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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
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1. Obchodní firma
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol.s .r.o.

2. IČ:
IČ -

276 41 261

3. Sídlo (bydliště):
Škrétova 490/12, PRAHA 2, 120 00

4. Jméno,

příjmení,

bydliště

a

telefon

oznamovatele:

RNDr. Štefan Duchoslav, CSc. – jednatel společnosti

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Robert Ullman
Tel. : 00420 – 221 442 500 ; mobil 00420 – 724 738 683
e-mail – ullman@hbreavis.sk

oprávněného

zástupce
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba „Logistického centra Lovosice“
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 - 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
Bude se jednat o vybudování skladovacích - logistických hal, které budou sloužit pro
skladování a překládku zboží. Mezi související stavby bude dále patřit výstavba areálových
komunikací a části trati pro novou železniční vlečku, dále parkovišť, ozeleněných ploch,
retenční nádrže, přívodní vodovodní a plynovodní řad a malá ČOV.
Kapacita:
Celková plocha areálu

86 337 m2

Celková plocha zastavěná

59 405 m2

Plochy skladu

42 678 m2 (rozměr 508 * 84 m)

Plocha AB+TP

233 m2

Plocha vrátnice

27 m2

Zpevněné plochy
Plocha zeleně
Počet parkovacích míst

16 727 m2
26 932 m2
64 OA + 20 NA
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Obec:

Lovosice

Katastrální území:

Lovosice

Kraj:

Ústecký

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je výstavba logistického centra.
V současné době není znám žádný záměr, se kterým by mohlo dojít k případným kumulacím
negativních vlivů na životní prostředí. Kumulativní vlivy se nepředpokládají.

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 Lovosice podél silnice
III/24712 ve směru Lovosice – Lukavec. (mapa1,2).
Investor má zájem dané lokalitě vybudovat logistické centrum založené na kolejové dopravě.
Logistická hala bude sloužit pro skladování nepotravinářských výrobků a průmyslového,
technického a elektrotechnického zboží.
Umístění záměru vychází z potřeby krátkého napojení na dálniční síť a železniční koridory.
Pozemek se nachází v blízkosti dálnice D8 Praha-Teplice-Ústí n/L-SRN a 1. železničního
koridoru SRN-Děčín-Ústí n/L-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-SR. Součástí záměru je
vybudování nové železniční vlečky, která se napojí do stávajícího seřaďovacího kolejiště ČD,
situovaného cca 300 m od plochy uvažovaného záměru. Dalším významným faktorem pro
umístění záměru v dané lokalitě je dostupnost pracovní síly v Ústeckém kraji.
Realizace investičního záměru přispěje k tolik kýženému návratu části nákladní přepravy
ze silnice na železnici a v tomto ohledu bude dopad projektu na životní prostředí veskrze
pozitivní.
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Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:
1. splnit limity VÚSC Ústeckého kraje i limity územně plánovací dokumentace obce
Lovosice
2. vyhnout se chráněným územím a ochranným pásmům
3. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným provozem neohrozit
existenci citlivých ekosystémů
4. respektovat systém „NATURA 2000“
5. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti s hlukovými
emisemi
6. výsadbou vhodné zeleně, popř. dřevin, podél nově vzniklých cest vytvořit systém pro
zvýšení ekologické stability dané lokality

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 logistického 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 řešeni 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.
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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
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 řešení lze v tomto záměru považovat způsob likvidace odpadních dešťových a
splaškových vod. Jiné variantní řešení není projektantem řešeno.

6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba haly je řešena jako železobetonový skelet s lehkým obvodovým pláštěm i střešní
konstrukcí. V zázemí, kancelářských prostorech, denní místnosti, sociálním zařízení bude
aplikován snížený SDK podhled.
Osvětlení bude provedeno typovými vhodnými svítidly s místním přisvětlení jednotlivých
pracovišť. Po obvodu haly bude prosvětlovací pás oken (v = 90cm). Stavba se nachází
v oblasti středního radonového rizika a jsou navržena opatření na zamezení pronikání do
objektu (např. aplikací plynotěsné fólie).
Příjem a expedice materiálu probíhá sekčními vraty přes betonovou rampu s vyrovnávacími
můstky s těsnícími límci. Stání kamionů při nakládání a vykládání je šikmé (úhel 45°)
k fasádě objektu. Skladování bude probíhat na paletových regálech – standardní pevný
paletový systém (stavebnicový systém ocelových prvků). Skladovací výška je cca 10,0 m.
Ve vestavcích je administrativní část objektu.
Skelet
Je navržena prefabrikovaná žel.betonová nosná konstrukce o modulové mřížce 18x24 m, která
bude po obvodu doplněna pomocnými sloupy vynášejícími obvodový plášť.
Zakládání
Založení bude hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách. Na pilotách bude proveden
železobetonový monolitický kalich, do kterého bude vetknut sloup skeletu.
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Vodorovné konstrukce
Střecha je tvořena železobetonovými

vazníky, vaznicemi a ztužidly, na které je kladen

ocelový trapézový plech a tepelná izolace.
Schodiště
jsou navržen jako železobetonové montované a ocelové, slouží k přístupu a zabezpečení
únikových východů z 2.NP administrativních vestavků.
Podlahy
Podlahy v hale jsou řešeny drátkobetonovou deskou.
Obvodový plášť
Skládaný obvodový plášť je tepelně izolovaný, je montovaný z ocelových trapézových
plechů.. Obvodový plášť tloušťky 185mm, tepelná izolace z minerální vlny tloušťky150mm.
Vnitřní dělící příčky
Předpokládají se sádrokartonové a zděné s omítkou.
Vnitřní povrchové úpravy
Povrchové úpravy, podhledy, dlažby, obklady, nátěry a materiály vnitřních příček a členění
vnitřní dispozice bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.

Zřizovaná vlečka odbočuje z kolejiště železniční stanice Lovosice mezi stávajícími
výhybkami č.121ab a 604 nově vloženou výhybkou R1 JS49 1:7,5-190. Kolej vlečky kříží
silnici III/24712, za tímto přejezdem je kolej vlečky zaústěna do logistické haly. Délka koleje
vlečky bude cca 328m, délka koleje v hale cca 500m. Maximální povolená rychlost
kolejových vozidel na vlečce je 40km/h.
Vzhledem k bezprostřední návaznosti přejezdového zařízení na staniční zabezpečovací
zařízení 3.kategorie, bude přejezd vybaven reléovým přejezdovým zařízením světelným
s elektronickými prvky a musí splňovat podmínky provozu dle ČSN 34 2650. Ovládání
přejezdu bude kombinované, bodovou technikou (počítač náprav) se směrovým účinkem
řadiče návěstidel. Zařízení přejezdu bude vybaveno světelnými výstražníky, které budou
doplněny polovičními závorami.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení –

7/2008

Dokončení –

5/2009

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC:

Lovosice, Lukavec

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

•

§ 4 odst.2 zák. 114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona - ORP

•

Stavební řízení a územní řízení dle zák. 183/2006 Sb.

∗ a další, které vyplynou z požadavků OOP
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Předkládaný záměr výstavby logistického centra je poměrně náročný na zábor půdy. Zábor
půdy a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu se týká zejména pozemků v ploše hlavní části
budoucího logistického parku, včetně dalších doplňkových staveb, zejména obslužných
komunikací a železniční vlečky. V ZPF zůstane ponechán pás cca 30 m od toku Modly, který
bude v souladu s platným ÚP využit jako pás izolační zeleně.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová
vrstva o mocnosti 40–50 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné
komunikace nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do
původního stavu.
Jednalo by se o vynětí půdy o rozloze cca 78 319 m2. Investor jedná v souladu se zákonem
334/1992 Sb., o ochraně ZPF s příslušným úřadem o vydání souhlasu k vynětí půdy ze ZPF.
tabulka 1 - Přehled pozemků pro výstavbu LC se základními údaji o pozemku
Parc.
číslo
3020/3
3020/4
3020/5
3020/7
3020/8
3020/9
3020/13
3020/14
3020/15
3020/16
3020/17
3020/18

výměra celková
405
550
18 565
11 831
10 273
40 036
2 252
135
713
995
552
30

potřebné k
vynětí
405
550
14 029
11 810
7 968
37 271
2 252
135
713
974
106
30

Druh
pozemku
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

BPEJ

ochrana

10100,
10100. 16100
10100. 16100
10100. 16100
10100. 16100
10100. 16100
10100
10100
10100. 16100
16100
16100
10100

I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída
I. třída

tabulka 2 - Přehled pozemků pod příjezdovou železniční vlečkou se základními údaji o pozemku
Parc.
číslo

