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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

MAGIC GOLF CLUB RUMBURK

Kapacita (rozsah) záměru: Posuzovaný

záměr lze charakterizovat následujícími
kapacitními údaji:

ü
ü
ü
ü

27 golfových jamek
celková plocha 955 518 m2
maximální předpokládaná návštěvnost: 438 osob/den
provoz areálu: 08.00 hod. – 20.00 hod., cca 210 dnů
v roce
ü předpokládaný počet zaměstnanců: 60
pozn.: návštěvnost golfového hřiště odpovídá kapacitám již
vybudovaných staveb související infrastruktury, která prošla
samostatným procesem posuzování vlivů na životní prostředí a
kde příslušný úřad, Krajský úřad Ústeckého kraje, vydal závěr
zjišťovacího řízení na záměr „Parkoviště u sportovního klubu
Dymník – Rumburk“ pod zn. 6818/ŽPZ/04-záv. dne 12.10.2004

Umístění:

kraj: Ústecký
obec: Rumburk
KÚ: Staré Křečany

Charakter záměru:

Záměrem investora je vytvoření esteticky hodnotného
golfového hřiště s 27 jamkami, jehož součástí bude již
vybudované zázemí, které je tvořeno parkovištěm,
restauračním objektem a sportovním klubem s funkcí
administrativní, rekreační a provozní. Vybudované zázemí
bylo
posouzeno
v rámci
samostatného
procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.

Obchodní firma oznamovatele:

NGW s.r.o.
Lužické náměstí 211
408 01 Rumburk

IČO oznamovatele:

