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Úvod
Pro stavbu ”Prodejna Penny Market Podbořany”, která je v současnosti projekčně
připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy
č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) - bodu 10.6 záměr nedosahující příslušných limitních hodnot.
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A. Údaje o oznamovateli
Investor
Sídlo
IČ
DIČ

A+R s.r.o., Jirny 353, 250 90
Jirny 353, 250 90 Praha
26746000
CZ26746000

Oznamovatel
Sídlo
IČ
DIČ
Vedoucí projektu

OIK, spol.s r.o.
28.října 919, 277 11 Neratovice
46351388
CZ46351388
Ing.Pavel Janků
tel. 606886567
janku@oik-sro.cz

Projektant
Sídlo
IČ
DIČ
Vedoucí projektu

Ing. Fedor Rusňak - Ateliér Pozemních Staveb, tel.:,
Leskovecká 287/16, 155 21 Praha-Zličín
49617389
CZ49617389
Ctirad Zedník
tel. 257 950 531 603203107
fax: 257 951 263

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Prodejna Penny Market Podbořany
2. Umístění záměru

Kraj Ústecký
Město Podbořany
Katastrální Podbořany, p.č.198/2, 1130, 1131, 1132/1,
1132/4, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1134/1, 1134/2,
1134/3, 1135, 1152, 1166, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1168,
1169, 1190/1

3. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha pozemku
Obestavěný prostor
Užitková plocha
Zastavěná plocha
Počet parkovacích stání

7 115 m2
10 160 m3
1 400 m2
1 450 m2
86

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je stavba nové prodejny potravin ve městě Podbořany. Území plánované
stavby se nachází v centru města Podbořany. Pozemky jsou situovány na západ od ulice
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Dukelská a na sever od Masarykova náměstí. Od Masarykova náměstí odděluje pozemky
budova pošty.
Příjezd na pozemky určené pro umístění prodejny potravin je z ulice Dukelská (u křižovatky
Dukelská x Cyrila a Metoděje) a z Masarykova náměstí průjezdem kolem pošty.
Z Masarykova náměstí bude umožněn rovněž samostatný přístup pro pěší.
Přes pozemky dotčené stavbou budou umožněny přístupy do okolních zahrad na severu
(p.č.1165,1164,1163).
Z plochy plánované stavby bude rovněž přístupný pozemek autoservisu (p.č. 1138/1,
1138/2.), pekařství (1129) a průjezd do dvora budovy č.p.55.
Území stavby (plocha pozemků p.č. 198/2, 1130, 1131, 1132/1, 1132/4, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1133/4, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1135, 1152, 1166, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1168,
1169, 1190/1) je definované jako plocha občanské vybavenosti – navrhovaná stavba je
v souladu s územním plánem města.
Navrhovaná stavba bude zahrnovat prodejnu potravin a řeznictví.
Prodejna potravin bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, tj. k prodeji baleného
ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků, balených
nápojů a některého drogistického zboží.
Prodejna řeznictví bude sloužit k pultovému prodeji masa, uzenin, lahůdek a doplňkového
sortimentu.
Stavba prodejny bude probíhat současně se zachováním provozu na přilehlé komunikaci.
Pouze v nejnutnějších případech bude povoz omezen nebo přerušen. Příjezd na stavební
pozemek bude z ulice Dukelská.
Zásobování stavby vodou a elektrickou energií bude ze staveništních přípojek. Odvodnění
stavebního pozemku bude staženo do jednoho bodu a likvidováno vsakem.
Se stavbou nesouvisí potřeba vybudovat žádnou novou stavbu. Bilance zemin jsou navrženy
jako převážně vyrovnané. Případná přebytečná zemina bude uložena na skládce zeminy.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.
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Situace umístění obchodního objektu Podbořany
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Charakter investičního záměru odpovídá v územním plánu stanovenému funkčnímu využití
území. Navrhovaný areál je projektován v území, které má podle schváleného územního
plánu funkční využití jako plocha občanské vybavenosti.
Varianty
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na přípustnost dle územního plánu a dopravní
dostupnost území. V rámci přípravy stavby byly podrobně zhodnoceny možnosti území a
stanovena nejpříznivější možnost umístění prodejny potravin a řeznictví v území.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná investorem.
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu, tj. zachování
stávajícího stavu území. Nulová varianta je možná, neumožňuje ale realizovat podnikatelský
záměr investora související se zabezpečením občanské vybavenosti území novou prodejnou
potravin, které v souladu s územně plánovací dokumentací obce, jak vyplývá i z vyjádření
Stavebního úřadu – úřadu územního plánování města Podbořany, č.j. SÚ/2008/sdělení/He
z 12.2.2008.
Otázku případného vlivu například jiné stavby nebo jiného řešení lokality (v souladu
s územním plánem) na životní prostředí nelze nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být
přijatelná. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je
možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných
opatření. Jako takovou lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých
záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném
důsledku i zájmu zabezpečení služeb obyvatelstvu.
V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a zejména následně i
provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora s cílem zabezpečit pro
obyvatelstvo prodej potravin v navrhovaném nákupním celku.
Minimalizace vlivu provozu prodejny je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry
minimalizace možných impaktů.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Urbanistické řešení
Budova prodejny bude halový objekt široký 35 m, s přibližnou orientací podélné osy východ
západ. Dům je navržen jednopodlažní. Střecha domu bude sedlová.
Zviditelnění prodejny bude provedeno standardním poutačem firmy a nápisem nad vstupním
přístřeškem do prodejny. Dům bude architektonicky řešen jednoduše. Fasáda bude hladká,
bílá v kombinaci se žlutou, čelo nad vstupem do prodejny bude z palubkového obkladu.
Podokapový žlab bude viditelný. Střešní krytinou bude BRAMAC - červená.
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Zásady technického řešení
V prodejné potravin bude situována samotná prodejna, sklady a sociální zázemí.
V zóně skladového a technického zázemí prodejny bude umístěno sociální zařízení
zaměstnanců – WC (ženy, muži), šatna a denní místnost s kuchyňkou. Zároveň zde bude
úklidová komora a kancelář vedoucího. Sociální, technické, skladové a úklidové zázemí bude
sloužit pouze prodejně potravin.
Prodejna řeznictví bude řešena jako samostatný provoz, nezávislý na provozu prodejny
potravin. V přízemí je navržena prodejna řeznictví. V zóně skladového a technického zázemí
prodejny bude sociální zázemí zaměstnanců (WC, šatna a denní místnost). Sociální,
technické, skladové a úklidové zázemí bude sloužit pouze prodejně řeznictví.
Záměr bude zahrnovat následující stavební a inženýrské objekty:
SO 00 – Příprava území
SO 01 – Prodejna potravin
SO 02 – Zpevněné plochy, terénní úpravy, dopravní řešení
SO 03 – Úprava komunikace, autobusová zastávka
SO 04 – Přípojka vodovodu, vnější část vnitřního vodovodu
SO 05 – Přípojka plynu
SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace
SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace
SO 08 – Odvodnění zpevněných ploch
SO 09 – Přípojka elektro NN
SO 10 – Přípojka a přeložka slaboproudu
SO 11 – Přeložka plynovodu
SO 12 – Osvětlení areálu
SO 13 – Reklamní pylon
SO 14 – Veřejné osvětlení komunikace
SO 15 – Sadové úpravy
SO 16 – Demolice
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
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Prodejna potravin a řeznictví

ŘEZNICTVÍ

PENNY MARKET
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Stavba bude po realizaci sloužit jako prodejna potravin v sortimentu běžné samoobsluhy (asi
1 000 položek). Objekt bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, tj. k prodeji
baleného ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků,
balených nápojů a některého drogistického zboží.
Zásobování prodejny Penny Market
Zásobování se předpokládá velkými nákladními automobily (TIR) - 2x denně, tj. ráno mezi 7730 a večer do 19 00, a malými nákladními auty (avia) přes den 2 až 3 x denně (pečivo), ráno
mezi 6 – 700 a dále pak v časech podle potřeby prodejny. Zásobování bude prováděno
převážně do prostoru prodejny Penny Marketu.
Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen
chladící a mrazící řetězec. V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce. V chladírně
budou uloženy mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená
zelenina, mražené balené maso a vejce budou ukládány přímo do regálů v prodejně. Mražené
sladké zboží bude skladováno zvlášť v mrazících boxech.
Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru v přepravkách.
Základní drogistické zboží bude ukládáno do regálů přímo v prodejně.
V prodejně bude distribuované pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá.
Obsluha Prodejny Penny
Počet zaměstnanců:
Potraviny:
ženy
muži

