kW

P3

40kW

P4

60kW

P5

100kW

ELEKTRO

200kW

Veřejné osvětlení

20kW

Stávající objekty

250kVA
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Plyn
Předkládaný záměr řeší přeložku stávajícího STL plynovodu. Nová část plynovodu bude
dlouhá 107,5 m, rušená část 86,5 m. Přeložka plynovodu bude vedena podél východní strany
NC tak, aby byly dodrženy minimální dovolené vzdálenosti při souběhu i při křížení
podzemních sítí dle ČSN 73 6005.
Na překládaný STL plynovod bude napojena plynovodní přípojka pro Nákupní centrum.
Odbočky k jednotlivým prodejnám budou ukončeny v plynoměrných pilířích na fasádě
objektu. Přípojka bude dlouhá 103,3 m. V každém plynoměrném pilíři bude osazen HUP,
filtr, regulátor tlaku, plynoměr a uzávěr za plynoměrem Pro prodejnu 4 a 5 budou plynoměry
osazeny ve společném pilíři. Z pilířů pak vedou chráničkou vnitřní rozvody z ocelového
potrubí k jednotlivým spotřebičům.
Každá prodejna bude vybavena vlastním zdrojem tepla. V prodejně 1 budou v zázemí osazeny
dva stacionární kotle o výkonu 2x43 kW, v prodejnách 2-5 bude pro každou prodejnu osazen
jeden kotel- výkony 52 kW, 2x48 kW a 69 kW. Prodejna 6 bude mít v samostatné kotelně
osazen jeden kotel o výkonu 205 kW. Kotle nebudou připravovat TUV. Odtah spalin bude pro
každý kotel proveden samostatně třísložkovým nerezovým komínem nad střechu objektu.
Celkový výkon kotlů
Roční potřeba tepla

508 kW = REZZO 2 (střední zdroj)
1 177,6 MWh/rok
54,9 m3/h

Max. hod. spotřeba celkem
Roční spotřeba plynu

112 150 m3/h

o Dopravní obslužnost
Pro zákazníky OC budou vytvořena parkovací stání v celkovém počtu 126 míst, včetně 7
stání pro invalidy. Rozměry stání 2,5x5,0 m, pro invalidy 3,5x5,0 m, průjezdná komunikace
š.7,0m. Vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením. Povrch parkoviště
bude živičný s max. sklonem 3,0%. Parkovací místa pro zákazníky budou bezplatná. Vnitřní
komunikace v areálu budou obousměrné. Dešťová voda z plochy parkoviště bude svedena do
uličních vpustí a dále do kanalizace. Všechny objekty OC budou osazeny v jedné výškové
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úrovni. Před vstupy budou osazeny ocelové konstrukce reklamy. Vjezd na parkoviště je
navržen ze stávající místní obslužné komunikace na parcele č.806/7 proti stávajícímu vjezdu
k sousedním prodejnám.
Na tuto místní komunikaci bude také navazovat příjezdová komunikace pro zásobování. Na
konci bude ukončena obratištěm, těžká nákladní vozidla zásobování nebudou vjíždět do
prostor parkování zákazníků. Ze zásobovací komunikace bude také přístup na parkoviště
zaměstnanců (9 parkovacích míst). Komunikace je zde navržena v š. 5,5 m, s živičnou
úpravou, vyhrazena bude pouze pro zásobování a obsluhu OC.
Podél přední fasády objektů OC bude vybudován přístupový chodník š.2,5m, jednotlivé
vstupy do prodejen na něj budou přímo navazovat. Přístup pro pěší od sousedních prodejen a
zastávky MHD a ČD je navržen po stávajícím chodníku lemujícím místní komunikaci š.2,5m,
který bude nově upraven od vjezdu zásobování kolem celého parkoviště až ke křižovatce se
silnicí II/251. Ve směru od Otvic bude nahrazena stávající pěšina novým chodníkem š.1,6m
podél zásobovací komunikace. Všechny chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby.
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III. Údaje o výstupech
a) v období výstavby:

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při realizaci stavby se nepředpokládá vznik žádného bodového zdroje znečištění ovzduší,
který by byl provozován trvale. Pouze krátkodobě je možno počítat s provozem kompresorů
nebo dalších stacionárních zařízení spalujících motorovou naftu.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště, dále také skládky stavebních
materiálů, mezideponie sejmutých svrchních vrstev půdního profilu atd. Zdrojem znečištění
ovzduší bude tak polétavý prach z prováděných zemních prací, z povrchu ploch zbavených
vegetace, prach zvířených nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru
vlastní stavby. Projevy zvýšené prašnosti jsou přirozeným jevem každé stavební činnosti.
Problém vzniku znik prašnosti bude nepravidelný, nicméně charakteristický pro celou rozlohu
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 budou výfukové plyny
z nákladních automobilů při odvozu stavebního odpadu, zemin, doprava stavebního a
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technologického materiálu. Zásadní měrou však nezhorší současnou situaci. Významnou
znečišťující látkou budou tuhé látky (prašnost). Dále dojde 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.
b) období po uvedení stavby do provozu