259 30 680

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Mirko Bernas
Plzeňská 26
407 53 Jiříkov
tel.: 608 555 100
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Petrem Hosnedlem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j.
38156/6488/OIP/03, číslo autorizace 29978/ENV/08.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č.4,
je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci
akceptovatelný k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Drobné
nepřesnosti z hlediska obsahu dokumentace jsou komentovány v příslušných částech
posudku.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy akceptovatelným
způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Příloha A 1: Situace stavby
Příloha A 2: Zpráva z Biologického hodnocení sportovního areálu ve Starých
Křečanech, 06/2008
Příloha A 3: Doklady
Příloha A 4: Hydrogeologické posouzení zdrojů vody KS-1. KSHV – 1, HV1/DG, VS1/SK, PJ-1/B
Příloha A 5: Situace – Návrh a umístění golfového hřiště 27 jamek, MAGIC GOLF
CLUB Rumburk
Příloha A 6: Snímky území z referenčních bodů k hodnocení vlivů záměru MAGIC
GOLF CLUB Rumburk na krajinný ráz
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost oznámení ve vztahu k vlivům záměru „MAGIC GOLF CLUB Rumburk“ na
životní prostředí považuje zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jakož i formulovat návrh stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad – Krajský úřad Ústeckého kraje a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
sídlo oznamovatele, jméno, příjmení a telefon zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na 9 dílčích kapitol, jejichž názvy v podstatě odpovídají
požadavkům uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „MAGIC GOLF CLUB
Rumburk“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 10.8 „Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové,
cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních
právních předpisů“
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je
patrný i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany
zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Dle závěrů zjišťovacího řízení je posuzovaný záměr projednáván na kapacitu 27
golfových jamek. Uváděna je celková plocha 955 518 m2 a očekávaná celková
návštěvnost 438 osob za den.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že kapitola B.I.2. odpovídá požadavkům
zákona, obsahuje však určité nejasnosti z hlediska nároků na plochy v souvislosti s
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hodnoceným záměrem. Celkové nároky na plochy dle strany 17 dokumentace činí
955 518 m2. V tabulce č. 2 na str. 24 a 25 posuzované dokumentace je uvedeno, že
z hlediska ZPF bude stavba realizována na plochách o rozloze 791089 m2. Z tabulky
č.1 na straně 18 lze vyvodit, že mimo kategorii ZPF a PUPFL bude stavba realizována
na plochách o celkové rozloze 14 830 m2. Dále je uveden výčet pozemků v kategorii
PUPFL, na kterém je plocha hodnoceného záměru realizována, a to v celkové rozloze
146 153 m2 s tím, že není uveden předpokládaný nezbytný rozsah záboru.
Pokud tedy provedeme součet pozemků v kategorii ZPF, PUPFL a ostatních
respektive zastavěných ploch, potom tento součet činí: 791089 m2 + 146153 m2 +
14830 m2 = 952 072 m2. Kromě toho v tabulce nároků na ZPF na str.24 a 25 nejsou
specifikovány pozemky na p.č. 1133/3 a 1137/3, které jsou uvedeny v celkových
nárocích na plochy v tabulce 1 na str.18.
Od uvedených ne zcela přesných informací se potom odvíjí odpovídající doporučení
do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn v Ústeckém kraji, v obci Staré Křečany
a v katastrálním území Staré Křečany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení bez připomínek, z hlediska celkových nároků na plochy platí totéž, co pro
kapitolu B.I.2.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje že plánovaná stavba golfového hřiště se dotýká především
zemědělských pozemků, a proto se kumulace vlivů záměru s jinými záměry
nepředpokládá. Dále je uvedeno, že vliv souvisejícího parkoviště byl prověřen dle
zákona č.100/2001 Sb. v rámci oznámení záměru „Parkoviště u sportovního klubu
Dymník – Rumburk“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S hodnocením záměru ve vztahu k možné kumulaci s jinými záměry lze vyslovit závěr
s výhradou, že mohly být alespoň prezentovány výsledky z již provedeného záměru
„Parkoviště u sportovního klubu Dymník – Rumburk“, aby bylo možné posoudit vstupy
a výstupy posuzovaného záměru s již projednaným záměrem.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Dokumentace konstatuje, že zájmová lokalita je tvořena převážně ornou půdou,
trvalými travními porosty a lesními pozemky. Předmětné území je dle dokumentace
pro realizaci záměru vhodné i svou relativní blízkostí k obydleným územím, což
umožňuje rychlý přístup ke službám ve městě Rumburku a zároveň je dostatečná
proto, aby nebyla obytná zástavba ovlivňována provozem hřiště a naopak. Součástí
areálu bude i golfové centrum mládeže, které umožní zapojení školáků a
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středoškoláků. Golfové hřiště pomůže regionu s poměrně malou nabídkou
rekreačního vyžití a pracovních nabídek k rozvoji cestovního ruchu a zaměstnání 60-ti
obyvatel z okolí, a tím i zvýšení ekonomického rozvoje regionu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje požadované údaje z hlediska zdůvodnění záměru. Na str. 19 je
konstatováno, že lesní pozemky budou zachovány a rozptýlená zeleň bude doplněna
soliterními dřevinami. Uvedené konstatování ohledně zachování lesních pozemků se
nezakládá úplně na pravdě, poněvadž záměr předpokládá zásah do PUPFL (zatím
bohužel blíže nespecifikovaný, jak je patrné z jiných kapitol posudku). Na druhé straně
aktuální snímky z www.mapy.cz dokládají, že k zásahu do lesních porostů v jižní části
areálu již došlo. Ze strany zpracovatelů posudku jinak bez připomínek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace konstatuje, že předkládaným záměrem je realizace 27 jamkového hřiště
v k.ú. Staré Křečany na ploše zájmového území o rozloze cca 96 ha. Součástí hřiště
budou tři povrchové retenční nádrže modelované do tvarů přirozených vodních
útvarů, sloužící jako součást drenážního systému povrchového odvodnění a
zavlažovacího systému, jehož snahou je přiblížit se uzavřenému oběhu vody na
obhospodařovaných greenech. Dokumentace konstatuje, že z celkových nároků na
plochy budou fyzicky ke hře využívány:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

jamkoviště o celkové ploše 25 750 m2
odpaliště o celkové ploše 15 440 m2
golfové dráhy o celkové ploše 273 700 m2
driving range o celkové ploše 24 180 m2
putting a chipping green o celkové ploše 1 560 m2