12 osob celkem ve dvousměnném provozu
5 + 1 osob - jedna směna
5
1

V zóně skladového a technického zázemí prodejny bude situováno sociální zařízení pro 12
zaměstnanců – WC (ženy, muži), úklidová komora, denní místnost s kuchyňkou, kancelář
vedoucího. Šatny jsou dimenzovány pro 12 osob (10 žen a 2 muži). Skříňky jsou odděleny
pro ukládání pracovního a civilního šatstva. V každé šatně je navrženo sezení (lavičky) pro 1
směnu zaměstnanců.
Předsíňka u WC (mužů a žen) je opatřena sprchovým boxem.
Údržba provozu prodejny bude prováděna centrálně dle požadavků vedoucího prodejny.
Úklid prodejny a manipulačního prostoru bude prováděn strojně. Stroj je umístěn v úklidové
komoře, kde je instalována výlevka se studenou a teplou vodou s hadicovou přípojkou a
s vpustí (umístěnou ve stejné výšce s výlevkou) pro vyprazdňování stroje. V manipulačním
prostoru je umístěna rovněž výlevka se studenou a teplou vodou s možností připojení na
hadici. Tato výlevka bude vybavena nástěnným zásobníkem na mýdlo, držákem na papírové
ručníky a odpadkovým košem.
Běžná údržba vozíků (případné mytí) bude prováděna v místnosti úklidu. Oprava vozíků
nebude prováděna, investor vždy zajistí výměnu za nový výrobek z centrálního skladu.
Výkup lahví je umístěn v manipulačním prostoru poblíž dveří mezi prodejnou a
manipulačním prostorem. Ze strany prodejny je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy a
v manipulačním prostoru je pak umístěn stůl pro výkup.
Kancelář vedoucího slouží pro zpracování agendy a je využívána do 4 hodin denně.

Prodejna řeznictví – popis provozu, technologií, systému skladování a pomocných provozů
Prodejna řeznictví je řešena jako samostatný provoz, nezávislý na provozu Penny Marketu.
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Základní seznam skupin výrobků
Bourané maso + uzeniny, drůbež celá + porcovaná (chlazená a mražená), masné polotovary,
doplňkový sortiment – pečivo, sýry, lahůdky a krmivo pro psy – hermeticky balené, oddělené
od potravin. Všechny potraviny a suroviny budou do prodejny dodávány řádně balené a
chráněné.
Druh a rozsah činnosti
- nákup, úchovu, manipulaci před prodejem a přímý prodej výsekového masa, což jsou
výsekově upravené části jatečných zvířat určených k uvádění do oběhu
- nákup, úchovu a přímý prodej chlazené drůbeže, dodané z porážek, kde je zajištěno
chlazení vzduchem, a uznané při veterinární prohlídce za poživatelnou bez omezení
- přímý prodej mletého baleného masa
- nákup a přímý prodej masných výrobků včetně drůbežích vyrobených ze zdravotně
nezávadného masa a orgánů posouzených při veterinární prohlídce příslušnými
kompetentními orgány jako poživatelné bez omezení
- nákup skladování a přímý prodej balené mražené drůbeže v malospotřebitelském balení
s předepsaným označením přímo od výrobce
- nákup skladování, balení a přímý prodej balených, příp. zabalených sýrů
- nákup a přímý prodej lahůdek
- výroba masných polotovarů časově odděleně v přichlazované přípravně masa pro přímý
prodej spotřebiteli v navazující prodejně.
Uchování a skladování
- dle typu komodity, vychází se ze zákonných předpisů
- odděleně: maso, uzeniny, balená drůbež
- maso je v chladícím boxu pověšeno na konstrukci z nerez oceli, pouze výjimečně po
krátkou dobu v přepravkách
- vyprázdněné přepravky se v umývárně ihned vypláchnou proudem vody
- maso je v chladírně uloženo při +4°C, teplota se pravidelně kontroluje a výkyvy zapisují
do deníku, při trvalém zvýšení teploty se ihned požádá o opravu příslušná servisní
organizace
- za dodržení teplotního a skladovacího režimu v chladícím boxu zodpovídá vedoucí
směny
- pod přepravkami v chladírnách budou na podlaze uloženy přepravky prázdné
- balené mražené pečivo se uchovává v mrazícím boxu.
- balená drůbež je uložena v boxech v prodejně.
Příprava
- vyčlenění nářezových strojů odpovídajících sortimentu
- maso se přemisťuje do přípravny masa, ve které se provádí jeho dělení na plátky, kostky,
porce a to anatomickým způsobem, přičemž se provádí tzv. „kuchyňská úprava,,
- dělení se provádí na pracovních stolech z potravinářsky nezávadné plast. hmoty.
Používané pracovní nože a podobně se často brousí, aby řezy byly hladké a udržují
v čistotě podle příslušné části sanitačního řádu. Podle okolností se používá dobře
udržovaný řeznický špalek
- nařezané maso se ihned klade na tácky
- teplota v přípravně masa se udržuje do +12°C a v prodejní vitríně kolem +4°C
- za dodržení režimu v přípravně masa a v prodejních vitrínách zodpovídá vedoucí směny a
to včetně dodržení sanitačního řádu platného pro tento úsek
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-

-

masné polotovary se připravují časově odděleně a na čistém vydezinfikovaném stole v
přichlazované přípravně masa pouze pro vlastní prodej v navazující prodejně – příprava
časově oddělena
příprava mraženého pečiva pro prodej probíhá v místnosti pekárny. Zde jsou jednotlivé
druhy výrobků vyjmuty z mrazících truhel a uloženy na pečící plechy opatřené pečícím
papírem. Dále jsou takto připravené pečící plechy dopraveny k pečící peci pomocí
nerezového vozíku, kde jsou uloženy do kynárny. Po nakynutí se připravený polotovar
vkládá do horkovzdušné pece. Již hotové výrobky se vyndávají z horkovzdušné pece a
jdou přímo do prodejního pultu. Vyndávání mraženého pečiva z mrazáku a příprava
pečiva je vždy časově oddělena od zacházení se živ. produkty a používají se samostatné
rukavice, vyčleněné jen pro tuto činnost.

Dveře chladících boxů budou izolační, omyvatelné, s atestem. Dveře v zárubně v přípravně a
prodejně jsou omyvatelné, odolné proti vlhkosti.
Všechny chladící zařízení (klima, zchlazení přípravny, chladírny, vitrína) mají odvod
kondenzátu do kanalizace.
Sklad přepravek baleného masa a masných výrobků slouží časově odděleně (bez souběžného
výskytu zboží a prázdných přepravek) jako sklad baleného masa a masných výrobků, při
dodržování teplotních podmínek pro jejich skladování.
Likvidace živočišných odpadů bude prováděna dle Sanitačního řádu. Smlouva na odvoz
konfiskátu bude uzavřena před otevřením prodejny.
Zásobování prodejny
Všechny potraviny a suroviny budou do prodejny dodávány řádně balené a chráněné.
Zásobování se provádí izotermickými vozidly s chlazením, za podmínek určených platnou
legislativou. Surovina je dodávána z masných závodů, které jsou pod stálou kontrolou veter.hyg.služby. Jako obaly jsou používány přepravky z plastiků a maso je v každé přepravce
překryto PE folií.
Maso je v přepravkách z příjmové rampy nejkratší cestou přemístěno do chladícího boxu. Při
příjmu se provádí měření teploty masa vpichovým teploměrem.teplota masa nesmí překročit
6°C. Záznamy o měření jsou zapisovány do určené tabulky – odpovědným za zapisování
skutečnosti je vedoucí prod., nebo jeho zástupce, který přidá k zápisu svůj podpis. Za příjem
masa podle množství a kvality zodpovídá vedoucí směny. Maso se z přepravek v nejkratší
možné době zavěsí v chladírně masa.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Na životní
prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu a vlastní provoz objektu a provozu
souvisejícímu s parkovacími místy. Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a
začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.
Navržena je stavba prodejny, která je přiměřeným způsobem začleněna do předmětného
území zohledňující okolní objekty a dopravní charakteristiky území.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení prodejny je
navrženo se zohledněním navazujících ploch.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

09/2008
2009

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Ústecký
Město Podbořany
Katastrální území Podbořany

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu
Podbořany.