Výměra
celková (m2)

3017/1

34 705

Výměra
předpekl.záboru
(m2)
2 076

Druh
pozemku

BPEJ

ochrana

Orná půda

10100

I. třída
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Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
I - jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
a) v době výstavby
Voda bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové
desky atd. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby, směs budou do místa výstavby
dopravovat míchací vozy. Do doby vybudování trvalé vodovodní přípojky doporučujeme
řešit dodávku pitné vody pro dělníky ve formě vody balené nebo formou přistavení cisterny.

b) v době provozu
Jelikož se jedná o skladovací areál, nepředpokládá se potřeba technologické vody, voda se
bude využívat pouze pro sociální zařízení a údržbu samotného areálu. Je počítáno s celkem
cca 80 zaměstnanci a to ve dvousměnném provozu.
Odhad spotřeby:
Počet zaměstnanců – celk. 80 (20 THP v jedné směně + 30 ve skladu 2 směnách), tj. 80 denně
80* 80 l = 6400 l = 6,4 m3 za den*365 = 2336 m3 za rok
Zásobování vodou bude řešeno nově navrženým řadem V (DN 100) délky cca 253,0 m, který
se napojí na stávající vodovodní řad DN 100 v obci Lukavec. Na tento řad se napojí
vodovodní přípojka V (DN 80) délky cca 43,0 m zajišťující zásobování vodou pro nově
navržený logistický areál. Přívodní řad je navrhován s rezervou pro možnost napojení dalších
odběratelů.
c) požární voda
Podle státní normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“
se musí zabezpečit zdroj požární vody, který je schopen trvale zajišťovat požární vodu v
množství 40 l (pro v= 1,5 nL) po dobu alespoň půl hodiny. Zdrojem hasební vody je
projektovaná retenční nádrž.
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3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh,
zdroj, spotřeba)

Výstavba
Při výstavbě budou použity běžné stavební mechanismy. Kromě písku, štěrku a zeminy na
provedení terénních úprav (násypový 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..

Provoz
• spotřeba elektrické energie
Logistické centrum bude zásobováno elektrickou energií z vlastní uživatelské trafostanice
22/0,4kV. Tato trafostanice bude napojena kabelovou smyčkou na stávající kabelový rozvod
VN-22kV, který prochází podél komunikace III/24712.
Předpokládaný max.soudobý příkon Pmax = 1,0 MW.
•

Spotřeba plynu

Spotřeba zemního plynu bude zajištěna STL plynovodním řadem P (DN 90) v délce
cca 343,0 m napojeným na VTL/STL regulační stanici na severovýchodním konci obce
Lukavec, v blízkosti dráhy ČD.
Předpokládaná spotřeba zemního plynu:
Max. hod. odběr

350 m3/hod

Roční kapacita

3150 MWh.

výsledná spotřeba odhadem
•

300 m3/hod = 300 000 m3/rok

Teplo

Zdroj tepla pro administrativní vestavky

6* kotel o výkonu 40,6 kW = 244 kW

Zdroj tepla pro skladové prostory

56 * plynové infrazářiče o výk. 30 kW, celk.
výkon cca 1 680 kW

Větrání

12* plyn.ohřívač s výk. 24 kW = 288 kW

celkem

cca 2 212 kW = 2,2 MW (REZZO 2)

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.4 tohoto zákona. 17/92
Logistické centrum Lovosice
Název záměru
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol..s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
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

Alternativa:
V halách, kde charakter skladovaného zboží nedovolí použít jako zdroj tepla plynové
infrazářiče, jsou navrženy plynové agregáty ABSOLUTGAS s tepelným výkonem 21 – 54
kW. Ty budou zavěšeny na obvodové stěně, nasávání a odvod spalin bude ven přes tuto stěnu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
Komunikace

Místo napojení na silnici Lovosice – Lukavec je navrženo v zastavovacím plánu a je
respektováno. Do areálu bude jeden společný vjezd a výjezd, pohyb nákladních automobilů se
předpokládá ve směru od Lovosic (silnice I/15 s napojením na dálnici), průjezd Lukavcem je
nežádoucí. Výhledově bude možný provoz i po přeložce III/24712 přímo na dálniční
křižovatku Lovosice – východ. Vjezd/výjezd je v předloženém uspořádání navržen tak, že
neumožňuje plynulý vjezd/výjezd vozidel ve směru od/do Lukavce. Plynulý vjezd/výjezd je
tedy v navrženém řešení možný pouze ve směru od/do Lovosic. V případě realizace přeložky
III/24712 bude vjezd/výjezd do/z areálu směrově upraven tak, aby umožňoval plynulý
vjezd/výjezd také ve směru od/do Lukavce, respektive ve směru od/do zaústění obchvatu
Lukavce (přeložka III/24712).
V souvislosti s prověřením výškového uspořádání haly je ve dvou variantách navržena
výšková úprava silnice III/24712. V případě úpravy bude komunikace v kategorii S7,5/70, tj.
6,5 m zpevněného povrchu a 2x0,75 m nezpevněných krajnic. Takové uspořádání přibližně
odpovídá dnešnímu stavu komunikace a odpovídá i navrhované kategorii obchvatu Lukavce.
Silnice musí respektovat plánovanou přeložku III/24712 – obchvat Lukavce, která je zanesena
v územním plánu VÚC Ústecký kraj jako veřejně prospěšná stavba pod číslem D113.
Předpokládaná kategorie přeložky je S7,5, přeložka je vedena západně od Lukavce na silnici
II/247, která je vedena k dálnici D8. Plánované napojení je schematicky zakresleno ve
výkresové části.
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Nutné předpoklady pro napojení na silniční síť:
∗

Povolení napojení parcely – nutný souhlas Policie ČR a příslušného správního
orgánu, na silnici kategorie S7,5 není omezena vzájemná vzdálenost sjezdů, sjezd
nebude křižovatkou dvou komunikací, ale napojením místa ležícího mimo silnici.

∗

Projednání koncepce uspořádání s ohledem na přístup např. hasičské techniky.
Vyřešení odvodnění silnice III/24712 a zpevněných ploch v areálu

∗

Případná budoucí úprava vjezdu (pokud bude realizovaná přeložka silnice
III/24712) do areálu tak, aby bylo možné bezkonfliktní odbočení (výhledové) na
obě strany.

∗

Vytvoření územní rezervy pro pruh pro odbočení vlevo pro dobu, kdy bude
zprovozněna přeložka III/24712.
Napojení na kolejiště ČD:

Napojovací bod nové vlečky bude umístěn mezi křižovatkovou výhybkou č. 121 a
jednoduchou výhybkou č. 604. Do stávající koleje bude vložena jednoduchá levostranná
výhybka JS49 1:7,5-190, odbočný poloměr 190 m bude pokračovat i za výhybkou a po přímé
dl. 119 m bude následovat pravostranný oblouk o poloměru 190 m, který skončí v jednoduché
výhybce JS49 1:7,5-190 v hale průmyslové zóny. Uvnitř haly bude kolej ve směru přibližně
rovnoběžném se silnicí III/24712, směrový lom bude vyrovnán obloukem o poloměru 190 m.
Návrhová rychlost provozu na vlečce bude 20 km/hod. Délka vlečkové koleje je 328 m, délka
koleje v hale potom 500 m, budou osazeny dvě nové jednoduché poměrové výhybky S 1:7,5190. Svršek tratě se předpokládá S49 na betonových pražcích, v hale potom konstrukční
systém přímo pojížděné podlahy. Podélný sklon koleje mezi železničním přejezdem na silnici
III/24712 a zapojovacím bodem bude záviset na zvolené variantě odvodnění a výškového
uspořádání haly, a bude Připojení 3. PZ Lovosice na komunikační síť maximálně 3,3 ‰ pro
úroveň koleje 151,70, předpokládanou v zastavovacím plánu. V hale a v prostoru od
železničního přejezdu po výhybku bude kolej ve vodorovné. Nutné předpoklady pro zavedení
vlečky do prostoru budoucí haly:
∗ Dohoda s ČD o vložení výhybky do stávajícího kolejiště, dále dohoda se správcem
železniční cesty o budoucím provozu na zhlaví kolejiště. Kapacitní problém železniční
cesty se nepředpokládá, výhybka bude vložena do matečné koleje kolejiště, u které je
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předpoklad, že bude vždycky volná a v žádném okamžiku nebude sloužit k odstavení
vozů. Tato kolej může být nárazově využívána k posunu vozů na jednotlivé koleje
kontejnerového překladiště. Plánovaný provoz (4 páry vlaků denně) není vzhledem ke
kapacitě trati nijak velký, navíc nákladní provoz je spíše veden po druhé straně Labe
přes Mělník a Všetaty.
∗ Zabezpečení přejezdu silnice III/24712 odpovídajícím zabezpečovacím zařízením
∗ Zabezpečení provozu vlečky v hale ve vztahu k silnici III/24712, v úvahu přichází
pevné svázání přejezdového zabezpečovacího zařízení s výhybkou v hale tak, aby
výhybka mohla být přestavena na odbočný směr pouze v případě, že zabezpečovací
zařízení bude v činnosti.