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
S dokončením výstavby a zahájením provozu lze předpokládat vznik bodových zdrojů
znečišťování ovzduší – plynového spalovacího zařízení – kotle, ten bude samostatný vždy
pro každou prodejní jednotku. Jednotlivě se jedná (s výjimkou prodejny elektro) o nové malé
zdroje znečišťování ovzduší (do 0,2 MW), celkově o nový střední zdroj znečišťování ovzduší
(od 0,2 do 5 MW).
V případě napojení na horkovod tyto bodové zdroje znečištění ovzduší nebudou provozovány.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jediným potenciálně významným plošným zdrojem znečištění ovzduší při provozu záměru
můžeme označit parkoviště pro osobní a nákladní vozidla zásobujících výrobní a skladové
plochy. Jiné se nevyskytují.
Předpokládaný počet parkovacích míst pro zákazníky je - 126 aut při úplném využití plochy
Pro zaměstnance je navrženo parkoviště, kde je 9 stání. Provoz na jednotlivých parkovištích
je uvažován jako jednotlivé plošné zdroje. Příjezdy a odjezdy zásobovacích nákladních
automobilů vzhledem ke své denní četnosti nejsou tak významné. Jedná se o cca 10 vozidel za
den, z toho 6 aut typu AVIA, a 4 velké kamiony s návěsem.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Doprava související se zásobováním OC je představována cca 10 NA (z toho 4 NA s návěsem
6 lehkých NA typu Avia) denně. Další navazující dopravou bude odvoz komunálního
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odpadu, smluvně zajišťovaného odbornou firmou cca 1x denně. Navýšení dopravního proudu
po okolních komunikacích o tuto dopravu je nevýrazné a nelze je vyjádřit.
Hustota provozu po okolních komunikacích: na silnici I/13, která je ve sčítacím úseku 4-0506
(vyústění silnice 2524, křižovatka se silnicí 251) celkem 17.420 vozidel (z toho 2.671 NA). na
silnici II/251, která je ve sčítacím úseku 4-2659 (hranice okresů Most a Chomutov, zaústění
do silnice I. třídy č.13) celkem 1.787 vozidel (z toho 399 NA). Intenzita je určena podle
výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 (poslední prezentované sčítání)
a přiměřeně jsou zohledněny růstové koeficienty Ředitelství silnic a dálnic pro rok 2010.
Parkoviště jsou určena pro zákazníky i zaměstnance. Za předpokladu obratu aut 10 x za den
se jedná při 126 parkovacích stáních zákazníků o maximální (teoretickou) výpočtovou
intenzitu příjezdů 1.260 osobních aut (OA) za den. Pojezd po parkovištích se uvažuje podle
vzdálenosti konkrétního parkovacího místa od vjezdu.
Odhad množství emisí z provozu nákladních aut pro rychlost 20 km/h (vybrané ukazatele
emisních faktorů, výpočtový rok 2010):
Tabulka 2 – Emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3)
Znečišťující látka / Emisní

HDV

LDV

Oxid siřičitý (SO2)

0,1355

0,0358

Oxidy dusíku (NOx)

3,4269

0,6282

Oxid uhelnatý (CO)

6,2710

0,3987

Uhlovodíky (CxHy)

2,4806

0,1614

Benzen

0,0330

0,0021

Tuhé částice frakce PM10

0,4964

0,0731

faktor (g/km .vozidlo)

Odhad množství emisí z provozu osobních aut, pro rychlost 20 km/h (vybrané ukazatele
emisních faktorů výpočtový rok 2010):
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Tabulka 3 – Emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3)
Znečišťující látka / Emisní

OA

faktor (g/km .vozidlo)

Oxid siřičitý (SO2)

0,0201

Oxidy dusíku (NOx)

0,1163

Oxid uhelnatý (CO)

0,5157

Uhlovodíky (CxHy)

0,1107

Benzen

0,0035

Tuhé částice frakce PM10

0,0005

Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
studie RS (Ing. Josef Talavašek, dílčí studie a přílohy str. 75)
Závěr studie:
„….Pro imisní hodnoty výstavby vyplývá, že krátkodobé hodnoty ostatních a také roční
aritmetické průměry všech znečišťujících látek jsou nízké.

Při vybudování nového

Obchodního centra Otvice V tedy nedojde k podstatnému vlivu na imisní situaci.
Všechny určené imisní koncentrace provozu s velkou rezervou nedosahují imisní limity pro
ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystémů. Pro dominantní znečišťující látku NO2 se
jedná u krátkodobých hodnot maximálně o 4,8 µg/m3 v r.b. 2 (cca 2 % limitu) a u průměrných
ročních koncentrací o 0,087 µg/m3 (cca 0,2 % limitu) v r.b. 3.
Pro imisní hodnoty provozu + pozadí vyplývá, že v kontextu dopravy, a to zejména po
komunikacích I/13 a II/251 s verifikovaně určenou dopravou na základě celostátního sčítání
dopravy, prakticky nedojde při vybudování nového Obchodního centra Chomutov k
identifikovatelnému vlivu na imisní situaci v okolí obchodní zóny.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra
Chomutov - východ mít jakýkoliv podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené
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hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližší okolní
obytné zóny i v nejbližším okolí (zahrádkářská kolonie) se značnou rezervou pod
imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.