Golfové hřiště je navrženo na bloky převážně zemědělských pozemků
v trojúhelníkovém prostoru mezi obcemi Staré Křečany a městem Rumburk.
Dokumentace dále předkládá stručný popis stavebního a technologického řešení
terénních úprav, vodního hospodářství, drenáže, návrhu zeleně jakož i základní
informace o základních provozních charakteristikách záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že součástí popisu technického a technologického
řešení záměru mohl být lépe popsán systém způsobu hnojení a specifikace hnojiv.
Není doložen detailnější popis sadových úprav ani případný rozsah nezbytného kácení
prvků dřevin rostoucích mimo les. Rozsah kácení na pozemcích v kategorii PUPFL
v zásadě není specifikován vůbec. Popis řešení záměru lze označit za poměrně velmi
obecný bez podrobnějších popisů vhodných pro vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na vybrané složky životního prostředí. Zejména je postrádán bližší popis
odvodnění, poněvadž formulace na str. 22, kdy je prezentováno, že plošná drenáž
bude instalována pouze pro plochy jamkoviště z drceného kameniva a prvky
povrchového odvodnění budou zaústěny do nově budovaných retenčních nádrží, není
zcela objektivní, poněvadž většina jamkovišť se nenachází v dosahu ani navrhovaných
retenčních nádrží a popis, případně situace navrhovaného drenážního systému
v dokumentaci zcela chybí. V tomto smyslu jsou formulována v další části posudku
některá konkrétnější doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2009
ü termín dokončení: 2012
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné údaje. Vzhledem k časovému průběhu
procesu EIA je zjevné, že v dokumentaci navrhované časové horizonty jsou
nerealizovatelné. Proto je v návrhu stanoviska termín zahájení a dokončení posunut.
Ve vztahu k případně vydanému stanovisku je vhodné uvést, že platnost stanoviska je
5 let ode dne jeho vydání.
Dle vyjádření MŽP se zákonem č. 436/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje
doba platnosti stanoviska EIA ze 2 na 5 let. V bodě 2 přechodných ustanovení novely
zákona je uvedeno, že doba platnosti stanovisek vydaných do dne účinnosti novely se
posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Výkladem a contrario bylo MŽP
dovozeno, že u stanovisek vydávaných od 11. prosince 2009 je doba platnosti
stanovena již podle tohoto předpisu, tedy 5 let.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené územně správní celky Ústecký kraj, obec
Staré Křečany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel oznámení uvádí nejbližší předpokládaná navazující rozhodnutí ve vztahu
k predikovanému charakteru záměru a jeho vlivům na složky životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výčet navazujících rozhodnutí lze označit za objektivní avšak ne zcela konečný.
Kromě předpokládaných navazujících rozhodnutí uvedených v dokumentaci na str. 34
lze předpokládat dále:
§ před realizací záměru je třeba požádat o souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 12
odstavec 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
z hlediska vlivu realizace záměru na krajinný ráz dotčeného území
§ je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP lesa
§ pro realizaci záměru je nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů dle § 14
odstavec 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru budou dotčeny pozemky kategorie ZPF
v celkovém rozsahu 791 089 m2. Dále je uvedeno, že záměr bude realizován na
PUPFL s tím, že je uveden pouze rozsah pozemků PUPFL, které leží v řešeném
území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již bylo uvedeno v předcházející části posudku, celkové nároky na plochy dle
strany 17 dokumentace činí 955 518 m2. V tabulce č. 2 na str. 24 a 25 posuzované
dokumentace je uvedeno, že z hlediska ZPF bude stavba realizována na plochách o
rozloze 791089 m2. Z tabulky č.1 na straně 18 lze vyvodit, že mimo kategorii ZPF a
PUPFL bude stavba realizována na plochách o celkové rozloze 14 830 m2. Dále je
uveden výčet pozemků v kategorii PUPFL, na kterých je plocha hodnoceného záměru
realizována, a to v celkové rozloze 146 153 m2 s tím, že není uveden předpokládaný
nezbytný rozsah záboru.
Pokud tedy provedeme součet pozemků v kategorii ZPF, PUPFL a ostatních
respektive zastavěných ploch, potom tento součet činí: 791089 m2 + 146153 m2 +
14830 m2 = 952 072 m2. Kromě toho v tabulce nároků na ZPF na str.24 a 25 nejsou
specifikovány pozemky na p.č. 1133/3 a 1137/3, které jsou uvedeny v celkových
nárocích na plochy v tabulce 1 na str.18. V tabulce na str. 26 chybí zásadní údaj, o
jaký lesní pozemek jiný než hospodářský jde (mj. kontext kategorizace lesa).
V rámci předkládaného záměru nelze specifikovat ani konečný předpokládaný rozsah
záborů v kategorii PUPFL; taktéž není z předložených podkladů patrné, v jakém
rozsahu bude stavba realizována v ochranném pásu lesa. Z aktuálních leteckých
snímků z www.mapy.cz je zřejmé, že k rozhodujícímu zásahu do lesa (a tedy již
k fragmentaci porostů a lesích pozemků) již pravděpodobně došlo, aniž tuto okolnost
zpracovatelský tým dokumentace jakkoli komentuje. Citované rozhodnutí MěÚ
Rumburk, OŽP ze dne 16.2.2006 o odnětí z PUPFL na str.25, na rozdíl od souhlasů
k odběru podzemních vod, nejsou součástí příloh dokumentace. Není tak zřejmé, zda
vlastní odnětí PUPFL bylo již řešeno, přestože podle leteckého snímku k zásahu do
porostů evidentně došlo.
V této souvislosti jsou
odpovídající doporučení.