Z údajů použitých v hlukové studii vyplývají následující údaje týkající se dopravní kapacity
areálu Logistického centra Lovosice:
Tabulka 3 - předpokládané počty nárůstu dopravy
Počty aut/vlaků

Těžké nákladní
automobily (kamiony)
Lehké nákladní
automobily
Osobní automobily
Vlaky

Údaje v hlukové
studii DEN 8 h
(příjezd/odjezd)
30 / 30

Údaje v hlukové
studii NOC 1 h
(příjezd/odjezd)
5 / 10

Z toho vyplývající
počty
za 24 hodin
48 – 60 aut za den

35 / 35

5/5

50 – 70 aut za den

60 / 60
2 x za směnu 8 h

10
1 x za hodinu

80 aut za den
4 vlaky za den
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III. Údaje o výstupech
1. 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 zemních
prací, 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.
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.
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.
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Nutno podotknout, že stavební práce budou probíhat postupně – ovlivnění ovzduší v takovém
případě bude tedy pouze dočasné a nevýznamné.

b) Období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
S dokončením výstavby a zahájením provozu lze předpokládat vznik celé řady bodových
zdrojů znečišťování ovzduší – plynových spalovacích zařízení – kotlů, plynových infrazářičů
atd. Zdroje tepla nových objektů jsou většinou střední zdroje znečištění v kategorizaci 0,2 –
5,0 MW – jedná se většinou o zdroje na zemní plyn.
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 - cca 84 aut (OA i NA) 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).
Tab. 4 - Odhad množství emisí z provozu nákladních aut, konvenční, palivo diesel (vybrané
ukazatele emisních faktorů, výpočtový rok 2010):
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
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Tab. 5 - Odhad množství emisí z provozu osobních aut, konvenčních (vybrané ukazatele
emisních faktorů výpočtový rok 2010):
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 (Mgr. Radomír Smetana - držitel osvědčení o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb.,
č.osvědčení 2358a/740/03 z 4/8 2003) (dílčí studie a přílohy č.1)
Závěr rozptylové studie:
Připravovaný záměr, výstavba logistického centra v Lovosicích, přinese do území nové zdroje
znečišťujících látek – především spalování zemního plynu při vytápění logistické haly a dále
nárůst automobilové dopravy v lokalitě a po příjezdových komunikacích………
……Na základě výpočtu rozptylu znečišťujících látek lze proto konstatovat, že vlastní
provoz logistického centra ani automobilová doprava v ploše areálu a po příjezdových
komunikacích nezpůsobí nadměrné imisní zatížení lokality a nezpůsobí zde ani v součtu se
stávajícím imisním pozadím překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících
látek.

2. Odpadní vody
o V době výstavby
Vody technologické - v době výstavby nebudou produkovány.
Vody splaškové - bude řešeno používáním chemických WC
Vody dešťové – budou zasakovány v terénu
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o V době provozu
Vody dešťové
Při návrhu bylo uvažováno s návrhovým dvouletým přívalovým deštěm v délce trvání 15 min,
celkové množství odváděných dešťových vod ze střech a komunikací činí 900 l/s.
Současně je v projektu řešen odvod dešťových vod z upravovaného úseku komunikace
III/24712 a ze stávajícího silničního rigólu před areálem LC Lovosice.
Odvod dešťových vod z areálu LC Lovosice je řešen ve dvou v úvahu přicházejících
variantách.

Varianta A
•

Neznečištěné odpadní dešťové vody ze střech jednotlivých objektů - vody budou
odváděny samostatným kanalizačním systémem do retenční nádrže o retenčním
objemu cca 590 m3, která bude sloužit také pro redukci odtoku přečištěných
zaolejovaných vod z parkovišť. Po retenci budou odpadní vody vypouštěny společně
s přečištěnými odpadními vodami z parkovišť přes čerpací stanici do blízké vodoteče
(Modla), a to v celkovém objemu max. 250 l/s.

•

Mírně znečištěné (zaolejované) odpadní dešťové vody z parkoviště a stání osobních a
nákladních aut - vody budou odváděny samostatným kanalizačním systém s tím, že
odtok bude zabezpečen přes lapače ropných látek. Po přečištění na hodnotu výtoku do
5 mg/l NEL/l budou vody svedeny do retenční nádrže (společná také pro redukci
odtoku dešťových vod ze střech). Po retenci budou odpadní vody vypouštěny
společně s odpadními vodami ze střech přes čerpací stanici do blízké vodoteče
(Modla), a to v celkovém objemu max. 250 l/s (viz výše).
Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 6261 odstavec 7.4.1.2
V= 0,06 . (qc . Sr – Qo) . tc = 0,06 . (900,57 – 250) . 15 = 585,50 m3 < 590,00 m3

•

Odpadní dešťové vody z upravovaného úseku silnice III/24712 a stávajícího silničního
rigólu před areálem LC Lovisce – vody budou svedeny navrženou dešťovou stokou do
vodoteče potoka Modla, a to v množství 30l/s.
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Celková bilance odpadních vod z areálu LC Lovosice
- dešťové vody z parkovišť

⇒ 270,23 l/s

z plochy 1,9920 ha
-dešťové vod ze střech

⇒ zaolejované vody předčištěny,
vody z parkovišť i střech redukovány

⇒ 630,34 l/s

a přečerpávány do vodoteče Modla

⇒ 0,72 l/s

⇒ předčištěny a přečerpávány do vodoteče

250 l/s

z plochy 4,4666 ha
-splaškové vody

Modla
- dešťové vody z upravené

⇒ 30 l/s

0,72 l/s

⇒ vypouštěny přímo do vodoteče Modla 30 l/s

části komunikace III/24712

Celkové množství vod vypouštěných do vodoteče Modla:

280,72 l/s

Varianta B
•

Neznečištěné odpadní dešťové vody ze střech jednotlivých objektů - vody budou
odváděny samostatným kanalizačním systémem do navržených podzemních
vsakovacích galerií o účinném objemu 570 m3, situovaných jižně od objektu.

•

Mírně znečištěné (zaolejované) odpadní dešťové vody z parkoviště a stání osobních a
nákladních aut - vody budou odváděny samostatným kanalizačním systém s tím, že
odtok bude zabezpečen přes lapače ropných látek. Po přečištění na hodnotu výtoku do
5 mg/l NEL/l budou vody svedeny do retenční nádrže o retenčním objemu cca 175,5
m3. Po retenci budou odpadní vody vypouštěny přes čerpací stanici do blízké
vodoteče (Modla), a to v celkovém objemu max. 100 l/s.
Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 6261 odstavec 7.4.1.2
V= 0,06 . (qc . Sr – Qo) . tc = 0,06 .(270,23 – 100) . 15 = 155,90 m3 < 175,50 m3

•

Odpadní dešťové vody z upravovaného úseku silnice III/24712 a stávajícího silničního
rigólu před areálem LC Lovosice – vody budou svedeny navrženou dešťovou stokou
do vodoteče potoka Modla, a to v množství 30l/s.
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Celková bilance odpadních vod z areálu LC Lovosice
- dešťové vody z parkovišť

⇒ 270,23 l/s

z plochy 1,9920 ha
-dešťové vod ze střech

⇒ předčištěny, redukovány a přečerpávány do
vodoteče Modla

100 l/s

⇒ 630,34 l/s

⇒ vsakovány

⇒ 0,72 l/s

⇒ předčištěny a přečerpávány do vodoteče

z plochy 4,4666 ha
-splaškové vody

Modla
- dešťové vody z upravené

⇒ 30 l/s

0,72 l/s

⇒ vypouštěny přímo do vodoteče Modla 30 l/s

části komunikace III/24712

Celkové množství vod vypouštěných do vodoteče Modla

130,72. l/s

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 areálovou splaškovou kanalizací
gravitačně do areálové čistírny odpadních vod a následně bude přečištěná voda přečerpávána
do blízké vodoteče (Modly).
Množství splaškových vod je stanoveno dle normy ČSN 75 6101:
Odtok splašků se rovná potřebám vody pitné to je:
- průměrný denní odtok 5,56 m3/den = 0,10 l/s
- špičkový odtok 0,10 l/s x 7,2 = 0,72 l/s
(Zdroj: Technická zpráva)