Odpadní vody
Po dobu výstavby nebude stavba zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických.
Vznikající dešťové odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých pozemků.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.
V době provozu
a) vody splaškové
Splaškové odpadní vody od nových objektů budou odváděny gravitační kanalizací z trub PVC
do venkovních šachet. Dále povede splašková kanalizace do stávající kanalizační šachty, která
je na pozemku 807/5 v k. ú. Otvice. Hlavní sběrné stoky splaškové kanalizace vybudované
z potrubí SN 8. Na stokách budou vybudovány revizní šachty z prefa dílů. Veškeré odpadní
potrubí bude vedeno gravitačně. Splašková kanalizace se bude provádět na parcelách číslo:
663/9, 660/5, 660/6, 660/8, 806/7, 806/8, 806/13 a 807/5 v k .ú. Otvice.
Pod komunikací na pozemcích 660/5 a 806/13 se doporučuje kanalizaci provést protlakem.
Nově napojené množství splaškových vod si nevyžádá úpravu kapacity čerpací stanice. Vody
jsou vedeny do ČOV Jirkov.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované
vody pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků, tedy cca 2616,32 m3 ročně. Znečištění
odváděných vod bude mít charakter odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy
převážná část znečištění je produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb.
b) vody dešťové
Kanalizace je navržena jako oddílná.
Dešťová kanalizace (voda nekontaminovaná) - čistá dešťová kanalizace bude odvádět dešťové
vody ze střech nových objektů a ze zpevněných ploch okolo nových objektů, na kterých je
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předpokládán minimální provoz motorových vozidel. Dešťové vody budou odváděny
venkovními svody do ležatých rozvodů buď napojením přímo do trasy potrubí anebo přes
kanalizační šachtu. Dešťové vody z areálu půjdou přes novou kanalizační šachtu. Tato se
vybuduje na stávající kanalizaci, která odvádí vodu z NC na pozemku 806/40 v k. ú. Otvice.
Dále půjdou dešťové vody do retenční nádrže, která je umístěna na pozemku 806/40 v k .ú.
Otvice. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány do šachty, ze které potečou
gravitačně do Otvického potoka.
Dešťová kanalizace (kontaminované vody) - dešťové vody z povrchu komunikací,
parkovacích ploch budou jímány soustavou silničních vpustí. Připojení silničních vpustí bude
provedeno potrubím DN 150 a 200 mm. Potrubí bude vedeno přes kanalizační šachty z prefa
dílů do odlučovače lehkých kapalin se sorpčním filtrem. Odlučovače ropných látek zajišťují
výstupní koncentraci ropných látek (ukazatel NEL do 0,5-0,2 mg/l). Za ORL budou vyčištěné
dešťové vody z parkovacích ploch odvedeny do šachet, které budou sloužit k odběru vzorků
přečištěných vod. Vyčištěné dešťové vody půjdou přes novou kanalizační šachtu. Tato šachta
se vybuduje na stávající trase kanalizace, která odvádí vodu z NC na pozemku 806/40 v k.ú.
Otvice. Dále půjdou dešťové vody do retenční nádrže, která je umístěna na pozemku 806/40
v k.ú. Otvice. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány do šachty, ze které
potečou gravitačně do Otvického potoka.
Do této nové kanalizační dešťové stoky budou nyní svedeny i dešťové vody z nákupního
střediska na pozemku 806/40 v k.ú. Otvice, protože bude zrušena stávající jímka na pozemku
663/9, do které se tyto dešťové vody zatím odváděly.
Tabulka 4 – Odhad množství dešťových vod
Akce

plocha m2

CHOMUTOV – V.

12 140

9 984

142

2. Parkoviště

230

207

3

Celkem

12 370

10 191

145

c) vody technologické
Nebudou záměrem produkovány

redukov. plocha m2

odtok kanal. l/s
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Odpady
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního
prostředí dochází během výstavby objektů a po zahájení provozu jednotlivých prodejen. Ve
všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a následný
odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.
Část ornice ze skrývky provedené před zahájením stavby bude znovu použita na plochy
určené pro zpětné ohumusování. Ostatní zemina, pokud její kvalita bude odpovídat
příslušným parametrům, bude využita k rekultivaci a zarovnání terénu, v případě její
kontaminace znečišťujícími látkami bude odvážena na příslušnou skládku.
Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu
odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.

Tabulka 5 - Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu
Odpady vznikající při výstavbě:
030105

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

O

150101

papírový a/nebo lepenkový obal

O

150102

plastový obal

O

150103

dřevěný obal

O

150104

kovový obal

O

150110

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné
nebezpečnými látkami

N

150202

sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina

N

170101

beton

O

170102

cihla

O

170103

tašky a keramika

O

170201

dřevo

O

170203

plast

O

170204

sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
znečištěné nebezpečnými látkami

N
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170405

železo nebo ocel

O

170407

směsné kovy

O

170411

kabely

O

170504

zemina a/nebo kameny

O

170802

sádrová stavební hmota

O

200201

biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad

O

200301

směsný komunální odpad

O

200304

kal ze septiků nebo žump, odpad z chemických toalet

O

Odpad zemina nebo kameny bude zneškodněn dle obsahu sledovaných ukazatelů způsobem
odpovídajícím pro danou kategorii buď jako O nebo N.

Odpady vznikající při provozu:
002203

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

O

020204

kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku

O

080318

toner (včetně obalu)

O

130503

kal z lapáků nečistot

N

150101

papírový nebo lepenkový obal

O

150102

plastový obal

O

150103

dřevěný obal

150104

kovový obal

O

150105

kompozitní obal

O

150106

směsné obaly

O

150107

skleněné obaly

O

150110

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné
nebezpečnými látkami

150202

sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina
znečištěné nebezpečnými látkami

150203

N

N

sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina
neuvedená pod 150202

O
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160604

alkalické baterie

N

190809

směs tuků a olejů z odlučovačů obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

O

200101

papír a/nebo lepenka

O

200102

sklo

O

200108

organický, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad

O

200110

oděv

O

200111

textilní materiál

O

200121

zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

N

200125

jedlý olej a tuk

O

200201

biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad

O

200301

směsný komunální odpad

O

200303

uliční smetky

O

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a druhová
skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu.