15

II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 198/2, 1130, 1131, 1132/1, 1132/4, 1133/1,
1133/2, 1133/3, 1133/4, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1135, 1152, 1166, 1167/1, 1167/2, 1167/3,
1168, 1169, 1190/1 v k.ú. Podbořany.
Tabulka č.1
KN
198/2
1130
1131

Výměra
1435
2164

1132/1
1132/4
1133/1
1133/2
1133/3
1133/4
1134/1
1134/2
1134/3
1135
1152
1166
1167/1
1167/2
1167/3
1168
1169
1190/1

419
230
133
743
119
194
601
26
281
1119
1049
1015
441
23
22
462
900
403

50

DRUH
Ostatní plocha, silnice
Zahrada, ZPF
Ostatní plocha, komunikace

LV
2133
2164
10001

Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zahrada, ZPF
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zahrada, ZPF
Zahrada, ZPF
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha, komunikace
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha, komunikace

10001
10001
1189
10001
1189
1189
10001
10001
10001
1189
10001
1189
1189
1189
1189
10001
1189
10001

BPEJ
1.57.00

1.57.00

1.57.00
1.57.00

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”.
Dle poskytnutých podkladů bude zabrána půda s BPEJ 1.57.00, tj. půda II. třídy ochrany,
kterou je možné využít pro výstavbu jen podmíněně a s ohledem na územní plánování je půda
podmíněně odnímatelná. Tato skutečnost byla prověřena vyhodnocením záboru půdy v rámci
územního plánu - vymezení plochy jako plochy navržené pro zábor ZPF.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.). Provedena bude skrývka kulturních
zemin, se zeminami bude zacházeno s ohledem na zabezpečení uchování kvality skrytých
zemin.
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
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2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda bude zajištěna pro sociální potřeby při výstavbě obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Nejprve bude přivedena nová přípojka vody ukončená vodoměrem a přípojka elektrické
energie ukončená staveništním rozvaděčem energie. Pitná a užitková voda bude v počáteční
fázi dovážena.
Období provozu
Objekt bude napojen přípojkou na stávající vodovodní řád.
Potřeba vody v době provozu
Penny Market:
720 l/d
Řeznictví:
320 l/d
Celkem:
1 040 l/d
1 300 l/d
Qdmax = 1040 x 1,25
Qhmax = 1300 x 1,8 / 12
195 l/h
Qrok
332,8 m3/rok
Podrobně bude technický způsob řešení napojení proveden v projektu.
Teplá užitková voda bude připravována v elektrických ohřívačích a v kombinovaném
plynovém kotli. Dostatečné množství energie je zohledněno při návrhu elektroinstalace a
vytápění.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Odběr č.1 : Penny Market
Odběr č.1
Celkem

Pi = 99,0 kW
Ps= 62,0 kW
Průměrný koeficient současnosti
β = 0,627
Výpočtový proud: Iv = 99,2 A při cos ϕ = 0,95

Požadovaná hodnota jističe před elektroměrem In = 3x100 A/B – charakteristika vedení.
Odběr č.2 : Prodejna řeznictví
Odběr č.2
Celkem

Pi = 41,1 kW
Ps = 26,5 kW
Průměrný koeficient soudobosti
β= 0,645
Výpočtový proud při cos ϕ 0,95: Iv = 42,4 A

Jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem In=3x50A - charakteristika vedení
Celková roční spotřeba elektrické energie se předpokládá 185.000 kWh/rok
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Vytápění
Penny Market
Tepelná ztráta objektu
42,4 kW
Ohřev VZT jednotek (větrací jednotky)
40,0 kW
Roční spotřeba tepla
Vytápění
76 MWh/r
Ohřev VZT jednotek
48 MWh/r
Celkem
124 MWh/r (445 GJ/r)
Stanovení přípojného tepelného výkonu dle ČSN 006 0310, příloha A:
A2: QPRIP = QTOP + QVZT = 42,4 + 40
82,4 kW
Řeznictví
Tepelná ztráta objektu
Roční spotřeba tepla

6,9 kW
95 GJ/rok

Prodejna potravin
Prodejna řeznictví

10,6 m3/h
2,8 m3/h

Plyn
Zemní plyn:
13 200 m3/rok
5 500 m3/rok

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době výstavby
Stavba prodejny bude probíhat za provozu přilehlé komunikace. Pouze v nejnutnějších
případech bude povoz omezen nebo přerušen. Příjezd na stavební pozemek bude z ulice
Dukelská.
Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu nákladních automobilů a
stavebních strojů . Zhotovitel bude udržovat čistotu při výjezdu ze staveniště na komunikaci
(oklepová rampa apod.).
Doprava v době provozu
Celkový skutečný počet stání je navržen 86 z toho je 5 stání pro invalidy (5,0 %), což
vyhovuje ČSN 73 6110. Areál prodejny potravin tvoří samostatný objekt prodejny a
parkoviště. Vjezd a výjezd pro zákazníky je navržen vjezdem z ulice Dukelská a Revoluční.
Vjezd pro zásobování je navržen z Masarykova náměstí.
Silniční provoz
Velikost dopravního zatížení
Zásobování se předpokládá velkými nákladními automobily (TIR) - 2x denně, tj. ráno mezi 7730 a večer do 19 00, a malými nákladními auty (Avia) přes den 2 až 3 x denně (pečivo), ráno
mezi 6 – 700 a dále pak v časech podle potřeby prodejny. Zásobování bude prováděno
převážně do prostoru prodejny Penny Marketu.

Nárůst intenzity dopravy na vjezdu z ul. Dukelská (silnice II/224) osobních vozidel zákazníků
a z Masarykova náměstí osobních vozidel a nákladních vozidel zásobování a na parkovišti
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prodejny vychází ze zadání a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (86 parkovacích
míst z toho 5 pro invalidní občany).
Na základě projektované kapacity prodejny se nepředpokládá nárůst provozu vozidel na ul.
Dukelská (silnice II/224) a Masarykově náměstí, budou k prodejně přijíždět vozidla, která
dnes zde projíždějí. Na ul. Dukelská (silnice II/224) byl v roce 2005 (sčítání prováděné pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR) průjezd 6 024 vozidel/den.
Tabulka č.2
Dopravní trasy- průjezdy
vozidel
Příjezd k parkovišti
od ul. Dukelská (silnice II/224)

Příjezd k parkovišti
od Masarykova náměstí

Parkoviště PENNY MARKET

Zásobování PENNY MARKET

Vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

Rok 2010
voz/den
po výstavbě
350

350
150
6
4
160
500

500
6
4
10

Jiná infrastruktura
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí
(přeložky, úpravy). Objekt bude připojen přípojkami na stávající sítě v území.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě - plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období
2 – 3 měsíců a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.
Odhad emisí z liniových zdrojů nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto údajů a
stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci
zpracování prováděcího projektu stavby dodavatelem stavby a dále budou určeny druhy,
množství a zdroje jednotlivých materiálů a dodávek.
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor staveniště,
který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení pro eliminaci sekundární prašnosti
jsou uvedena v dalších částech oznámení.
Doba provozu
Pro provoz zdroje byla zpracována rozptylová studie (Ing. Petr Fiedler, 02/2008), která je
přílohou oznámení.
Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv realizace stavby
„PENNY MARKET - Podbořany“ a to vliv provozu vlastní prodejny a nárůst silniční dopravy
z ul. Dukelská (silnice II/224) a Masarykova náměstí a na novém parkovišti.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „PENNY MARKET Podbořany“ a to pro rok 2010, po výstavbě prodejny a úplném celoročním provozu. Realizace
stavby „PENNY MARKET - Podbořany“ je uvažovaná západně od ul. Dukelská (silnice
II/224) a severně od Masarykova náměstí.
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby
„PENNY MARKET - Podbořany“, po výstavbě :
• Plynová kotelna prodejny PENNY MARKET o celkovém výkonu 80 kW.
• Nárůst silniční dopravy od ul. Dukelská (silnice II/224) a od Masarykova náměstí přes
dopravní napojení a na parkovišti prodejny PENNY MARKET.
Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace v hodnocené lokalitě města
Podbořany, pocházející z provozu stavby „PENNY MARKET - Podbořany“, dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního
pozadí hodnocené lokality města Podbořany, před provozem stavby „PENNY MARKET Podbořany“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní
koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity znečišťujících látek
dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení
vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
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stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise:
- tuhé znečišťující látky (TZL)
- oxid dusičitý (NO2)
- oxidy dusíku (NOx)
- benzen
- benzo(a)pyren.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Podbořany prováděno
měření koncentrací imisí. Nejbližší lokalita s měřením imisních koncentrací je měřící stanice
ČHMÚ č. 1306 (Strojetice). Výsledky měření v roce 2006 :
Stanice ČHMÚ č. 1306 (Strojetice)
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 137,0 µg/m3,
98 % kv. 121,0 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 33krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 25,9 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 16,6 µg/m3
Městský úřad Podbořany je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 (Sdělení odboru ochrany
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší,
na základě dat za rok 2005) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise
suspendované částice (PM10) - průměrná denní koncentrace na ploše 52,0 % města pro
ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Podbořany pro rok 2010 (bez realizace stavby
„PENNY MARKET - Podbořany“) je možno určit jen na základě odborného odhadu
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech)
a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „PENNY MARKET - Podbořany“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 150 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 29 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 130 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 25 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 0,4 ng/m3
¨
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Imisní limity pro znečišťující látky
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou
stanoveny následující imisní limity:
Tabulka č.3
Imise