Odpadní vody technologické
Nebudou produkovány.
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3. 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.
Odpady z výstavby
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Výkopová zemina
bude použita pro terénní úpravy. Následující tabulka předkládá přibližné bilance některých
druhů odpadů - odpady jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,
v platném znění.
Tabulka 6- předpokládané odpady vzniklé při stavbě
Druh odpadu

Kategorie Kód odpadu
odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo
N
08 01 11
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuv.pod číslem 08 01 11
O
08 01 12
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
N
13 02 08
Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 01
Plastové obaly
O
15 01 02
Dřevěné obaly
O
15 01 03
Kovové obaly
O
15 01 04
Směsné obaly
O
15 01 06
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
N
15 01 10
těmito látkami znečištěné
Beton
O
17 01 01
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
N
17 01 06
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
O
17 01 07
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170107
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
O
17 04 11
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
17 05 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06
O
17 06 04
03
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
N
17 09 03
látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
O
17 09 04
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 01
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Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O
O

20 03 01
20 03 03

Odpady při provozu
Odpady budou vznikat z provozu jednotlivých technologií 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.
Tabulka 7 - odhad předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Název druhu odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů olejů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Jiné baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie

Kód odpadu

O
N
N
O
O
O
O
O
O
N

08 02 99
13 02 08
13 05 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 02 02

O
N
O
O
O
O

16 06 05
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 07

Odpad určený ke zpětnému odběru či recyklaci bude předáván pouze oprávněným osobám dle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze
předáním odpadů osobě k tomu oprávněné.
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4. Ostatní
Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční zvuk

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 - udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní
době. Tento zdroj hluku bude však pouze nahodilý a dočasný – předpokládá se cca max. 11
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.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Ing. Libor Brož, REVITA Engineering, dílčí studie a přílohy č.2)

Závěr studie:
Jak dokládají provedené akustické výpočty, provozem posuzovaného logistického centra
v rozsahu řešeného zadání nedojde v řešené lokalitě k nárůstu hlučnosti na referenčních
bodech, které zahrnují veškeré nejblíže ležící chráněné obytné objekty. Při samostatném
hodnocení činnosti v jeho areálu nedojde k překročení hygienického limitu LAeq,T = 50
dB(A) ve venkovním chráněném prostoru pro denní dobu, rovněž limit LAeq,T = 40 dB(A)
pro noční dobu bude dodržen. Vypočtené hodnoty se pohybují pod hygienickými limity
mimo oblast nejistoty měření a výpočtu. (Brož, str. 8)

Vibrace

Nepřipadají v úvahu.
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Záření

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 a posuzované zařízení samo není
zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které
by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro
živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění.
Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak obalem kabelu
a jednak uložením v zemi.

Zápach

Předmětná technologie za standardního stavu tzn. za stavu, kdy nedochází k nepředvídaným
a mimořádným jevům či okolnostem nepředstavuje z hlediska zápachu významný zdroj. Za
běžného provozu se nepočítá se zatížením okolí zápachem.

5. Doplňující údaje
Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny

Předmětná stavba a její technologie vyžaduje určité zásahy do terénu. Zásahy do krajiny
budou spočívat v umístění samotného objektu skladovacích hal. K dalším zásahům do krajiny
dojde zejména při výstavbě obslužných komunikací.
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C.

ÚDAJE

O

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území

Identifikace dotčené lokality
Posuzované území se nachází jihozápadně od obce Lovosice, v pomyslném trojúhelníku
území ohraničeném z jihu dálnicí D8 (cca 800m od plochy záměru) a zleva silnicí .I/15 a
zprava silnicí III/247. Samotný zájmový prostor se rozkládá na ploše ohraničené z jihu
korytem potoka Modla a ze severu místní komunikací III/24712, vedoucí směrem z Lovosic
do obce Lukavec.
Mimo zemědělsky využívané plochy je v okrajích vytvořen porost především rozmanitých
plevelů a ruderálních bylin, jež zde dominují a které se střídající s porosty pýru plazivého a
třtiny křovištní. Plocha je prakticky bez vzrostlé zeleně. Na ploše určené k zastavění se
nenacházejí žádné vodní, či mokřadní biotopy vhodné k rozmnožování obojživelníků.

Územní systém ekologické stability krajiny
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (mapa 4):
Nejbližším nadregionálním biocentrem (NRBC) je Mrchový kopec, jehož hranice leží ve
vzdálenosti cca 7,1 km JV směrem.

S směrem ve vzdálenosti cca 1,2 km se nachází hranice regionálního biocentra Píšťany. JJV
směrem ve vzdálenosti cca 2 km se nachází hranice regionálního biocentra Humenský
vrch.

Nejbližším nadregionálním biokoridorem (NRBK) je Stříbrný roh – Polabský luh, jehož osa
probíhá cca 1,5 km S a plocha uvažovaného záměru je součástí jeho ochranné zóny.

Nejbližším regionálním biokoridorem je RB Sutomský vrch – Humenský vrch, jehož
severní okraj tvoří i jižní hranici plochy uvažovaného záměru.
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Zvláště chráněná území
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území, ani se přímo nedotýká
žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.

a) velkoplošná ZCHÚ
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území. Nejbližším je CHKO
České středohoří, a to ve vzdálenosti cca 1,5 km S směrem.

b) maloplošná ZCHÚ
Řešené území se přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V nejbližším okolí byly vyhlášeny tyto maloplošné ZCHÚ (mapa6):
•

SV směrem ve vzdálenosti cca 3,2 km se nalézá přírodní památka Radobýl.

•

Z směrem cca 5,9 km se nachází národní přírodní památka Borečský vrch

•

SZ směrem cca 4,2 km se nachází národní přírodní rezervace Lovoš

c) CHOPAV
Posuzované území nezasahuje do oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Severočeská křída,
jejíž hranice leží cca 1,3 km SSV směrem.
d) Chráněná ložisková území (CHLÚ)
Chráněné ložiskové území - znamená ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho
dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (§16 - §19 horního zákona).
•

Ve vzdálenosti cca 1,6 km od plánované stavby se nachází hranice CHLÚ
Bohušovice nad Ohří. Jedná se o ložiska štěrkopísků. (mapa 8)
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NATURA 2000 (mapa 6)
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba Logistického centra v dané lokalitě
vliv na území evropsky význ. lokality nebo ptačích oblasti. (příloha, str. 74)
Evropsky významné lokality – Nejbližší vyhlášenou EVL je lokalita Radobýl, ležící ve
vzdálenosti cca 3,7 km SZ směrem a lokalita Lovoš ležící ve vzdálenosti cca 3,1 km SV od
plochy uvažovaného záměru. .

Území přírodních parků
V širším okolí se nachází území jednoho přírodního parku. Jedná se o Přírodní park Dolní
Poohří, nacházející se JV směrem ne vzdálenosti cca 5,6 km.
Toto přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici,
že nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna.

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 VKP ze zákona jsou malé
vodní toky – potok Modla. Posuzovaný záměr do VKP zasáhne – bude se jednat o
vypouštění přečištěné dešťové vody ze zpevněných plocha, areálové ČOV a střech objektu.
Investor požádá příslušný orgán o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP (viz str. 13)
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Polabí jako celek bylo člověkem osídleno a kultivováno již v období neolitickém (5 000 až 2
500 př. n. l.), od této doby je osídleno vlastně soustavně. Je tedy pravděpodobné, že i
posuzované území bylo osídleno již v těchto dobách. Podél řeky Ohře, která se vlévá do Labe
východně od uvedené plochy vedla jedna z důležitých prehistorických stezek. Zájmové území
není sice evidováno jako pravděpodobné archeologické naleziště, přesto nelze možnost
archeologických nálezů vyloučit. Skrývání zeminy je vhodné věnovat zvýšenou pozornost a v
případě nálezu hrobů (tmavě zabarvené plochy cca 1,5 x 2 m, které jsou patrné po skrytí
svrchní vrstvy), kosterních zbytků či zbytků keramiky a kovů, je nutné ihned uvědomit
orgány památkové péče a zajistit odborné vyzvednutí archeologických památek.