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

Ostatní

Hluk
V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologiích. Výstavba se
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předpokládá v denní době (od 7:00 do 21:00 hodin). Tento zdroj hluku bude však pouze
dočasný – předpokládá se cca max. 6 měsíců.
V době provozu:
Hluk vnitřního prostředí EIA neřeší, zde bude nutné, aby provozovatel postupoval v souladu
s platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vnější hluk z provozu obchodního centra bude způsobovat navazující doprava, dalším
zdrojem hluku budou zajisté i jednotky vzduchotechniky (stacionární zdroje hluku) umístěné
na střechách objektů.
Popisovaná lokalita je ovlivněna dopravním hlukem šířeným z komunikací I/13, II/251 a tratí
ČD č. 130, kde je značná intenzita dopravy.(hlukové pozadí)
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
hluková studie (Ing. Josef Talavašek, dílčí studie a přílohy str. 75).
Závěr studie:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra
Chomutov - východ mít identifikovatelný vliv na hlukovou situaci v okolí.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí obvykle
nejistota vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že v okolí budou pro provoz centra se značnou
rezervou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru
(50/40 dB pro den/noc).
Uvedený limit zde bude dodržen i s ohledem na určenou nejistotu výpočtu, kdy všechny
imisní hodnoty leží značně pod limitem a mimo pásmo nejistoty. Součtové hodnoty pozadí
a

vlivu

provozu

Obchodního centra Chomutov

zohledněných komunikacích hodnotami pozadí.

jsou v kontextu dopravy po
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Vibrace
Vlastní provoz záměru není zdrojem vibrací.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování
základových desek, používány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou
používány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření.
Dle podkladů investora je měřená část zájmového území pod projektovaným objektem
zařazena do kategorie středního radonového indexu pozemku. Kategorie středního
radonového indexu pozemku vyžaduje zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z
podloží do budov dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu a
jednak uložením v zemi.

Rizika havárií
Podrobněji jsou řešeny v kap. D IV.
Při provozu je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
2. Pracovní úrazy vzniklé nekázní a porušením bezpečnostních předpisů
3. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru parkoviště
4. Dopravní havárie vozidel
5. Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v
důsledku technické závady)
Požárně bezpečnostní řešení bude součástí Projektové dokumentace.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Lokalita záměru
Posuzovaná lokalita se nachází v průmyslové zóně, v blízkosti komunikace E 442, po levé
straně směrem do Chomutova, cca 350 m od sjezdu na Jirkov a Otvice. (mapa 2)

Mapa 2 – Bližší zájmové území s označenou plochou uvažovaného záměru

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. 31/77
Obchodní centrum Chomutov – Otvice – V.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

•

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

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

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nenacházejí prvky ÚSES,
a to ani na regionální či nadregionální úrovni.

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území je obydlené, nejbližší zástavba se nachází cca 350 m

•

Plocha uvažovaného záměru se nachází v průmyslově využívané oblasti

•

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

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky silně pozměněné

•

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

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
V současné době se na pozemcích vyskytuje a činnost provozuje několik obchodních center.
Jedná se o obchody Breno, Lidovka, K+B Elektro, Nábytek dále prodejna Hyunday, Mazda,
KIK a svět koberců. Vedle pak stojí obchodní centrum Baumax, nákupní centrum Kaufland,
komplex obchodů (Takko, Deichmann, Sportisimo, Schlecker, OP Prostějov). Okolní území
můžeme charakterizovat jako silně antropologicky pozměněné. V území se rozvíjejí služby
související s obchodem mající přímou návaznost na územní plán – tato lokalita je vymezena
jako zóna občanské vybavenosti. Trvalá udržitelnost není záměrem změněna.

Relativní zastoupení, kvalita schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme tak, že:
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
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postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (zák. č.17/1992 Sb.)
Přírodní zdroje nebudou realizací stavby dotčeny, v místě stavby se ve smyslu zák. č.17/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, přírodní zdroje nenacházejí.

o Klima a ovzduší
Posuzovaná lokalita se nachází v mírně teplé klimatické oblasti s mírnou zimou a s
převládajícím západním povětřím.

nadmořská výška:

320 m.n.m

výpočtová nejnižší teplota vzduchu

- 12o C

počet dní s teplotou nižší než 12oC

219

průměrná teplota v topném období

3,7o C

denní průměrná teplota v nejchladnějším měsíci (leden)

- 1,3o C

nejvyšší teplota vzduchu v červenci

18,6o C

průměrná roční teplota

8,6o C

průměrná roční vlhkost

75 %

průměrný roční úhrn srážek

550 – 600 mm

Mimo regionálních zdrojů znečištění ovzduší se na znečištění z lokálního hlediska mohou
převážně podílet i mobilní zdroje, tedy zejména provoz po silnici I/13 a I/251, které vedou
v bezprostřední blízkosti posuzovaného území, a také nedaleká železniční trať ve směru Cheb
– Chomutov – Ústí nad Labem. Velikost podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci je
závislá na vzdálenosti konkrétního zdroje od vyšetřované lokality, na momentálních
rozptylových podmínkách a směru větru.
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o Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů.
Jedná o území v bezprostřední blízkosti frekventované komunikace I/13 a I/251, železniční
trati a vlečky.
Nejbližším nadregionální biokoridorem je NRBK Studenec – Jezeří, jehož osa prochází
cca 2,4 km SZ směrem.
Lokálním biokoridorem je Otvický potok vedoucí J směrem ve vzdálenosti cca 200 m od
posuzovaného území.
V okruhu cca 2,6 – 4,1 km se nacházejí tři regionální biocentra – J směrem Údlické Doubí,
S směrem Červený Hrádek a Z směrem Bezručovo údolí.
Nejbližším lokálním biocentrem je JZ směrem Otvický rybník.

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. 34/77
Obchodní centrum Chomutov – Otvice – V.
Název záměru

ALFA SPECTRUM CV, a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

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

Mapa 3 – ÚSES v širším okolí označené plochy záměru

o Fauna a flora
K posouzení

vlivů

záměru

na

faunu

a

floru

byl

proveden

ZÁKLADNÍ

INVENTARIZAČNÍ PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM (Ing. Čestmír Ondráček, Dílčí studie a
posudky č.3) cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a
to v období vegetačního období roku 2008.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 91 rostlinných taxonů. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenán žádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
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•

Zoologie

Obojživelníci a plazi: V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu
v roce 2008 zaznamenán žádný druh obojživelníka ani plaza – pro tyto obratlovce
nepředstavuje dané území vhodný biotop.