Ochrana zdraví lidí
Ochrana ekosystémů
aritmetický průměr
aritmetický průměr
roční
denní hodinový osmihodinový
roční
(1.10- 31.3)
µg.m-3
suspendované částice (PM10)
40
50
oxid dusičitý (NO2)
40 *
200*
benzen
5*
benzo(a)pyren
0,001 **
Poznámka :
- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)
- ** imisní limit splnit do 31.12.2012

Emisní charakteristika zdroje
Plynová kotelna prodejny PENNY MARKET (celkový výkon 80 kW)
• dva nástěnné kotle o jmenovitém výkonu 40 kW na zemní plyn
• výška komínů - 6 m, průměry ústí - 2 x 125 mm
• maximální spotřeba zemního plynu - 13,4 m3/h (2 x 6,7 m3/h)
• projektovaná celková spotřeba zemního plynu - 18 700 m3/rok
• provozní hodiny kotlů při maximální spotřebě plynu - 1 394 h/rok
• objem spalin v komínech - 2 x 0,0223 Nm3/s
Silniční provoz
Nárůst intenzity dopravy na vjezdu z ul. Dukelská (silnice II/224) osobních vozidel zákazníků
a z Masarykova náměstí osobních vozidel a nákladních vozidel zásobování a na parkovišti
prodejny vychází ze zadání a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (86 parkovacích
míst z toho 5 pro invalidní občany). Na základě projektované kapacity prodejny se
nepředpokládá nárůst provozu vozidel na ul. Dukelská (silnice II/224) a Masarykově náměstí,
budou k prodejně přijíždět vozidla, která dnes zde projíždějí. Na ul. Dukelská (silnice II/224)
byl v roce 2005 (sčítání prováděné pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) průjezd 6 024
vozidel/den. Použité intenzity dopravy jsou uvedeny v tabulce na straně 18 tohoto oznámení.
Emise
Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5)
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., (platné do 31.12.2007). Emisní faktory jsou použity pro
zemní plyn s projektovanou celkovou spotřebou 18 700 m3/rok.
Tabulka č.4
Škodlivina
TZL

Poznámka:

Emisní faktor
kg/1 mil. m3 ZP
20

Emise
Kotle 2 x 40 kW
mg/s
kg/rok

0,037
0,37
9,6
0,018
SO2
0,18
1 600
2,978
NOx
29,92
320
0,596
CO
5,98
64
0,119
OC
1,20
- TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,
CO - oxid uhelnatý, OC - organické látky jako celkový organický uhlík TOC.
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Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010
budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 %
vozidel EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez
katalyzátorů).
Tabulka č.5

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010
PM10 (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,206
0,042
0,039
1,307
0,184
0,242
9,926
0,919
0,795
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010
NO2 (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,230
0,032
0,024
1,377
0,231
0,162
20,002
0,875
0,728
benzen (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,125
0,014
0,011
0,019
0,004
0,003
0,202
0,033
0,021
benzo(a)pyren (g/km.voz.)
5 km/h
50 km/h
90 km/h
0,050
0,047
0,187
0,029
0,035
0,095
0,138
0,342
1,513

130 km/h
0,077
0,454
0,795

130 km/h
0,031
0,166
0,728
130 km/h
0,018
0,003
0,021
130 km/h
0,425
0,210
1,513

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných
zdrojů,
výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou
rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů,
stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu,
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám
stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského,
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.
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Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší
-

-

-

-

-

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti
třídách stability ovzduší,
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o
nejnepříznivější situaci, která může nastat),
maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější
situaci, která může nastat),
maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která
může nastat),
roční průměrné koncentrace,
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na
vzdálenost od zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2,
situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru,
dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity).

Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na
pojezdu po parkovišti a příjezdových komunikacích.
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení nárůstu imisní zátěže pocházející z provozu stavby „PENNY MARKET Podbořany“ v roce 2010, po výstavbě a plném celoročním provozu prodejny pro :
- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „PENNY MARKET - Podbořany“ bude v roce 2010 na hodnoceném
území 800 x 800 m nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10)
v rozmezí 0,034 až 0,338 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,000 2 až 0,012 6
-3
µg.m .
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Dukelská 55 bude nárůst maximální denní
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,173 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace
= 0,008 µg.m-3.
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,223 až 1,981 µg.m-3 a
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,001 až 0,036 µg.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Dukelská 55 bude nárůst maximální hodinové
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 1,349 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace =
0,020 µg.m-3.
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Hodnocení ročních koncentrací benzenu
Po realizaci stavby „PENNY MARKET - Podbořany“ bude v roce 2010 na hodnoceném
území 800 x 800 m nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 04 až
0,005 37 µg.m-3, viz příloha - vykreslená průměrná roční imisní koncentrace.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Dukelská 55 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisi benzenu = 0,003 2 µg.m-3.
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí
benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 02 až 0,000 002 21 ng.m-3.
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Dukelská 55 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 001 6 ng.m-3.
Suspendované částice (PM10)
Tabulka č.6
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
0,034
0,338
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 2
0,012 6

Oxid dusičitý (NO2)
Tabulka č.7
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
0,223
1,981
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,001
0,036

Benzen
Tabulka č.8
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 04
0,005 37

Benzo(a)pyren
Tabulka č.9
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
ng/m3
0,000 000 02
0,000 002 21
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Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „PENNY MARKET Podbořany“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je
možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek v
hodnocené lokalitě.
U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné konkrétní
větrné růžice.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „PENNY MARKET Podbořany“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (plynová kotelna a nárůst
příslušné silniční dopravy - vozidla nakupujících a zásobování prodejny) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „PENNY
MARKET - Podbořany“ v hodnocené lokalitě bude ve výši :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,338 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,012 6 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,981 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,036 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,005 37 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 21 ng/m3
Maximální imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „PENNY
MARKET - Podbořany“ bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby ul. Dukelská 55 :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,173 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,008 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,349 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,020 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,003 2 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 001 6 ng/m3
Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Podbořany pro rok 2010 (bez realizace stavby
„PENNY MARKET - Podbořany“) je určen na základě odborného odhadu (výsledky
imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech) a
v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „PENNY MARKET - Podbořany“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 150 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 29 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 130 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,0 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,4 ng/m3
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Podbořany v roce
2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „PENNY MARKET - Podbořany“,
v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Dukelská 55), budou výsledné imisní koncentrace
škodlivin :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 150,173 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 29,008 µg/m3
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- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 131,349 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,020 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,003 2 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,400 001 6 ng/m3
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční
koncentrace, oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „PENNY MARKET - Podbořany“ pro suspendované
částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším
znečištěním 0,173 µg/m3 = 0,1 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění
pro suspendované částice (PM10) nepochází jen ze silniční dopravy a plynového topení, ale
významný vliv má průmyslová výroba a lokální topeniště na pevná paliva.
Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech
podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou stoku splaškové kanalizace. Na
splaškovou kanalizaci budou napojeny běžné zařizovací předměty převážně s normálním
znečištěním odpadních vod bez nutnosti předčištění a gravitačně. Pouze odpadní splaškové
vody z provozu řeznictví, kde by mohlo dojít ke znečištění odpadních vod tuky, budou
odvedeny samostatným svodným potrubím do lapáku tuku vně objektu.
Splaškové odpadní vody (dle potřeby vody)
Penny Market
12 x 60 l/zam/den
Řeznictví:
4 x 80 l/zam/den
Celkem:
Qs = 0,024 l / s

720 l/d
320 l/d
1 040 l/d

Výpočet množství odpadních vod na lapák tuku
Qs = (0,2 x 2,45 ) + 0,84 =
1,33 l/s
Dešťové odpadní vody
Pro výpočty je použit údaj
Tabulka č.10
Plocha č.
1
2
3
Celkem Qd

střecha
1360

15 min deště s periodicitou n = 0.5
intenzita 15 min deště, per.0,5
i = 0,0162 l/s m2
F (m2)
Park.plocha