Území hustě zalidněná
Nejbližší zástavbou je obec Lukavec, vzdálenost nejbližšího objektu je cca 200 m V směrem
od plochy uvažovaného záměru a město Lovosice, jehož nejbližší zástavba se nachází cca 650
m Z až SZ. V Lovosicích je k 1.1 2005 přihlášeno 9 182 obyvatel o věkovém průměru 40,3
let, Obec Lukavec měla ke stejnému datu přihlášeno 336 obyvatel.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní.
Jako významné zatížení lze považovat fakt, že se jedná o lokalitu významně zatíženou
především imisemi tuhých látek. Roční průměr se blíží limitní hodnotě a denní limitní
hodnota je překračována ve více než povolených 35 případech – 36. nejvyšší denní
koncentrace je vyšší než 50 µg/m3. Podle Zprávy MŽP o zónách a aglomeracích v České
republice z roku 2005 je v rámci působnosti stavebního úřadu Lovosice překračována hodnota
denního limitu částic PM10 na 46,4 % území, na 7,8 % území je překračována i hodnota
imisního limitu zvýšená o mez tolerance. (Smetana, RS str. 11)
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Staré ekologické zátěže
Cca 60 m J směrem se nachází území zátěže - skládka Lukavec, (mapa 9) kterou provozuje
Lovochemie, a.s., Lovosice je skládkou nebezpečných odpadů. Vznikla v lokalitě bývalého
vápencového a jílovcového lomu. Od r. 1960 zde byly ukládány odpady z tehdejších
Severočeských chemických závodů, n.p., Lovosice. V roce 1963 bylo skládkování ukončeno a
v létech 1994 až 1998 byla skládka na náklady Fondu národního majetku sanována. Odpady
byly postupně odtěžovány, místo nového uložení (kazety) bylo zabezpečeno v nejvyšší třídě
tj. v třídě IV. a odpady znovu uloženy. Kazety byly uzavřeny a provedena potřebná
rekultivační závěrečná úprava. Za finanční spoluúčasti Lovochemie, a.s., Lovosice byla
poslední část skládky rovněž podrobena sanaci, ovšem s perspektivou dalšího využití.
Výsledkem je Lovochemií provozovaná skládka nebezpečných odpadů v nejvyšším stupni
zabezpečení. Skládka má volnou skládkovou kapacitu cca 204 tisíc m3 a je vybavena
standardním skládkovým zařízením a mechanizací. Slouží ke skládkování odpadů
Lovochemie, ale i ke komerčním účelům, tzn. k skládkování odpadů od zákazníků.
Zajímavostí skládky je provozování biodegradační technologie na k tomu určených plochách.
Jedná se o technologii, která působením mikroorganizmů odbourává ropné látky z
kontaminovaných materiálů (jako je půda, železniční podhoz, stavební sutě, sorbenty).
Sanace zahájená v r. 1994 vycházela z podrobného mapování stávající skládky, kvality
podzemních vod, jejich směru proudění, studní v blízkém Lukavci a v potoku Modla. K
tomuto účelu byla vybudována celá sít' hydrogeologických vrtů. Vrty nejen kopírují skládku,
ale jsou zcela účelově umístněny i na terénu ve směru proudění podzemní vody. Celkem je
jich 18 a jejich terčíky můžete vidět z obou stran silnice mezi Lovosicemi a Lukavcem. Od
zahájení sanace se ve vybraných vrtech pravidelně kontroluje kvalita podzemní vody,
zaměřuje se hladina ve vrtech, případně vydatnost vrtů.
(zdroj: http://lukavec1.blog.cz/0604)

Extrémní poměry v dotčeném území
Nejsou zpracovatelům známy.
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2. Charakteristika

současného

stavu

životního

prostředí

v dotčeném území
Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ Litoměřice - Mlékojedy. 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 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 3/2007) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka 8– přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka
SO2
NO2
PM10

doba průměrování
1 hod
24 hod
1 hod
1 kalendářní rok
24 hod
1 kalendářní rok

imisní limit
350
125
200
40
50
40
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Tabulka 9- Výsledky měření imisí v roce2006 [µg/m3]. Měřící stanice Litoměřice
znečišťující látka
rok
hodinové hodnoty
denní hodnoty
roční hodnota

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

SO2
2006
129,7
41
64,8
38,6
8,7

NO2
2006
131,2
59,9
83,1
56,1
20,3

PM10
2006
486
161
293,5
160
30,8

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2006 - 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 10 - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

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

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
20

NOx

1 kalendářní rok

30

Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno ve stanici ČHMÚ
Litoměřice – Mlékojedy (vzdálenost cca 4,1 km). Výsledky měření jsou převzaty z ročenky
ČHMÚ a jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách.
Prašnost v zájmovém území je poměrně vysoká, je způsobena průmyslovou činností (zejména
cementárna Čížkovice a Lovochemie) a druhotnou prašností z polí a komunikací. V
posuzovaném prostoru, charakterizovaném jako rovina, je přirozený rozptyl atmosférických
příměsí velmi vysoký. Trvání místních teplotních inverzí, jejich četnost a intenzita jsou velmi
nízké. Přímo ve sledovaném území jsou jako významné zdroje znečištěné ovzduší uvažovány
Lovosice - nejvýznamnějšími lokálními zdroji znečištění ovzduší pak železnice, místní
komunikace a dálniční trasa D8. V topném období přistupují emise z lokálních topenišť na
pevná paliva.
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Klima
Zájmové území se nachází v oblasti teplé T 2 (MZ ČR 1990), teplý, mírně suchý region.
Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje
kolem 9 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na
podzim rychlý pokles teploty.
Podle dlouhodobých průměrů (evid. na ČHMÚ Ústí n.L. - klimatologické stanice Doksany)
jsou jako reprezentativní pro zájmové území níže uvedené údaje o teplotních a srážkových
poměrech a o směru a rychlosti větru:
dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek

mezi 442,8 mm

dlouhodobý průměrný úhrn srážek v období IV – IX

297,2 mm

dlouhodobá průměrná roční teplota

8,5 °C

dlouhodobá průměrná teplota v období IV – IX

14,7 °C

převládající rychlost větru

2-4 m.s-1

převládající směr větru

JZ, Z

Voda
Zájmové území náleží do povodí Modly (hydrologické pořadí 1-13-05- 008). Modla je drobný
levostranný přítok Labe, který teče v těsné blízkosti jižním směrem od posuzované lokality.
Trasa toku byla antropogenně významně ovlivněna (regulována). Přímo v zájmové lokalitě
nejsou žádné povrchové toky. Posuzovaná lokalita leží mimo vymezené povodí vodárenského
toku i mimo CHOPAV Severočeská křída.

Geologie, půda
Geomorfologické zařazení lokality
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:

Česká Vysočina
Krušnohorská subprovincie
Podkrušnohorská hornatina
České středohoří
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Morfologicky je region řazen jako region členitých pahorkatin s převýšením kolem 70 – 100
m, v blízkosti řek (Labe) jsou se v zájmové oblasti jedná o ploché akumulační území širokých
holocenních niv a fluviálních teras. Lokalitu lze charakterizovat jako rovinu. Nadmořská
výška se pohybuje v rozmezí 150 - 153 m n. m. Z hlediska fyzickogeografického členění
spadá posuzovaná lokalita do Labsko - oharské oblasti.

Hlavní půdní charakteristiky byly podrobněji popsány v kapitole Vstupy. Lze zopakovat, že
na zájmové ploše převládá půda I. třídy ochrany zemědělských půd. Z širšího hlediska lze
doplnit, že se jedná o černozemě. Mocnost humózního profilu je cca 0,40 – 0,50 m. Půdy mají
hlinitý charakter s obsahem jílnatých části 30 – 40 %, jsou celkem dobře provzdušněné. V
letních měsících však trpí nedostatkem vody.. Obsah humusu je snížen na 2 - 3% vlivem
intenzivního obdělávání. Zároveň je silně zvýšena zásoba živin jako důsledek vysokých dávek
průmyslových hnojiv.

Přírodní zdroje
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
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (zákon 17/1992 Sb.,
o životním prostředí).
Na předmětné lokalitě uvažovaného záměru se nenacházejí žádné zásoby přírodních zdrojů.