Ptáci: V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2008
zaznamenán výskyt 15 druhů ptáků, z toho:
žádný druh na lokalitě nehnízdí a není k ní bezprostředně svým biotopem vázán.Všechny
druhy pouze zaletují v určité době za potravou
dva druhy patří mezi zvláště chráněné, a to v kategorii
ohrožené –

vlaštovka obecná, rorýs obecný

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 2008
zaznamenáno 5 druhů savců, z nichž není žádný řazen mezi druhy zvláště chráněné.

Bezobratlí: Nebyl zjištěn ani odchycen žádný druh Carabidae, z denních motýlů byli zjištěni
3 druhy. Jedná se o běžné, plošně rozšířené druhy.
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Mapa 4 - Ortofotomapa zájmového území s plochou uvažovaného záměru

o Zvláště chráněná území
a) Velkoplošné ZCHÚ:
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 20 km JV směrem.
b) Maloplošné ZCHÚ:
V blízkém okolí uvažovaného záměru se nenachází žádná maloplošně chráněná území.
Nejbližším je NPR Jezerka cca 6,6 km SV směrem a PP Krásná lípa cca 5,6 km SZZ
směrem.
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c) CHOPAV
Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Nejbližším je
CHOPAV Krušné hory, jejíž hranice probíhá cca 1180 m SZ směrem.

Obrázek 5 – CHOPAV Krušné hory ve vztahu k uvaž. záměru

o Natura 2000
Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO).
Nejbližší vyhlášenou EVL je Chomutovský zoopark, jehož hranice probíhá cca 1,5 km JZ
směrem.
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Obrázek 6 – Oblasti NATURA 2000 v okolí uvažovaného záměru

o Území přírodních parků
V blízkém ani širším okolí se žádný přírodní park nenachází. Nejbližším je Přírodní park
Údolí prunéřovského potoka ve vzdálenosti cca 12 km Z 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
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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.
Nejbližší VKP ze zákona je „bezejmenná vodoteč“, protékající cca 160 m J směrem

o Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Území není podle dostupných informací historicky, kulturně nebo archeologicky významné.
V nejbližším okolí nejsou registrované žádné kulturní památky.

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou staré
zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit. Posuzované území
je zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
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Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Půda
Výstavba probíhá na pozemku č. 660/8, 663/9, 806/8 k.ú. Otvice. Pozemky jsou ve vlastnictví
investora. Celková zastavěná plocha je 5080 m2
Tabulka 6 – Přehled dotčených pozemků a jejich charakteristik
Č.p

plocha

660/8

1383

663/9

10967

806/8

2396

BPEJ/tř. ochrany

21400/III.

Druh pozemku/ ochrana

Využití po realizaci

Ostatní plocha

Objekty prodejen a parkoviště

Orná půda

Objekty prodejen a parkoviště

Ostatní plocha

Objekty prodejen a parkoviště

Charakteristika třídy ochrany III:
Orná půda č. p. 663/9 spadá do III. třídy ochrany zemědělské půdy. Do této třídy jsou
sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuelní
výstavbu.
Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky ornice. Průměrná mocnost orniční vrstvy je
geologickým průzkumem stanovena na 200mm, celkové množství sejmuté ornice je 2193m3.
Plochy určené pro zpětné ohumusování budou ve výměře cca 1300m2. Při uvažované tloušťce
vrstvy ornice 300mm z tohoto ukazatele vyplývá potřeba ornice pro zpětné ohumusování
390m3 a přebytek ornice 1803m3, tento bude umístěn na plochy, které v rámci řízení o vynětí
určí investorovi MěÚ OŽP a orgán ochrany ZPF.
Dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Při provádění přeložky horkovodní přípojky pro stanici ČD Jirkov bude nutno provést
dočasné vynětí zemědělské půdy v ploše cca 100 m2. Pří mocnosti orniční vrstvy 200mm
bude sejmuto 20 m3 ornice. Tato ornice bude deponována a po provedení stavebních prací
bude uložena zpětně na původní místo. Ornice uložená na deponii musí být zajištěny před
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znehodnocením a šířením plevelů. Výška skládky zeminy nebude přesahovat 3 metry. Jedná
se o parcelu číslo 663/11 – vlastník Lyma a.s., Březenec 233, 43111 Jirkov

Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Chomutově. Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování
koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při
hodnocení kvality ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k
příslušným imisním limitům. Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace
oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění
ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2007
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 4/2008) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka 7 - Přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

SO2

1 hod
24 hod

350
125

NO2

1 hod
1 kalendářní rok
24 hod
1 kalendářní rok

200
40
50
40

PM10
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Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou také 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 8 - 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]

Tabulka 9 - Výsledky měření imisí v roce 2007 [µg/m3]
Měřící stanice ČHMÚ Chomutov
Znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

2007

2007

2007

maximální

365,4

89,5

466

98% kvantil

58,3

57,2

82,0

maximální

114,14

61,5

153,0

98% kvantil

40,7

44,8

72,4

průměr

10,2

21,2

25,1

rok
hodinové hodnoty

denní hodnoty

roční hodnota

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2007 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Pha

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. 43/77
Obchodní centrum Chomutov – Otvice – V.
Název záměru

ALFA SPECTRUM CV, a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

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

D.