Asf.plocha

1725
2230

FR
m2
1224
1035
1784

i
0,0162
0,0162
0,0162

Q
l/s
19,83
16,77
28,94
65,54
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3. Kategorizace odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací)
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.11
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná
tkanina
Beton
Cihly
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Způsob nakládání s odpadem - ve fázi výstavby
Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro přesnou
kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné
údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem,
v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění
pozdějších změn a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu
vzniku.
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
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Odpady v době provozu
Tabulka č.12
Kód
Název druhu odpadu
Kategorie Očekávané Předpokládaný
druhu
odpadu
množství
způsob
odpadu
(t/rok)
zneškodnění
02 02 02 Odpad živočišných tkání
O
2
AN3/AN5
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
O
2
AN3/AN5
02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin –
O
1,5
AN3/AN5
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke
O
0,6
AN3/AN5
spotřebě nebo zpracování
02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny
O
0,1
AN3/AN5
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny
O
0,01
AN3/AN5
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
13 01 05* Nechlorované emulze
N
0,02
AN3/AN5
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a
N
0,01
AN3/AN5
mazací oleje
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje
N
0,1
AN3/AN5
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
N
0,2
AN3/AN5
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O
8
AN3/AN5
15 01 02 Plastové obaly
O
2
AN3/AN5
15 01 03 Dřevěné obaly
O
4
AN3/AN5
15 01 04 Kovové obaly
O
0,4
AN3/AN5
15 01 05 Kompozitní obaly
O
0,1
AN3/AN5
15 01 06 Směsné obaly
O
0,1
AN3/AN5
18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
N
0,33
AN3
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
O
0,01
AN3/AN5
20 01 01 Papír a lepenka
O
4
AN3/AN5
20 01 02 Sklo
O
0,2
AN3/AN5
20 01 39 Plasty
O
0,6
AN3/AN5
20 01 25 Jedlý olej a tuk
O
0,03
AN3/AN5
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
N
0,01
AN3/AN5
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
0,4
AN3/AN5
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
45
AN3/AN5
20 03 03 Uliční smetky
O
0,4
AN3/AN5
20 01 21* Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
N
0,01
AN3/AN5

Pozn.: * - nebezpečný odpad
AN 3 - předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN 5 - skladování

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů. Jejich množství, pokud
se vyskytnou, však nebudou významná.
Způsob nakládání s odpadem ve fázi provozu
Zbytky potravin (jedná se pouze o zeleninu a ovoce) budou skladovány v plastových pytlích,
které budou spolu s vratnými a nevratnými odpady získanými odděleným sběrem sváženy
vlastní službou investora do centrálního skladu v Jirnech u Prahy, odkud je likvidace
zajištěna k tomu oprávněnou firmou. Zajištění likvidace ze strany investora je podchyceno
smluvně.
Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů.
Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, ale v pravidelných
intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo k odstranění oprávněným
firmám. Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve
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spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní
úpravy (zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů – především vyhlášky MŽP č.
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o
nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady
bude upraven interní směrnicí (provozním řádem). Při provozu prodejny potravin bude
přednostně uplatňováno kritérium minimalizace množství odpadů a předcházení jejich vzniku.
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou označena příslušnými štítky a
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Místa či nádoby pro nebezpečný odpad musí
odpovídat příslušnému nakládání s ním a budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a
proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.
Návrh technického vybavení odpadového hospodářství prodejny potravin předpokládá, že v
areálu budou pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových nádob, a to jak
v prostorách pro veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude
určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr. Papír bude
likvidován centrálně, lisován a odvezen do sběrných surovin. Také u organického odpadu se
počítá s centrální likvidací a s odvozem do centrálního logistického skladu firmy k likvidaci.
Po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu bude odpad dle charakteru
zneškodněn prostřednictvím oprávněných firem a na místech k tomu určených.
Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu §12, odst.2 Zákona č.
185/2001, o odpadech a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo.
Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů ve smyslu Vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Provozovatel prodejny potravin může být z hlediska třídění a zneškodňování odpadu
podobného komunálnímu na základě písemné smlouvy zapojen do systému města. Pokud
zapojen nebude a z hlediska dalšího zneškodnění či využití odpadu podobného komunálnímu
nebude účelné tento odpad třídit, musí si provozovatel zažádat příslušné orgány státní správy
o souhlas k možnosti směsného shromažďování tohoto odpadu.
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
-

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
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Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:

- úniky látek
- selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno
v rámci zpracování projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude rovněž
zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
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5. Hluk
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby,
- hluk v době provozu.
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Stavební činnost v noční době a ve dnech pracovního klidu a o
svátcích nebude prováděna.
Období výstavby
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu

Doba provozu
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
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době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.13
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
+10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
+15
restaurace
Prodejny, sportovní haly
+20
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava.
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku
ve venkovním prostoru následující:
Tabulka č.14
Způsob využití
území
Chráněný venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce.
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
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2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z provozu
Pozemní komunikace

Den
Den

LAeq = 50 dB Noc
LAeq = 55 dB Noc

LAeq = 40 dB
LAeq = 45 dB

Doprava na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující
(silnice II/224 ulice Dukelská)
Den LAeq = 60 dB Noc LAeq = 50 dB
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení.

Volba kontrolních bodů výpočtu
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 m).
Tabulka č.15
Kontrolní
bod

Výška Místo situování

1
2

3m
3m

3

3m

4

1136/2

p.č. 1170/1, č.p. 57, LV 1127, objekt k bydlení
p.č. 1122, č.p. 55, LV 1150, objekt bydlení –
západní část
p.č. 1122, č.p. 55, LV 1150, objekt bydlení –
severní část
p.č. 1136/2, č.p.803, Lv 1001
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Volba kontrolních bodů výpočtu

Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
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Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Tabulka č.16
Číslo
Typ stroje, název
zdroje
hluku
vrtná souprava pro vrtání pilot (1
1
kus)
2
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
3
rypadlo UDS 110A (1kus)
4
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815
Doprava
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 1 [m]
LpAr v dB(A)

Doba používání
stroje
Hod/den

LpA10 = 80 dB

4

-

LpA10 = 83 dB
6
LpA10 = 85 dB
6
LpA10 = 83 dB
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
7/hod

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Tabulka č.17
Číslo
Typ stroje, název
zdroje
hluku
autojeřáb GROVE TM 875 (1
1
kus)
2
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3
3
kusy)
4
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2
5
kusy)
nákladní automobily Liaz s
Doprava
návěsem (3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku Doba používání
ve vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den

-

LpA10 = 79 dB

7

-

LpA10 = 80 dB

2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB

4

LpA1 = 80 dB

6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště –
7/hod

Stavební práce
Tabulka č.18
Kontrolní bod

Den
LAeq dB

1
62,3
2
61,7
3
62,2
4
60,5
Nejistota výpočtu + 1,2 dB
Přípustná hodnota stavební práce pro dobu denní (7-21 hod.) LAeq = 65 dB

Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
překračovat přípustné hodnoty.
Hluk v době provozu
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z

37

metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území.
Stacionární zdroje hluku:
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny
vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku:
Bodové zdroje hluku, které budou spojeny s provozem areálu budou především zdroje
související s větráním prodejny.
Pro vzduchotechniku jsou navrženy podstropní teplovzdušné jednotky pracující s čerstvým a
cirkulačním vzduchem, pro prodejnu řeznictví podstropní klimatizační jednotka s rekuperací
tepla. Pro toalety budou navrženy samostatné ventilátorky umístěné v podhledu, výfukovou
hlavicí vyfukován nad střechu objektu.
Pro místnost vedoucího bude navržen samostatný ventilátor umístěný v podhledu, výfukovou
hlavicí vyfukován nad střechu objektu. V šatnách je pro odvod vzduchu navržen ventilátor,
výfuková hlavice nad střechu budovy.
Výkup lahví má navrženo větrání podtlakově nárazově nástěnným ventilátorem, výfuk
vzduchu přes samotížnou žaluzii.
Vyústky VZT budou opatřeny tlumiči s dosažením celkové hladiny akustického tlaku ve
vzdálenosti 20 m LVZ1C = do 35 dB
Výsledky výpočtu
Sledována byla hluková zátěž:
- pouze příspěvek provozu prodejny potravin
- provoz prodejny potravin včetně veřejné dopravy
Zjištěné hodnoty – pouze příspěvek provozu prodejny
Tabulka č.19
Kontrolní
bod

Výška

Nový stav – zjištěná hodnota

Nový stav – zjištěná hodnota

Den
LAeq dB
46,5
44,2
47,8
48,0

Pouze vzduchotechnika (noc)
LAeq dB
24,0
22,1
21,8
24,6

1
3
2
3
3
3
4
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB
* s provozem v noci se nepočítá, provoz je dvousměnný

Přípustná hodnota pro hluk z provozu prodejny Den

LAeq = 50 dB Noc LAeq = 40 dB
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - PŘÍSPĚVEK PROVOZU PRODEJNY
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Provoz prodejny potravin včetně veřejné dopravy
Použity intenzity dopravy na silnici II/224 (dle měření dopravních intenzit při přepočtu
pomocí koeficient dopravy na rok 2010).
Tabulka č.20
Kontrolní
bod