Fauna a flóra
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha – Dílčí studie a posudky č.3) - cévnaté rostliny,
obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a to v období konce vegetačního
období roku 2007.
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Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 75 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenán 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 v roce 2007
zaznamenán žádný druh obojživelníka ani plaza – pro tyto obratlovce nepředstavuje dané
území vhodný biotop.
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2007
zaznamenán výskyt 19 druhů ptáků, všechny druhy územím jen příležitostně zaletují či
protahují.
a) Nebylo zjištěno hnízdění žádného druhu ptáka v dané lokalitě
b) jeden druh se na lokalitě vyskytuje jen příležitostně (zaletuje) a patří mezi
zvláště chráněné, a to v kategorii
ohrožené –

vlaštovka obecná

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

Krajina
Krajina okolí uvažovaného záměru je plochá a výrazně otevřená. Úrodná rovina je využívána
k zemědělské výrobě. Krajinný ráz okolí sledované plochy negativně ovlivňuje nejen
nadměrné zornění, ale i přítomnost husté dopravní sítě (dálnice D8), ke které do budoucna
přibude vysokorychlostní železnice. Širší okolí však dotváří výrazná dynamika Českého
středohoří (např. Lovoš – 570 m n. m., Milešovka – 837 m n. m., Ovčín – 431 m n. m.,
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Jezerka – 471 m n. m., na litoměřické straně pak Radobýl – 399 m n. m., Strážiště – 362 m n.
m.Hradiště – 545 m n. m., atd.).
Přírodní charakteristika okolí je charakterizována zejména rozsáhlými celky orné půdy
s nevýraznými prvky dřevinné vegetace; kulturně historická charakteristika je pozměněna na
základě v minulosti proběhlého scelování pozemků, přičemž krajinný ráz je dotvářen
především průmyslovými a hospodářskými areály, dálničním koridorem, železničními trasami
a nadzemními vedeními VN a VVN.

Obyvatelstvo
V zájmové lokalitě se nacházejí území osídlená.

Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou, budou
(v mnoha případech již jsou ) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek,
za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

Kulturní památky
Na ploše uvažovaného záměru nejsou registrovány žádné významné kulturní památky.
Nejbližší registrovanou kulturní památkou, nacházející se cca 600 m V směrem od hranic
plochy uvažovaného záměru je zámek v obci Lukavec, č.p. 24.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Posuzované území1 se nachází v Ústeckém kraji

•

Nejbližší CHKO je oblast České středohoří ( cca 1,5 km S a SZ)

•

V dotčeném území2 (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nacházejí
prvky ÚSES na regionální úrovni.

•

Posuzované území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášeny
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní
památky. Posuzované území není součástí přírodního parku.

•

Posuzované území není součástí soustavy NATURA 2000 (EVL)

•

Posuzované území je obydlené, ale plocha uvažovaného záměru se žádné zástavby
bezprostředně nedotýká

•

Na ploše uvažovaného záměru3 se nenacházejí žádné registrované kulturní či historické
památky

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné

•

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

Krajina okolí uvažovaného záměru je plochá a výrazně otevřená, rozsáhlé celky orné půdy a
blízkost řeky Labe dávala již historicky této oblasti ráz zemědělský. Umístění města dávalo
dobré předpoklady pro budování průmyslu – chemický průmysl a jeho rozvoj se datuje již od
roku 1900. Město je v současné době významným průmyslovým centrem (Lovochemie,
DELI, Aniveg atd.). Dalším důležitým aspektem je fakt, že město se stalo důležitým
dopravním uzlem – je zde říční přístav, rozsáhlá sít železnic a v současné době zde končí trasa
dálnice. O budování dalšího úseku dálnice D8 kolem města směrem na Řehlovice je již
ozhodnuto. Základním problémem této oblasti z hlediska únosného zatížení se tedy jeví
především silniční (železniční) doprava se všemi svými důsledky (hluk, imise).

1,2,3 – definice pojmů viz vysvětlivky, str. 88 dokumentu
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Zájmová lokalita (mapa 1,2) je vhodným místem pro realizaci obdobného záměru. Negativní
působení posuzovaného záměru na obyvatelstvo bude minimální. V úvahu přicházejí možné
vlivy hlukové zátěže (příloha – Dílčí studie a posudky č.2 Hluková studie), či vlivy emisí
z dopravy a provozu logistického centra na celkovou imisní situaci (příloha – Dílčí studie a
posudky č.1 rozptylová studie). Tyto sledované veličiny jsou hodnoceny samostatnými
odbornými studiemi a jsou řešeny v samostatných kapitolách.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Dle konečných výstupů ze zpracovaných substudií (rozptylové a hlukové) lze s určitostí
tvrdit, že vlivy na zdraví obyvatelstva v tomto konkrétním záměru nepřicházejí v úvahu.
Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr pozitivní vliv.
Uvažovaný záměr nebude mít na obyvatelstvo z hlediska veřejného zdraví žádný podstatný
vliv, z hlediska sociálně ekonomických vlivů jej lze hodnotit jako mírně pozitivní.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Uvažovaný záměr výstavby logistického centra v Lovosicích přinese do území nové zdroje
znečišťujících látek – a to především v důsledku spalování zemního plynu při vytápění
logistické haly, dále pak vlivem nárůstu automobilové dopravy v lokalitě a po příjezdových
komunikacích. Na základě závěrů Rozptylové studie lze vyvodit tvrzení, že vlastní provoz
logistického centra ani automobilová doprava v ploše areálu a po příjezdových komunikacích
nezpůsobí nadměrné imisní zatížení lokality a nezpůsobí zde ani v součtu se stávajícím
imisním pozadím překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek.
Vlivy provozu LC na ovzduší a klima v uvažované lokalitě lze považovat za nevýznamné.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006 „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A

0 dB
-10 dB.

LAeq, T má tedy pro sledovaný

chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.
Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (příloha
– Dílčí studie a posudky č.2).
Dle konečného zhodnocení na základě zpracovaných výstupů hlukové studie lze s určitostí
tvrdit, provozem posuzovaného logistického centra v rozsahu řešeného zadání nedojde v
řešené lokalitě k nárůstu hlučnosti na referenčních bodech, které zahrnují veškeré nejblíže
ležící chráněné obytné objekty.
Vliv uvažovaného záměru na hlukovou situaci lze považovat za nevýznamný.
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4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V areálu logistického centra budou vznikat odpadní vody splaškového charakteru a vody
dešťové ze střech a zpevněných ploch.
Voda splašková bude po přečištění v areálové ČOV přečerpávána do vodoteče Modla. Její
množství bude odpovídat spotřebě, tzn. průměrný denní odtok cca 5,56 m3/den a špičkový
odtok 0,72 l/s.
Neznečištěné dešťové vody ze střech a přečištěné dešťové vody z parkovišť a stání osobních a
nákladních automobilů budou odváděny buďto – Varianta A (str. 23) řízeně prostřednictvím
retenční nádrže o retenčním objemu cca 590 m3 a čerpací stanice v objemu max. 250 l/s do
přilehlé vodoteče Modla nebo – Varianta B (str.24) dešťové vody ze střech budou odváděny
do navržených podzemních vsakovacích galerií situovaných jižně od objektu a přečištěné
dešťové vody z parkovišť a státní osobních a nákladních automobilů budou odváděny řízeně
prostřednictvím retenční nádrže o retenčním objemu cca 175,5 m3 a čerpací stanice v objemu
max. 100 l/s do přilehlé vodoteče Modla.
Dešťové vody z upraveného úseku komunikace III/24712 a stávajícího silničního rigolu před
areálem LC Lovosice - budou svedeny navrženou dešťovou stokou do vodoteče potoka Modla
v množství cca 30 l/s.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné, a to zvláště
v případě varianty B(str. 24), kdy celkové množství vypouštěných dešťových vod do blízké
vodoteče (Modly) bude činit 130,72 l/s.

5. Vlivy na půdu
Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont o
mocnosti 40 – 50 cm na ploše cca 78 319 m2 a horninové prostředí do hloubky 1-2 m v místě
základových desek, resp. 1,25 m v trase případné pokládky kabelů 22 kV (dle PD).
Většina dotčených ploch musí být po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo
vhodně rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště.
Jako kompenzaci za negativní ovlivnění půdy a její zábor je zpracovatelem dokumentace
navrženo kompenzační opatření, které spočívá ve výsadbě vhodných rostlinných společenstev
podél vzniklých komunikací, a to zejména z důvodu posílení ekologické stability dané

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.4 tohoto zákona. 47/92
Logistické centrum Lovosice
Název záměru
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol..s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
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

lokality. Realizace stavby bude mít vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze
svým rozsahem považovat za významný.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Půdorys stavby, ani její trvalé obslužné komunikace nezasahují do prostoru DP, CHLÚ, ani
nejsou v přímém konfliktu s bloky schválených ložiskových zásob a územím prognózních
zdrojů nerostů. Zdroj: http://www.ceu.cz/EIA/CASOPIS/1999/2/e-0205.htm
Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako nevýznamné

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Závěr biologického hodnocení -Ondráček, Tejrovský
•

vzhledem

k charakteru

lokality

a

způsobu

jejího

současného

využití

se

nepředpokládají žádné další přímé ani nepřímé vlivy na rostliny
•

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

Vliv na systém NATURA 2000
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba Logistického centra Lovosice vliv na
území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha str.74 )