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

(z

hlediska

pravděpodobnosti,

doby

trvání,

frekvence a vratnosti)
Zájmová lokalita (mapa 1,2) je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci
obdobného záměru. Z hlediska možných negativních vlivů na obyvatelstvo a jeho zdraví
přicházejí v úvahu možné
•

vlivy hlukové zátěže (příloha č.1 – Dílčí studie a posudky - Rozptylová studie)

•

vlivy emisí z dopravy (příloha č.1 – Dílčí studie a posudky - Hluková studie)
o

Vliv na zdraví a bezpečnost

Při výstavbě:
Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě
tohoto typu mohla vznikat nějaká významná zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního
úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých pracovních povinností dbát na
příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je provozovatel seznámí.
Při provozu:
Zdravotní rizika
Zdravotní rizika patří k závažným charakteristikám životního prostředí a tím pádem i životní
úrovně ve sledované lokalitě. V těchto souvislostech nutno zdůraznit, že posuzovaná oblast
patří k nejvíce zatíženým oblastem Ústeckého kraje. Imisní situace je určována velkými zdroji
znečištění – především tepelnými elektrárnami, povrchovými doly a průmyslovými podniky.
Lze konstatovat, že vliv posuzovaného záměru na zdravotní stav obyvatel v celkovém obrazu
znečištění regionu je ale zcela minimální.
Ekonomické a sociální důsledky
Výstavbu a provoz Obchodního centra Chomutov V. hodnotí zpracovatel z hlediska
ekonomického a sociálního jako mírně pozitivní - dojde k rozšíření nákupních možnosti
obyvatel a zvýšení konkurenčního prostředí, které je pro budoucí zákazníky určitě výhodné.
Vlivy na obyvatelstvo z hlediska ekonomického v širším kontextu za mírně pozitivní.
Narušení faktoru pohody
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Pro období výstavby i provozu záměru lze ze zkušeností s obdobnými záměry konstatovat, že
nebude docházet k překračování přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
ve venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby.
Obdobně lze hodnotit i imisní situaci z hlediska ovzduší. Pro období výstavby doporučujeme
nutnost čištění vozovky po výjezdu vozidel z prostoru staveniště. Po dobu výstavby napojení
obslužných komunikací dojde k určitému omezení dopravy na stávajících obslužných
komunikacích. Vliv záměru na faktor pohody nejbližší obytné zástavby nebude nad
akceptovatelnou míru. Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné
o

Ovzduší

V době provozu obchodního centra bude zdrojem znečištění ovzduší je související doprava a
zplodiny ze spalování plynu v kotlích. V nejbližším okolí sledovaného prostoru se nachází
velmi frekventovaná komunikace I/13 ( E 442 ), na které se hustota dopravy pohybuje cca
17420 motorových vozidel za den a dále silnice I/250 na které je hustota dopravy cca 1787 za
den. V celé zóně je množství komerčních objektů, ke kterým zajíždí velké množství
zákazníků i vozů zásobování. Tento fakt ale neznamená v navýšení dopravních proudů o
vozidla zákazníků OC výraznou změnu.
Celý sledovaný prostor se nachází na poměrně otevřeném prostranství, které je dobře
provětráváno a není tedy pravděpodobné výrazné zhoršení emisní situace v nejbližším
životním prostředí.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
rozptylová studie (Ing. Josef Talavašek, Dílčí studie a přílohy č. 1 str. 75)
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.
o

Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1. 6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č.
88/2004 Sb.
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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.
Období provozu: Jediným zdrojem hluku v období provozu je hluk vyvolaný dopravou nárůst dopravy vyvolaný provozem záměru nebude ale ve srovnání s provozem celkovým
nijak výrazný a jeho příspěvek bude tedy zanedbatelný.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována hluková
studie (Ing. Josef Talavašek, držitel osvědčení o autorizaci MŽP, č.j. 4532/ OPVŽP/02 ze dne
18/9 2002, Dílčí studie a přílohy č 1.)
Vlivy hluku lze považovat za nevýznamné.
o

Půda

Předkládaný projekt počítá se záborem celkem 10967 m2 orné půdy z ochrany zemědělského
půdního fondu. Jde však o III. třídu ochrany zemědělské půdy, u které je možno územním
plánováním využití pro eventuelní výstavbu. Skrývka ornice bude dále použita. A to část na
plochy v rámci předloženého projektu a část bude umístěna na plochy, které v rámci řízení o
vynětí určí investorovi MěÚ OŽP a orgán ochrany ZPF.
Dočasné vynětí zemědělské půdy související s předloženým projektem bude o ploše cca
100 m2. Skrývka půdy bude deponována a po provedení stavebních prací bude uložena zpětně
na původní místo.
Vliv na půdu lze označit jako nevýznamný.
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Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru v již zastavěném a již aktivně využívaném prostoru obchodního
areálu nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého
rostlinného či živočišného druhu. Sledované území není z ekologického hlediska nijak
významné. Při realizaci záměru nedojde ke kácení žádných dřevin. Záměr nebude ovlivňovat
ptáky - je předpoklad, že vyskytující se druhy ptáků (a jiných živočichů) jsou na zvýšený
pohyb a přítomnost lidí v této lokalitě již přivyknuty.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné
o

Vliv na estetické kvality území

Uvažovanou výstavbou dojde k zapojení do okolní zástavby a území tak získá kompaktní
příměstský vzhled. Výstavbou záměru dojde k úpravě plochy a tím pádem zamýšlená stavba
tedy bude mít v širším kontextu neutrální vliv na estetické kvality území.
o

NATURA 2000

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje ze dne 25. 8. 2008 nemá uvažovaný záměr vliv na
soustavu NATURA 2000. (příloha str. 66)
o