Výška

Nový stav – zjištěná hodnota

1
3
2
3
3
3
4
3
Nejistota výpočtu + 1,2 dB

Přípustná hodnota pro hluk – veřejná doprava Den

Den
LAeq dB
57,6
44,4
57,7
48,1

LAeq = 55 dB

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - PROVOZ PRODEJNY VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
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Z hlediska hlukové zátěže je možné garantovat dodržení přípustných hodnot dle nařízení
vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Je možné konstatovat, že provozem prodejny potravin (stacionární zdroje, doprava) budou
přípustné hodnoty pro den 50 dB dodrženy. Při sledování stacionárních zdrojů hluku v noci
budou přípustné hodnoty dodrženy v chráněném prostoru chráněných objektů.
Při sledování provozu obchodního objektu včetně veřejné dopravy budou (II/224) přípustné
hodnoty ve výši 60 dB pro den ve sledovaných referenčních bodech vymezených ve směru
k prodejně potravin dodrženy.
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Město Podbořany leží v jihozápadní části Ústeckého kraje, u silnic II/224, II/ 226 a II/221, v
údolí Kyselého a Doláneckého potoka. Je přirozeným centrem území zvaného Podbořansko.
Je to zemědělský kraj známý především pěstováním chmele. Nedaleko od města leží zámek
Krásný Dvůr s přilehlým 100 ha velkým anglickým parkem.
Posuzovaná stavba je situována v centrální části města u silnice II/ 224 – ulice Dukelská.
Areál neleží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranném pásmu
vodního zdroje, ani ve stanoveném záplavovém území vodního toku.
Nejbližší vodotečí je tok Doláneckého potoka a Kyselý potok (nazýván Podbořanská strouha).
Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno jako plocha
občanské vybavenosti.
Stavba nebude v kontaktu s žádným prvkem územních systémů ekologické stability, nebude
neovlivněno žádné chráněné území nebo přírodní park. Situování záměru není umístěno
v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo
archeologického významu. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné
informace vedoucí k předpokladu jejich existence. Tento závěr vyplývá i z dosavadního
využití dotčené lokality.
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou v souladu se
záměrem stavby. Tento stav je charakterizován územně plánovací dokumentací.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území neobsahuje přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace
z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.
Během realizace záměru dojde k záborům zemědělské půdy pouze v omezeném rozsahu bude
zasažena půda v kultuře zahrada. Provedeny budou skrývky kulturních zemin. Půda určená
k plnění funkce lesa nebude dotčena.V prostoru se nenachází vodní zdroje. Realizací stavby
nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby jsou řešena s ohledem na obnovitelnost
přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace předmětného záměru v území.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Navrhovaná stavba je situována v lokalitě, pro kterou byl v roce 2001 zpracován plán
místního územního systému ekologické stability. Tento plán byl zpracován pro k.ú.
Podbořany, Hlubany a Buškovice.
Územní systém ekologické stability je tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených
biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability na třech
měřítkových úrovních - nadregionální, regionální a lokální ÚSES.
Nadregionální prvky ÚSES ani ochranná pásma nadregionálních biokoridorů nejsou v území
zastoupena ani nejsou součástí širších územních vztahů.
Vlastní záměr je situován mimo přímý dosah vedení tahu územních systémů ekologické
stability.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/1992 o ochraně
přírody a krajiny.
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území, ani se přímo nedotýká
žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní rezervace (PR) Dětaňský Chlum (PR byla
vyhlášena v roce 1967 na ploše 35,6 ha, jedná se o náhorní plošinu s teplomilnou doubravou
na stejnojmenném čedičovém kopci s kótou 517 m n. m).
V okruhu do 10 km se nalézají další dvě zvláště chráněná území - PR Sedlec a PP Vinařský
rybník.
Uvedená chráněná území jsou situována mimo dosah zájmového území.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
Posuzovaná lokalita se nenachází na území žádného přírodního parku. V širším okolí (do 10ti
km) byly vyhlášeny dva přírodní parky (PřP) – PřP Sedlec, který je od posuzované lokality
vzdálen 5 km západním směrem a PřP Džbán, který je situován východně cca 8 km od místa
záměru.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani „ptačí oblast“ dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.,
kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit nebude záměrem přímo dotčena (viz.
Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, č.ev. 191674/07/ZPZ/N-781 z 1.11.2007).
V širším území se nachází evropsky významná lokalita Krásný Dvůr (kód CZ 0423217).
Lokalita je situována vlevo od silnice 3. třídy č. 22113, která spojuje Buškovice a Krásný
Dvůr a její hranice prochází souběžně s touto silnicí. Jmenovaná EVL částečně zasahuje za
hranice DP Krásný Dvůr, stěžejní část této EVL je zároveň registrovaným významným
krajinným prvkem a přírodní památkou. Předmětem ochrany EVL je brouk páchník hnědý
(Osmoderma eremita).
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V západním směru od posuzované lokality se dále nachází Ptačí oblast Doupovské hory (CZ
0411002) a Evropsky významná lokalita Doupovské hory (CZ 0424125), které jsou od místa
záměru vzdáleny cca 1,3 a 6 km.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek ani prvek vymezený
zákonem č.114/1992 Sb.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Uvažovaným záměrem nemohou být ovlivněny žádné architektonické památky, proto tato
problematika není dále podrobněji komentována. V případě zjištění výskytu archeologických
památek
bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování
dokumentace). Tato problematika je dostatečně ošetřena stávající legislativou.
Objekty historického nebo kulturního významu jsou mimo jakýkoliv přímý dosah možných
vlivů navrhovanou stavbou a jejím provozem.
Nejblíže situované kulturní památky se nacházejí v obci Krásný Dvůr a v Buškovicíh a
Hlubanech (části obce Podbořany).
Nejvýznamnější památkou v okolí záměru je státní zámek Krásný Dvůr, který je od roku 2001
zapsán na seznamu národních kulturních památek. Krásný Dvůr – zámek Krásný Dvůr, socha
sv. Floriána, pomník obětem 2. sv. války, kříž, romantické stavby v areálu zámeckého parku.
Buškovice – kostel Narození pany Marie, socha sv. Floriána, socha sv. Jana
Nepomuckého.
Hlubany – gotická tvrz, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Žádná historická nebo kulturní památka nebude záměrem dotčena ani ovlivněna.
- na území hustě zalidněná
Záměr je situován v centrální části města Podbořany. Dle územně identifikačního registru ČR
je v současné době v Podbořanech evidováno 6 376 obyvatel (k 31.12.2006) s hustotou 102
obyvatel na 1 km2.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě stavby „Penny Market Podbořany“ byly sledovány následující složky životního
prostředí, které by mohly být ovlivněny:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz
prodejny Penny Market Podbořany). V době realizace stavby může být ovlivněno
obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu
a stavba zabezpečí možnost parkovacích míst pro obyvatelstvo na velmi dobré úrovni,
v místech, kde je zabezpečení parkovacích míst nutné.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil
dopravní obslužnost území.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Posuzované území náleží dle Quitta do teplé klimatické oblasti T2, která je charakterizována
teplým, suchým a dlouhým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, suchou až
velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatické charakteristiky
Tabulka č.21
Veličina
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Srážky ve vegetačním období
Srážky v zimním období
Počet letních dnů

Jednotky

Hodnota

°C
°C
°C
°C
mm
mm

-2 až -3
18 - 19
8-9
7-9
350 - 400
200 - 300
50 - 60
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Počet mrazových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Převládající směr větru

100 - 110
40 - 50
Z, JZ

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou definovány
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) jako prováděcím právním předpisem,
který vymezuje části území (zóny) 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.
Ve Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení OZKO na
základě dat za rok 2005, jsou jako nejmenší územní jednotky pro vymezení OZKO uvedena
území stavebních úřadů. V OZKO odvozených na základě imisí suspendovaných částic
prachu ve frakci PM10 se nachází 52 % území, které je v působnosti Stavebního úřadu
v Podbořanech.
Na území okolních obcí se nacházejí běžné zdroje znečišťování ovzduší (místní komunikace,
železnice, lokální topeniště atd.). Významná je průmyslová výroba, zahrnující zejména těžbu
a zpracování bentonitu a kaolinu. Za určitých klimatických podmínek se projevuje vliv
elektráren a uhelných dolů z Mostecka a Chomutovska, zejména při severním a
severozápadním proudění vzduchu. Nejbližší elektrárna v Tušimicích je vzdálená cca 18 km
severním směrem.