8. Vlivy na krajinu
Krajinu dotčeného zájmového území lze považovat za území s málo výraznými hodnotami
krajinného rázu, jde spíše o území s krajinným rázem narušeným osídlením, dopravními
stavbami, hospodářskou a průmyslovou činností a ukládáním odpadů.
Vlivy záměru na krajinu lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
Jako negativní vliv na hmotný majetek by mohly být považovány časté průjezdy TNA přes
obec Lukavec. Na základě opatření proti těmto průjezdům (kap. D/IV) lze vlivy záměru na
hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska

jejich

velikosti

a

významnosti

a

možnosti

přeshraničních vlivů
Ve srovnáním se současným stavem životního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska
velikosti a významnosti jako nejzávažnější vlivy na půdu, hlukovou situaci a vlivy na
ovzduší.
Vlivy na klima, povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí a přírodní
zdroje, na ekosystémy, na faunu a flóru, na hmotný majetek a kulturní památky jsou
zanedbatelné.
Vzhledem k možnosti akustického znečištění prostředí a dále vlivu provozu záměru na imisní
situaci byly vypracovány podkladové studie (hluková a rozptylová studie), které podrobným
způsobem popisují a výpočty dokládají očekávané dopady na ŽP.
Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo hodnocení zpracováno dvěma způsoby:
a. posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating)
b. formou multikriteriální analýzy
c. pomocí standardní pětibodové verbálně numerické stupnice preferované pro metodu
TUKP dle Ecoimpact formula
A)
Tabulka 11 - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové
matici metodou číselného poměru
Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

0

0

sociální vlivy a ekonomické vlivy

0

+3

Finance, zaměstnanost,
podpora podnikání

Turismus a rekreace

0

0

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)

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.4 tohoto zákona. 50/92
Logistické centrum Lovosice
Název záměru
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol..s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
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

Ovlivněné systémy a složky prostředí

Hodnocení stavu
Současný stav =
bez vlivu

výsledný

Poznámka

Ovzduší
klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

0

0

0

vlivy na půdní poměry

0

-2

Zábor půdy ZPF

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

0

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

-1

Nárůst dopravy

vliv na zemědělství

0

-1

Vyjmutí půdy ze ZPF

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

0

0

vliv na dopravní systémy

0

+1

Rekonstrukce cest

Půda

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
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Známka

Popis impaktu

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+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, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený
EKOSYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Menší nepříznivé účinky na omezeném území

B)
Z hledisek variantnosti lze záměr v souvislostech s hodnocením vlivů na životní prostředí
řešeného území posuzovat v celkovém pojetí jako jednovariantní.
Samotný provoz LC nebude mít - dle závěrů rozptylové a hlukové studie – na ŽP žádný
podstatný vliv. Jediným uvažovatelným vlivem bude ale související doprava v dané lokalitě,
vyvolaná právě existencí LC.
Pro srovnání variant zvolil zpracovatel oznámení tedy jako hodnotící fakt právě dopravu, a to
s ohledem ke stavu současnému (alternativa, současný stav) a budoucímu (alternativa,
budoucí stav).
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Je zajisté pravdou, že provoz probíhající v souvislosti s výstavbou dálnice do jisté míry ještě
více navýší současnou situaci.
Tab. 13 - Hodnocení stav
Oblast vlivů na :

alternativa
Současný stav

Budoucí stav

-1
-1
0

-2
+2
-1

0

+2

Životní prostředí
vlivy na přírodu
vlivy na antropogenní systémy
vlivy na veřejné zdraví
Hospodářský rozvoj

Tabulka 14 - Hierarchie vlivů je v tomto případě řešena bodově takto :
záporné
0
-1
-2
-3
-4
-5

←

vlivy

→

žádný vliv
extrémně malý vliv
malý vliv
středně velký vliv
velký vliv
extrémně velký vliv

kladné
0
+1
+2
+3
+4
+5

Souhrnné hodnocení všech jevů a faktorů působení na celý přírodní a socioekonomický
prostor je velmi komplikovanou záležitostí, která je nutně zatížena subjektivitou
posuzovatele. Především proto, že v těchto případech nelze vycházet z aritmetického pojetí,
ale z hierarchicky členěných hodnotových faktorů, z nichž na nejvyšší příčku nutno stavět
vlivy na obyvatelstvo, na jeho existenční, zdravotní a sociální ukazatele a na aspekty
soudržnosti společenství obyvatel. Pak následují vlivy na přírodu a vlivy na lidské výtvory.
Přistupujeme-li z těchto hledisek k multikriteriální analýze našeho případu, pak lze
konstatovat:
1. mírné zlepšení s ohledem na lidské výtvory - pro alternativu vybudování LC, jedná se
o možné opravy komunikací a kompenzační opatření ze strany provozovatele
2. jen mírně se zhorší situace ve sféře vlivů na přírodní faktory (zábory půdy, lesa,
vlivy na flóru, faunu, ekosystémy), a to jen s přihlédnutím na nutný zábor půdy ze ZPF
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3. výrazně se zlepšující situace na úsecích hospodářského rozvoje (vlivy sociálně
ekonomické, obchod, služby aj.)
C)
Tabulka 15 - 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.

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.4 tohoto zákona. 54/92
Logistické centrum Lovosice
Název záměru
HB REAVIS MANAGEMENT CZ spol..s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
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

Tabulka 16 – Porovnání variant
Kritérium vlivu

nulová

Aktivní

Předpoklad interakce

Půda

5

3

N

Ovzduší

4

4

0

Povrchové vody

5

4

n

Podzemní vody

5

4

0

Flóra

4

4

0

Fauna

4

4

0

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

5

5

0

Hluk

4

4

0

Sociální a ekonomické vlivy

4

5

p

Zaměstnanost

4

5

p

Podmínky pro sport a rekreaci

3

3

0

Doprava

4

3

n

Historické a kulturní památky

5

5

0

Soulad s ÚP

3

4

p

Estetika území

4

4

0

Rizika havárií

4

4

0

Předpokládaná interakce hodnocena jako: VN
N
n
p
P
VP

velmi negativní
negativní
málo negativní
málo pozitivní
pozitivní
velmi pozitivní
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Z tabulky jednoznačně vyplývá:
Málo pozitivní vliv
z hlediska sociálních, ekonomických vlivů, zaměstnanosti a souladu s ÚP
Málo negativní vliv
z hlediska vlivu na povrchové vody a vlivu na dopravní situaci v dotčeném území
Negativní Vliv
Z ohledem na zábor půdy – vynětí ze ZPF
ostatních hlediscích
žádný vliv se nepředpokládá.

Možnost přeshraničních vlivů:
Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic zde nejsou podstatné vlivy hlukové zátěže ani
další vlivy související s výstavbou.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
-

rizika při výstavbě posuzovaného záměru

-

rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

-

rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní
předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
• rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů
• rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze
• riziko nadměrného hluku
• riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti
• riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody
s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato
rizika únosná a nevyžadují zvláštní opatření.
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Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do dvou základních skupin:

Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení
Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních technických či
elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.

Objektivní rizika se týkají živelních pohrom a nestandardních klimatických stavů.
Posuzované území není součástí zátopového území Q100.

Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie
Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.
Obchodní zákoník také řeší vytvoření povinné rezervy firmy, kdy nejnižší částka je stanovena
na 5% z ročního zisku firmy. Stanovami firmy se dá tato částka zvýšit. Tato rezerva by tedy
měla být k dispozici v případě ukončení činnosti a měla by být použita např. k likvidaci
objektu.
Podle zkušeností s obdobnými záměry doporučuje zpracovatel této dokumentace investorovi
vytvořit účet, na kterém by shromažďoval 5% zisku.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie.
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IV. Charakteristika

opatření

k prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace
2. opatření realizovaná v době výstavby
3. opatření realizovaná v průběhu provozu
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na životní prostředí.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí, jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

Opatření realizovaná v době výstavby a provozu
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.

Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:
•

při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný
materiál bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!
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•

Do okolních porostů (zvláště pak v lokalitě potoka Modla) nebude vjížděno žádnou
technikou a nebudou zde zřizována zařízení staveniště, ani deponie výkopů

•

výkopy budou vedeny tak, jak je uvedeno ve výkresu.

•

technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3

•

zvýšenou pozornost věnovat skrývání zeminy – v případě nálezu hrobů, kosterních
zbytků, keramiky apod. ihned informovat orgány památkové péče
Opatření na úseku vody

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

řádnou technologickou 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 potřebným 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.

Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :
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•

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

•

zajistit ozelenění nezpevněných ploch

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

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

•

dokonalou organizaci práce vylučující :
•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

•

technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní
normu EURO 3

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

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace

bude obsahovat

konkretizaci

nasazení

veškeré

a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

stavební technologie
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

Nově budované cesty i manipulační plochy budou vysypány materiálem místního
původu či materiálem podobných vlastností.