Vliv záření

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

Jiné ekologické vlivy

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

Voda

Nejsou plánovány žádné zásahy do podloží, do hloubek, v nichž se nacházejí spodní vody.
Vzhledem k charakteru zájmového prostoru a charakteru provozu v objektu není
pravděpodobné, že by mohlo dojít k změně charakteru odvodnění daného území či k narušení
vodního režimu. Realizace stavby nebude mít významný měřitelný vliv na vodu.
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Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

o

Odpady

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
(standardní pětibodová verbálně numerická stupnice preferovaná pro metodu TUKP
dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na
životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
Tabulka 10 - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body

Verbální hodnocení

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je téměř nulový; žádný.
Přijaté riziko je téměř nulové; žádné.
Míra závažnosti ukazatele je výjimečně důležitá (rozhodující).
Jakost (kvalita) nebo řešení je výjimečně nadprůměrná; progresivní
Finanční náklady jsou nejnižší.
Spolehlivost a bezpečnost záměru je plně zaručena.
Stupeň dosažení sledovaného technického nebo politického cíle je maximálně možný.
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Tabulka 11 - Porovnání aktivní a nulové varianty
Kritérium vlivu

Aktivní
varianta

Nulová varianta

Předpoklad
interakce

Půda

3

4

n

Ovzduší

3

3

n

Povrchové vody

4

4

0

Podzemní vody

5

5

0

Flóra

3

4

n

Fauna

3

4

n

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

3

4

n

Hluk

4

4

0

Sociální a ekonomické vlivy

4

2

VP

Zaměstnanost

5

2

VP

Podmínky pro sport a rekreaci

2

2

0

Dopravní systémy

5

5

0

Historické a kulturní památky

5

5

0

Soulad s ÚP

5

5

0

Estetika území

3

3

0

Zdraví obyvatel

4

4

0

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN
N
n
p
P
VP
0

velmi negativní
negativní
málo negativní
málo pozitivní
pozitivní
velmi pozitivní
žádný vliv, není rozdíl ve variantách
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Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:
Velmi pozitivní vliv
hlediska socio – ekonomického a zaměstnanosti
Málo negativní vliv
s ohledem na zábor půdy, odpady, faunu a floru
V ostatních hlediscích
žádný významný vliv se nepředpokládá.

Je třeba zdůraznit, že hodnocení je vztaženo pro celý již existující areál, nejen pro novou
stavbu nového obchodního centra.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy.

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. 52/77
Obchodní centrum Chomutov – Otvice – V.
Název záměru

ALFA SPECTRUM CV, a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

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

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
Technická a přípravná opatření
Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

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

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

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

Opatření na úseku vody
V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
•

řádnou přípravu

•

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

•

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

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů
staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek ((DN1 Adsodan
Plus, CHEZACARB etc.)

•

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
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Opatření na úseku ovzduší
Tuhé emise
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na:
•

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

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

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

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

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

•

dokonalou organizaci práce

•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

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

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

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením

doby

nasazení

zdrojů

hluku

na

dobu

nezbytně

nutnou

tvorbou překážek šíření hluku
•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky
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Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a
dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy
Pokud bude realizována skrývka ornice je nutné ji deponovat pro pozdější rekultivaci
stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území. Případné kontaminované stavební
materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Je
také nutné zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a zařízení tj. eliminovat zbytečné
přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem
k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při specifikaci vlivů
Ke zpracování oznámení bylo vcelku dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných již existujících zařízení. Pro dokreslení a vytvoření objektivního
úsudku o vlivu uvažovaného záměru byla zpracována dílčí Hluková a rozptylová studie, a
Základní přírodovědný inventarizační výzkum, které jsou uvedeny jako přílohová část
oznámení.

Ke zpracování oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se z realizace
obdobných záměrů. Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě získaných
podkladů oznamovatele, zpracovaných odborných studií v oblasti vlivů na hlukovou a imisní
zátěž a vlastních znalostí a zkušeností. Výhodou byla dobrá znalost lokality. Úroveň
posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů a informací.
Předložená dokumentace je zpracována podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, na současné úrovni poznání. Všechny dostupné informace o současném stavu
životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a do dokumentace zapracovány.
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Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
§

Hodnocení imisí a hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné
konstatovat, že každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti.
Metody použité jsou vytvořeny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani
nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou
současnými znalostmi. Při praktickém ověřování metod lze nalézt chybu do 20 % u
modelování znečištění ovzduší a ± 2 dB u hluku.

§

V oblasti dopravy surovin a výrobků se vychází z určitých předpokladů na základě
údajů získaných v rámci projektové přípravy. V dané fázi jsou k dispozici poměrně
přesné údaje o objemech přepravy výrobků, materiálu, časové součinnosti, délce
nasazení strojů atd.

Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru takovýchto
neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem
na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
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Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území, a
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace.
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území, a
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace. Jako variantní
může být považováno topné medium –
§

Zemní plyn

§

Napojení na horkovod

Jiné variantní řešení nebylo předloženo.
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1. Mapová a jiná dokumentace

Mapa 6 – Projektový plán s uvažovaným záměrem
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Dílčí studie a posudky
1. Ing. Josef Talavašek - (září 2008) : Obchodní centrum Chomutov – východ
Rozptylová a hluková studie ( Držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zákona č.
86/2002 Sb. č.j. : 457/820/08/DK ze dne 12.2.2008, a držitel osvědčení MŽP o
autorizaci č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006.