2.3 Voda
Zájmové území náleží do povodí Ohře a úmoří Severního moře. Vlastním zájmovým územím
ani jeho nejbližším okolím neprotékají žádné vodní toky ani se zde nenacházejí vodní plochy.
Nejbližším vodním tokem je Leskovský potok (Leska), který protéká od západu na východ
severozápadně od místa záměru a jeho bezejmenný přítok. Oba toky procházejí areálem
zámeckého parku, kde se nacházejí dva menší rybníky (tzv. Velký rybník a Snílek).
Levostranným přítokem Leskovského potoka je Němčanský potok.
Územím Buškovic a Hluban od západu na východ protéká Dolánecký potok a dalších 900 m
jižním směrem jeho pravostranný přítok Podbořanská strouha (někdy též Kyselý potok).
V okolí těchto vodních toků se nachází několik drobných, většinou bezejmenných vodních
ploch.
Leskovský a Dolánecký potok tvoří levostranný přítok říčky Liboc a s ní se vlévají u Žatce do
řeky Ohře.
V okolí posuzovaného záměru se nenacházejí významnější vodní plochy.
Zájmová oblast ani širší zájmové území se není součástí žádné chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (dále jen CHOPAV). Nejbližší CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les je
vzdálená asi 20-25 km západním směrem.
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Půda
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu).
V zájmovém území se nachází BPEJ:
HPJ:

1.57.00
57

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek
57

Nivní půdy na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry příznivé, sklon k
převlhčení

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”.
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí:
1.57.00
II.třída ochrany
Dle poskytnutých podkladů bude zabrána půda s BPEJ 1.57.00, tj. půdy II. třídy ochrany,
kterou je možné využít pro výstavbu podmíněně. Tento stav byl prověřen v rámci
vyhodnocení záboru půd v územně plánovací dokumentaci.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem ovlivněny ani dotčeny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Z hlediska biogeografického se zájmové území nachází v bioregionu Řípském (dle Culek
1996). Dle fytogeografického členění se úemí nachází v Českém termofytiku,
fytogeografickém okrese 7 Středočeská tabule (dle Hejný, slavík, 1988).
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR se zájmové území je území černýšovou
dubohabřinou Melampyro nemorosi-Carpinetum (dle Neuhauslová, 1998).
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.

Při terénním průzkumu přímo v trase vymezené pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného
patra, která by mohla být přímo negativně dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na
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technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních prací. Druhová pestrost přírodních
systémů v současnosti není v území výrazná, pozemek je zemědělsky využíván.
Determinovány byly přímo v zájmovém území následující druhy: Aegopodium podagraria
(bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček
výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga
reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis
(psárka luční), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška
pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), Dactylis glomerata (srha říznačka),
Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),
Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Lotus
corniculatus (štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense
(bojínek luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední),
Poa pratensis (lipnice luční), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční),
Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Stelaria holostea
(ptačinec velkokvětý), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní),
Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense
(jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Stavbou bude dotčena vzrostlá stromová zeleň. V projektu bude provedena podrobná
inventarizace stromů navržených ke kácení. Kácení bude provedeno v nezbytně nutném
rozsahu na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Za kácené stromy může být
předepsána náhradní výsadba. V rámci stavby bude provedeno řešení sadových úprav (SO 15
– Sadové úpravy).
Fauna
Obratlovci sledování v předmětné lokalitě a jejím okolí patří mezi druhy běžně se vyskytující
v kulturní krajině. Na prostor zájmového území nejsou zjištěné druhy vázány.
Nebyla zjištěna žádná migrační trasa živočichů, rozmnožovací stanoviště obojživelníků nebo
zimoviště plazů.
Sledováni byli:
Savci Mamalia: hraboš polní Microtus arvalis, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice
křovinná Apodemus sylvaticus, krysa potkan Rattus norvegicus, rejsek obecný Sorex araneus,
zajíc polní Lepus europaeus.
Z ptáků Aves byli sledováni:
holub domácí Columba livia, hrdlička zahradní Streptopelia, skřivan polní Alauda arvensis,
drozd zpěvný Turdus philomelos, pěnkava obecná Fringilla coelebs, pěnice černohlavá Sylvia
atricapilla, špaček obecný Sturnus vulgaris, sýkora modřinka Parus caeruleus, vrabec
domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer montanus, zvonek zelený Carduelis chloris.
S ohledem na výše uvedené zjištěné údaje lze vliv označit za malý až nulový.
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným vodním tokem. Posuzovaný záměr nemůže
vzhledem ke své lokalizaci ovlivnit žádné prvky ÚSES (územně ani provozem).
Údaje je možné dokladovat mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení aktuálního
stavu krajiny v rámci přípravy návrhu ÚSES (územních systémů ekologické stability), kdy
byla provedena podrobná rekognoskace terénu. Kvalitní zeleň nebude negativně dotčena.
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Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde
zejména o souvislost se situováním stavby.
V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy. Realizací sadových úprav bude po zapojení
vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno umístění liniové stavby
v předmětném území. Druhová skladba výsadeb v rámci sadových úprav bude řešena
souběžně s konzultací s dotčeným orgánem státní správy.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího systému navazujícího prostoru.
Bude provedena nová stavba ve stávajícím prostoru, která bude v předmětném území zřetelná,
záměr pohledově území neznehodnotí vzhledem k umístění záměru a typu stavebního řešení.
Stavba respektuje a zohledňuje svým řešením okolní prostředí a stavby. Estetická kvalita
území nebude záměrem narušena.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Hodnocení
Tabulka č.22
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.23
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

Půda

přímé

minimální nepříznivý vliv, odvod dešťových vod řešen
vsakováním, lapol
dojde k záboru zemědělského půdního fondu , provedena
bude skrývka kulturních zemin,
půda určená k plnění funkce lesa nebude ovlivněna

Vliv na flóru a faunu přímé
v době stavby

Provedena bude podrobná inventarizace zeleně

Vliv na krajinný ráz

minimální nepříznivý vliv

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto území
pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území
přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné
obytné zástavby.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů obytné zástavby je
podrobněji komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu prodejny potravin nebude ovzduší ovlivněno
jak je dokladováno zpracovanou rozptylovou studií.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby prodejny potravin po
realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z výpočtu je získán přehled o tom, jak velký
bude nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Podbořany pro rok 2010 (bez realizace stavby
„PENNY MARKET - Podbořany“) byl určen na základě odborného odhadu (výsledky
imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech) a
v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „PENNY MARKET - Podbořany“) je pro
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 150 µg/m3, průměrná roční
koncentrace 29 µg/m3 , pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 130
µg/m3 a průměrná roční koncentrace 25 µg/m3 , pro benzen – průměrná roční koncentrace 3,0
µg/m3 a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,4 ng/m3.
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Podbořany v roce
2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby v místě nejbližší trvalé obytné
zástavby (ul. Dukelská 55) budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované
částice (PM10) – maximální denní koncentrace 150,173 µg/m3, průměrná roční koncentrace
29,008 µg/m3 , pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 131,349 µg/m3 a
průměrná roční koncentrace 25,020 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 3,003 2
3
3
µg/m a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,400 001 6 ng/m .
Tím budou splněny imisní limity pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční
koncentrace, oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Maximální imisní nárůst vlivem provozu prodejny Penny Market Podbořany pro
suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné
zástavby s nejvyšším znečištěním 0,173 µg/m3 = 0,1 % maximálního imisního pozadí roku
2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen ze silniční dopravy a
plynového topení, ale významný vliv má průmyslová výroba a lokální topeniště na pevná
paliva. Zpracovatel rozptylové studie na základě zjištěných hodnot a závěrů zpracované
rozptylové studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Vliv hlukové zátěže
Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území. Chráněné objekty (objekty bydlení)
a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru nebude ovlivněn
nad přípustnou úroveň. Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti
v případě negativních ohlasů ze strany obyvatel.
Je možné konstatovat, že provozem prodejny potravin (stacionární zdroje, doprava) budou
přípustné hodnoty pro den 50 dB a pro noc 40 dB dodrženy.
Z hlediska hlukové zátěže je možné garantovat dodržení přípustných hodnot dle nařízení
vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace stavby navrhovaných parkovacích objektů bude možná bez
nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.
Stavba nebude znamenat zvýšení ovlivnění obyvatelstva nad přípustnou úroveň.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody
návštěvníků prodejny potravin.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva
budou v souladu s požadavky platné legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
organizací stavby eliminovány.