•

Bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie 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.

•

eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích
apod.)

Opatření na úseku fauny a flóry

•

v lokalitě stavby vzhledem k zjištěným rostlinným a živočišným druhům není nutno
přijímat žádná omezení ani navrhovat kompenzační či minimalizační opatření

•

za pokácené stromy zajistit náhradní výsadbu v počtu min. 1 nový za 1 pokácený

•

jelikož lze negativní vlivy stavby na zjištěné rostlinné a živočišné druhy v podstatě
vyloučit, není navrhován monitoring negativních vlivů

•

Z důvodu

provedení

průzkumu

až

v druhé

polovině

vegetačního

období,

doporučujeme v jarním období - před začátkem prací – nechat provést kontrolu
lokality z důvodu případného možného zahnízdění ptáků v okrajových částech.
•

V výstavbě areálu je nutno respektovat biokoridor vodního toku Modla

Ochrana zdraví obyvatelstva

•

Provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění hlukových emisí

• Technickým opatřením zabránit průjezdu TNA přes obec Lukavec – konkrétní
opatření specifikovat v dalším stupni PD na základě dohody se samosprávou obce)
• Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu
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• V případě prokázání překročení hygienických norem (při měření ve zkušebním
režimu) omezit provoz tak, aby normy byly dodrženy

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Ze strany zadavatele byly poskytnuty pouze ty podklady, které byly ve stadiu zadání
k dispozici. Mimo to získal zpracovatel další podklady a informace z dalších zdrojů.
Při prognózování budoucího stavu byly brány v úvahu jednak existující studie, jednak byly
provedeny vlastní propočty a odhady. Při hodnocení současné a budoucí zátěže ovzduší byl
použit zpřesněný model SYMOS 97, upravený v roce 2003 dle platné legislativy na verzi
2003. Pro hodnocení hlukové zátěže byl použit programový produkt Brüel & Kjaer LIMA-5,
pracujícím na základě ISO 9613 a metodiky výpočtu hluku z dopravy NMTD, která je
implementována v evropské směrnici č. 49/2000 EC. Zpracování naměřených dat bylo
provedeno na programu Brüel & Kjaer 7815 verse 4.6.

Značnou výhodou zpracovatele předkládané dokumentace je znalost problematiky regionu. Je
možno konstatovat, že pro umístění uvažovaného záměru v dané lokalitě je k dispozici
dostatek podkladů, které umožňují provádět prognózy s dostatečnou vypovídající schopností.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Projektant a zpracovatel EIA spolupracovali a vybírali nejvhodnější varianty pro realizaci
posuzovaného záměru.
V době posuzování nenabyla platnosti změna č.3 ÚPN SÚ Lovosice, schválená ZM dne 19/12
2007. Toto je možné až po nabytí účinnosti předmětné změny v únoru roku 2008. V tomto
smyslu je i vyjádření SÚ k souladu předkládaného záměru s platným Úpn. (str. 71)
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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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 logistického 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 řešeni 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
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. Variantní řešení
v tomto rozsahu není projektantem řešeno.
Jako variantní řešení lze v tomto záměru považovat způsob likvidace odpadních
dešťových a splaškových vod. Zpracovatel oznámení doporučuje k realizace jednoznačně
variantu B (str. 24), která navrhuje likvidaci odpadních vod částečným vsakem, což v daném
případě znamená, že celkové množství vod vypouštěných do vodoteče Modla bude cca
130,72 l/s.
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F.

ZÁVĚR
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Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících
z předkládaného oznámení, přinese určité navýšení či zhoršení současných parametrů zátěží
vůči okolí. Bude se jednat především o:
•

Vliv na půdu – zábor půdy

•

Navýšení dopravy v těsném okolí

Podle provedených studií a dalších shromážděných údajů jsou však vlivy na půdu přijatelné.
Investor bude žádat příslušný úřad o vynětí půdy ze ZPF.
Vlivy způsobené navýšením dopravy, tj. možné navýšení hluku a emisí byly posouzeny
odbornými studiemi, z jejichž závěrů vyplývá, že možná navýšení budou nepatrná a nebudou
překračovat zákonné limity. Zpracovatel dokumentace jako minimalizační opatření navrhuje
technicky znemožnit průjezd TNA směrem přes obec Lukavec.

•

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

•

Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné.

•

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

• Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze hodnotit jako málo významné,
bude-li při nakládání s odpadními vodami uplatněna navrhované varianty B.
•

Vliv záměru na půdu lze označit za významný.

• Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.
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•

Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze tedy hodnotit jako nevýznamné

•

Vliv na NATURU 2000 - realizace záměru nebude mít významný negativní vliv

•

Vlivy záměru na krajinu lze hodnotit jako nevýznamné.

• Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit , při dodržení
podmínky znemožnění průjezdu TNA směrem na obec Lukavec, jako nevýznamné.

Vzhledem k tomu, že se záměr ve většině složek životního prostředí, kromě vlivu na půdu,
neprojevuje významně negativně, 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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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Záměrem investora je vybudování skladovacího – logistického centra založeného na kolejové
dopravě, které budou sloužit pro skladování a překládku zboží. Mezi související stavby bude
dále patřit výstavba areálových komunikací a části trati pro novou železniční vlečku, dále
parkovišť, ozeleněných ploch, retenční nádrže, přívodní vodovodní a plynovodní řad a malá
ČOV.
Lokalita pro uvažovaný záměr se nachází ve správním obvodu města Lovosice. (mapa1,2).
Umístění tohoto záměru vychází z potřeby krátkého napojení na dálniční síť a železniční
koridory. Pozemek se nachází v blízkosti dálnice D8 Praha-Teplice-Ústí n/L-SRN a 1.
železničního koridoru SRN-Děčín-Ústí n/L-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav-SR Součástí
záměru je vybudování nové železniční vlečky, která se napojí do stávajícího seřaďovacího
kolejiště ČD , situovaného cca 300 m od plochy uvažovaného záměru. Dalším významným
faktorem pro umístění záměru v dané lokalitě je dostupnost pracovní síly v Ústeckém kraji.
Realizace investičního záměru přispěje k tolik kýženému návratu části nákladní
přepravy ze silnice na železnici a v tomto ohledu bude dopad projektu na životní
prostředí veskrze pozitivní.

Kapacita záměru:

Celková plocha areálu

86 337 m2

Celková plocha zastavěná

59 405 m2

Plochy skladu

42 678 m2 (rozměr 508 * 84 m)

Plocha AB+TP

233 m2

Plocha vrátnice

27 m2

Zpevněné plochy

16 727 m2

Plocha zeleně

26 932 m2

Plocha pro vynětí ze ZPF

78 319 m2

Počet parkovacích míst

64 OA + 20 NA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace4

4

V době posuzování nenabyla platnosti změna č.3 ÚPN SU Lovosice, schválená ZM dne 19/12 2007. Toto je
možné až po nabytí účinnosti předmětné změny v únoru roku 2008. V tomto smyslu je i vyjádření SÚ k souladu
předkládaného záměru s platným Úpn.
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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mapa 1 – mapa širších vztahů – červeně označeno zájmové území
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mapa 2 – zájmové území – zájmové území označeno červeně označeno
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mapa 3 – ÚSES - červeně označeno zájmové území
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Mapa 4 – Chráněná území v blízkém okolí
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Mapa 5 – oblasti systému Natura 2000 v širším okolí uvažovaného záměru
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Mapa 6 – ortofotomapa zájmového území s vyznačeným umístěním záměru
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mapa 7 – zastavovací studie s umístěním záměru
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Mapa 8 – chráněná ložisková území v okolí plochy uvažovaného záměru
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Skládka odpadů

Mapa 9 – oblast skládky NO, stará zátěž v okolí
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Přehled zkratek
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
AOPaK – Agentura ochrany přírody a krajiny
ÚSES – územní systém ekologické stability
NRBC - nadregionální biocentrum
RBC - regionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VKP - významné krajinné prvky
ZPF – zemědělský půdní fond
ŽP – životní prostředí
ČHMÚ – český hydrometeorologický ústav
PO – ptačí oblast
EVL – evropsky významná lokality
KOD (SOD, OD) – kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
LC – logistické centrum
Dotčené území – území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce (dle naši potřebu cca okruh do 3 km)
Posuzovaná lokalita, území – širší zájmové území (dle naši potřebu okruh cca 5 – 15 km)
Plocha zamýšleného záměru – konkrétní místo výstavby záměru (označené parcelním číslem)
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V Litvínově 25.1.2008

…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
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