2. Ing. Čestmír Ondráček -

(září 2008) – Základní inventarizační přírodovědný

průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, souhrn bezobratlých) – Území pro výstavbu
obchodního centra Chomutov - východ
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Záměrem investora je rozšířit obchodní zónu Chomutov – východ vybudováním nových
specializovaných prodejen určených k prodeji elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových
krytin, drogerie apod. Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné
energie, kanalizaci, vodovod, komunikace, parkovací stání a konstrukce na reklamní plochy.
Objekty prodejního komplexu a ostatních stavebních objektů se nachází na p. č. 660/8, 663/9,
806/8.
Vzhledem k tomu, že se jedná o území určené pro obchodní areály a současné době se
v bezprostřední blízkosti sledovaného pozemku nachází obchody Breno, Lidovka, K+B
Elektro, Nábytek dále prodejna Hyunday, Mazda, KIK a svět koberců. Vedle pak bchodní
centrum Baumax, obchodní dům Kaufland, depo trolejbusů DPM Chomutova a Jirkova, Dům
koberců a autoopravny,
Město Jirkov má zpracovaný územní plán sídelního útvaru. Navrhovaná stavba se nachází v
území určeném pro veřejnou vybavenost města, je v souladu s územním plánem a se záměry a
cíli územního plánování.
Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, že v dotčeném území se obdobné záměry již
vyskytují, dotčené území leží v průmyslové zóně a svým provozem tak pro ŽP nepředstavuje
zásadní problém. Prověřená technologie výstavby a provozu obdobných prodejních objektů je
všeobecně známa a splňuje bezpečnostní a hygienické limity.
Kapacita záměru:
•

Zastavěná plocha - specializované prodejny celkem: 5 080 m2

•

Obestavěný prostor – specializované prodejny: 20 640 m3

•

Užitná plocha – specializované prodejny: 5 940 m2

•

Vybudování 126 nových parkovacích míst

•

Zpevněné plochy: parkovací plochy a komunikace 5 880 m2
chodníky 1 160 m2

•

Výstavba objektů zajišťující napojení na potřebné inženýrské sítě a přeložky
inženýrských sítí

•

Konstrukce pro reklamní plochy
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Vlivy na ovzduší
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra Otvice - V
mít jakýkoliv podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené hodnoty imisí, pro
které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližší okolní obytné zóny se značnou
rezervou pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude provoz OC Otvice mít vliv na znečištění ovzduší
v okolí. (Talavašek, RS, příloha č.1)

Vlivy na hlukovou situaci
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra Otvice V
mít podstatný vliv na hlukovou situaci v okolí. Pro výstupy modelových výpočtů podle
programu HLUK+, pro které se uvádí obvykle nejistota vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že
budou pro provoz centra se značnou rezervou dodrženy limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve venkovním prostoru (50/40 dB pro den/noc). Uvedený limit zde bude
dodržen i s ohledem na určenou nejistotu výpočtu, kdy všechny imisní hodnoty leží pod
limitem a mimo pásmo nejistoty. Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu Obchodního
centra Otvice V jsou v kontextu dopravy po zohledněných komunikacích hodnotami pozadí..
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude provoz OC Otvice vliv na hlukovou situaci
v okolí.(Talavašek, HS, příloha č.1)

Vlivy na 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. Dle závěrů
provedeného biologického a dendrologického zhodnocení dané lokality lze konstatovat, že
vlivy uvažované výstavby na floru a faunu lze považovat za akceptovatelné.

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. 64/77
Obchodní centrum Chomutov – Otvice – V.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

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

Vlivy na veřejné zdraví
Z výstupů a závěrů odborných studií (rozptylové a hlukové) hodnotící možné vlivy záměru na
imisní a hlukovou situaci v blízkém okolí lze konstatovat, že možná rizika pro veřejné zdraví
v uvedeném případě nepřicházejí v úvahu.

Vzhledem k tomu, že se záměr ve většině složek životního prostředí
neprojevuje významně negativně, jeho realizací dojde k rozšíření služeb obyvatelstvu
je možné konstatovat, že
záměr je
při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření
v kapitole „Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti“

v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí
realizovatelný.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve
znění zákona 218/2004 Sb.
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Odborná literatura a podkladové materiály
1. Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996
2. Aamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
4. Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000
5. Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České rpubliky. Praha 198
7. Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví.Avicenum 1990
8. Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)
9. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993
10. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným
ovzduším. Praha, SZN 1987
11. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)
12. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)
13. Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého
kraje, 2003
14. Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
15. SCES – Group spol. s.r.o.: Guadian - Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl
v Průmyslové zóně Krupka“ (EIA, 2/2008)
16. Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
17. Technické výkresy, technická zpráva
18. mapové přílohy zadání stavby
19. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
20. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
INTERNET:
§
§
§
§
§
§
§
§

Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.
Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Oficiální stránky města Ústí nad Labem. Dostupné z: http:// www.usti-nad-labem.cz
Regionální internetový magazín. Dostupné z: http://www.e-region.cz
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích.
o Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.
o Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.
o Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
o Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
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o Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku
Přehled zkratek

AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
R ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ČOV
EO
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
LTO
ZP
RD
RS
HS
k. ú
č. p.

Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální územní systém ekologické stability
regionální územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
čistírna odpadních vod
ekvivalentní obyvatelé
Ústecký kraj
Krajský úřad ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ekvivalentní obyvatel
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
lehký topný olej
zemní plyn
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
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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.: 417 633 256
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

29.09.2008

__________________
Mgr. Luboš Motl
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Příloha č. 1
Rozptylová a hluková studie
Ing. Josef Talavašek - (září 2008) : Obchodní centrum Chomutov – východ.
Rozptylová a hluková studie ( Držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zákona č.
86/2002 Sb. č.j. : 457/820/08/DK ze dne 12.2.2008, a držitel osvědčení MŽP o autorizaci
č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006.
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Příloha č. 2
Biologické hodnocení lokality
inventarizační průzkum
Ing. Čestmír Ondráček - (září 2008): Území pro výstavbu obchodního centra Chomutov
- východ
Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, souhrn
bezobratlých)