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 V případě stížností ze strany obyvatele bude provedeno měření hlučnosti po realizaci
záměru v území.
 Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy.
 Zpracován bude Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.
 Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou
kontrolu a údržbu odlučovače.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
rozpracované dokumentace pro územní řízení (Ing. Fedor Rusňak - Ateliér Pozemních
staveb).
.
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta ponechává území ve
stávajícím stavu, řešená varianta (předložena oznamovatelem) je v území přípustná.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Penny Market Podbořany
Situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Půdorys, měřítko 1 : 100 (zmenšeno)
(dle Ing. Fedor Rusňak - Ateliér Pozemních Staveb)
Rozptylová studie „Penny Market Podbořany“, Ing. Petr Fiedler, 02/2008

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je stavba nové prodejny potravin ve městě Podbořany. Území plánované
stavby se nachází v centru města Podbořany. Pozemky jsou situovány na západ od ulice
Dukelská a na sever od Masarykova náměstí. Od Masarykova náměstí odděluje pozemky
budova pošty.
Příjezd na pozemky určené pro umístění prodejny potravin je z ulice Dukelská (u křižovatky
Dukelská x Cyrila a Metoděje) a z Masarykova náměstí průjezdem kolem pošty.
Z Masarykova náměstí bude umožněn rovněž samostatný přístup pro pěší.
Přes pozemky dotčené stavbou budou umožněny přístupy do okolních zahrad na severu
(p.č.1165,1164,1163).
Z plochy plánované stavby bude rovněž přístupný pozemek autoservisu (p.č. 1138/1,
1138/2.), pekařství (1129) a průjezd do dvora budovy č.p.55.
Území stavby (plocha pozemků p.č. 198/2, 1130, 1131, 1132/1, 1132/4, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1133/4, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 1135, 1152, 1166, 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1168,
1169, 1190/1) je definované jako plocha občanské vybavenosti – navrhovaná stavba je
v souladu s územním plánem města.
Navrhovaná stavba bude zahrnovat prodejnu potravin a řeznictví. Prodejna potravin bude
sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, tj. k prodeji baleného ovoce a zeleniny,
pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků, balených nápojů a některého
drogistického zboží. Prodejna řeznictví bude sloužit k pultovému prodeji masa, uzenin,
lahůdek a doplňkového sortimentu.
Stavba prodejny bude probíhat současně se zachováním provozu na přilehlé komunikaci.
Pouze v nejnutnějších případech bude povoz omezen nebo přerušen. Příjezd na stavební
pozemek bude z ulice Dukelská.
Zásobování stavby vodou a elektrickou energií bude ze staveništních přípojek. Odvodnění
stavebního pozemku bude staženo do jednoho bodu a likvidováno vsakem.
Se stavbou nesouvisí potřeba vybudovat žádnou novou stavbu. Bilance zemin jsou navrženy
jako převážně vyrovnané. Případná přebytečná zemina bude uložena na skládce zeminy.
Budova prodejny bude halový objekt široký 35 m, s přibližnou orientací podélné osy východ
západ. Dům je navržen jednopodlažní. Střecha domu bude sedlová.
Zviditelnění prodejny bude provedeno standardním poutačem firmy a nápisem nad vstupním
přístřeškem do prodejny. Dům bude architektonicky řešen jednoduše. Fasáda bude hladká,
bílá v kombinaci se žlutou, čelo nad vstupem do prodejny bude z palubkového obkladu.
Podokapový žlab bude viditelný. Střešní krytinou bude BRAMAC - červená.
V prodejné potravin bude situována samotná prodejna, sklady a sociální zázemí.
V zóně skladového a technického zázemí prodejny bude umístěno sociální zařízení
zaměstnanců – WC (ženy, muži), šatna a denní místnost s kuchyňkou. Zároveň zde bude
úklidová komora a kancelář vedoucího. Sociální, technické, skladové a úklidové zázemí bude
sloužit pouze prodejně potravin.
Prodejna řeznictví bude řešena jako samostatný provoz, nezávislý na provozu prodejny
potravin. V přízemí je navržena prodejna řeznictví. V zóně skladového a technického zázemí
prodejny bude sociální zázemí zaměstnanců (WC, šatna a denní místnost). Sociální,
technické, skladové a úklidové zázemí bude sloužit pouze prodejně řeznictví.
Stavba bude po realizaci sloužit jako prodejna potravin v sortimentu běžné samoobsluhy (asi
1 000 položek). Objekt bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, tj. k prodeji
baleného ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků,
balených nápojů a některého drogistického zboží.
Zásobování se předpokládá velkými nákladními automobily (TIR) - 2x denně, tj. ráno mezi 7-
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730 a večer do 19 00, a malými nákladními auty (avia) přes den 2 až 3 x denně (pečivo), ráno
mezi 6 – 700 a dále pak v časech podle potřeby prodejny. Zásobování bude prováděno
převážně do prostoru prodejny Penny Marketu.
Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen
chladící a mrazící řetězec. V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce. V chladírně
budou uloženy mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená
zelenina, mražené balené maso a vejce budou ukládány přímo do regálů v prodejně. Mražené
sladké zboží bude skladováno zvlášť v mrazících boxech.
Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru v přepravkách.
Základní drogistické zboží bude ukládáno do regálů přímo v prodejně.
Údržba provozu prodejny bude prováděna centrálně dle požadavků vedoucího prodejny.
Úklid prodejny a manipulačního prostoru bude prováděn strojně. Stroj je umístěn v úklidové
komoře, kde je instalována výlevka se studenou a teplou vodou s hadicovou přípojkou a
s vpustí (umístěnou ve stejné výšce s výlevkou) pro vyprazdňování stroje. V manipulačním
prostoru je umístěna rovněž výlevka se studenou a teplou vodou s možností připojení na
hadici. Tato výlevka bude vybavena nástěnným zásobníkem na mýdlo, držákem na papírové
ručníky a odpadkovým košem.
Běžná údržba vozíků (případné mytí) bude prováděna v místnosti úklidu. Oprava vozíků
nebude prováděna, investor vždy zajistí výměnu za nový výrobek z centrálního skladu.
Výkup lahví je umístěn v manipulačním prostoru poblíž dveří mezi prodejnou a
manipulačním prostorem. Ze strany prodejny je umístěn zvonek pro přivolání obsluhy a
v manipulačním prostoru je pak umístěn stůl pro výkup.
Kancelář vedoucího slouží pro zpracování agendy a je využívána do 4 hodin denně.
Prodejna řeznictví je řešena jako samostatný provoz, nezávislý na provozu Penny Marketu.
Zahrnuje prodej bouraného masa a uzenin, drůbeže, masné polotovary, doplňkový sortiment –
pečivo, sýry, lahůdky a krmivo pro psy – hermeticky balené, oddělené od potravin. Všechny
potraviny a suroviny budou do prodejny dodávány řádně balené a chráněné.
Dveře chladících boxů budou izolační, omyvatelné, s atestem. Dveře v zárubně v přípravně a
prodejně jsou omyvatelné, odolné proti vlhkosti.
Všechny chladící zařízení (klima, zchlazení přípravny, chladírny, vitrína) mají odvod
kondenzátu do kanalizace.
Sklad přepravek baleného masa a masných výrobků slouží časově odděleně (bez souběžného
výskytu zboží a prázdných přepravek) jako sklad baleného masa a masných výrobků, při
dodržování teplotních podmínek pro jejich skladování.
Likvidace živočišných odpadů bude prováděna dle Sanitačního řádu. Smlouva na odvoz
konfiskátu bude uzavřena před otevřením prodejny.
Všechny potraviny a suroviny budou do prodejny dodávány řádně balené a chráněné.
Zásobování se provádí izotermickými vozidly s chlazením, za podmínek určených platnou
legislativou. Surovina je dodávána z masných závodů, které jsou pod stálou kontrolou veter.hyg.služby. Jako obaly jsou používány přepravky z plastiků a maso je v každé přepravce
překryto PE folií.
Maso je v přepravkách z příjmové rampy nejkratší cestou přemístěno do chladícího boxu. Při
příjmu se provádí měření teploty masa vpichovým teploměrem.teplota masa nesmí překročit
6°C. Záznamy o měření jsou zapisovány do určené tabulky – odpovědným za zapisování
skutečnosti je vedoucí prod., nebo jeho zástupce, který přidá k zápisu svůj podpis. Za příjem
masa podle množství a kvality zodpovídá vedoucí směny. Maso se z přepravek v nejkratší
možné době zavěsí v chladírně masa.
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Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Na životní
prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu a vlastní provoz objektu a provozu
souvisejícímu s parkovacími místy. Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a
začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.
Navržena je stavba prodejny, která je přiměřeným způsobem začleněna do předmětného
území zohledňující okolní objekty a dopravní charakteristiky území.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení prodejny je
navrženo se zohledněním navazujících ploch.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Sdělení Stavebního úřadu –
SÚ/2008/sdělení/He z 12.2.2008.

úřadu

územního

plánování

města

Podbořany,

č.j.

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Penny Market Podbořany“ z hlediska možného
ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle §45i odst.1 zák.č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, č.ev. 191674/07/ZPZ/N-781 z 1.11.2007
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Penny Market
Podbořany” je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: únor 2008

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
Ing. Fedor Rusňak - Ateliér Pozemních Staveb
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Penny Market Podbořany
Situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Půdorys, měřítko 1 : 100 (zmenšeno)
(dle Ing. Fedor Rusňak - Ateliér Pozemních Staveb)
Rozptylová studie „Penny Market Podbořany“, Ing. Petr Fiedler, 02/2008
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Sdělení Stavebního úřadu –
SÚ/2008/sdělení/He z 12.2.2008.

úřadu

územního

plánování

města

Podbořany,

č.j.

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Penny Market Podbořany“ z hlediska možného
ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle §45i odst.1 zák.č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, č.ev. 191674/07/ZPZ/N-781 z 1.11.2007