v návrhu

stanoviska

příslušnému

úřadu

formulována

B.II.2 Voda

Dokumentace kvantitativně nespecifikuje nároky na pitnou vodu v etapě výstavby.
Z hlediska nároků na vodu pro sociální účely je bilance provedena dle vyhl. č.
428/2001 Sb. a je specifikována množstvím cca 1831 m3 s tím, že budou využity
stávající kapacity již vybudovaného zázemí.
Z hlediska nároků na užitkovou vodu je v dokumentaci uvedeno, že provoz golfového
hřiště bude vyžadovat odběr povrchových a podzemních vod pro závlahu některých
herních prvků o celkové ploše cca 34,1 ha.
Dle dokumentace bude zdrojem vody kromě přirozených srážek 5 stávajících
vodohospodářských objektů na pozemcích investora. Dokumentace uvádí, že oproti
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stavu popisovaném v oznámení záměru byl systém doplněn o další 3 objekty KS-1,
KSHV-1 a PJ-1/B. Z dokumentace vyplývá, že všech 5 vodohospodářských
podzemních objektů umožňuje zajistit odběr 35 850 m3/měs., přičemž měsíční nároky
na zavlažování jsou bilancovány objemem 34 720 m3/měs.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k problematice nároků na vodu ze strany zpracovatelského týmu posudku
bez připomínek. Ke všem 5 individuálním zdrojům podzemní vody jsou v dokumentaci
doložena povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběrům podzemních vod.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že pro provoz golfového hřiště se nepředpokládají žádné
další surovinové a energetické zdroje. Je uvedeno, že travní plochy budou dle potřeby
hnojeny. K hnojení budou využívána běžná anorganická hnojiva. Množství použitých
hnojiv je závislé na aktuální potřebě dle stavu ploch.
Stanovisko zpracovatele posudku
Lze v zásadě souhlasit s tím, že provoz samotného 27 jamkového golfového hřiště
nevyžaduje v etapě provozu významnější nároky na suroviny, s výjimkou hnojiv.
Záměr bude nepochybně vyžadovat určité nároky na stavební materiály při úpravě
hřiště, které však lze označit za nepodstatné, pokud bude doložen certifikát pro
materiály, které budou využívány pro modelaci terénu.
Lze předpokládat obdobně jakou jiných golfových hřišť, že hnojiva budou aplikována
na plochy jamkovišť a na drobných plochách odpališť ve dvou aplikacích během
jednoho roku a dále jednou ročně na tzv. kritická místa, to je na místa v okolí
jamkovišť, která v závislosti na intenzitě využívání hřiště a klimatických poměrech je
případně nutné přihnojit. Běžně se uvažuje měrná aplikace 225 kg na 1 ha . Udávané
ztráty v normálních srážkových poměrech i v přívalových deštích dosahují maximálně
2%. Oznamovatel by měl garantovat ,že nebude v prostoru golfového hřiště používat
pesticidní látky. Travní porosty budou ošetřovány pouze sečením a hnojením
speciálním hnojivem např. firmy Lesco (USA), distribuovaným v ČR firmou Eurogreen.
Používáno bude hnojivo na sportovní trávníky a golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3
(nebo podobným stejného funkčního principu). Aplikován bude systém Poly Plus,
který zajišťuje pomalé uvolňování živin a současně zajišťuje i maximální ochranu
prostředí.
Na ploše hřiště by měla být pro hnojení použita metoda mulčování (zeleného hnojení)
tak, že po seči bude nadrobno upravený materiál ponechán k přirozenému rozpadu a
obohacení kořenové vrstvy zejména dusíkatou složkou. Kromě lepší výživy bylinného
patra bude takto docházet i k navyšování humózní vrstvy a pedologické stabilizaci
udržovaných ploch.
Skladování anorganických hnojiv není v dokumentaci podrobněji specifikováno.
Během provozu golfového hřiště je zapotřebí pohonných hmot pro provoz sekaček a
traktoru. Množství spotřebovaných PHM jakož i způsob jejich skladování není
v dokumentaci podrobněji uvedeno.
Ve smyslu výše uvedených poznámek jsou v další části posudku formulována
odpovídající doporučení.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že hodnocení dopravních nároků bylo součástí oznámení
záměru „Parkoviště u sportovního klubu Dymník – Rumburk“. Oproti tomuto záměru
dle dokumentace neznamená provoz hřiště navýšení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatelů posudku bez zásadních připomínek.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že při vybudování hřiště mohou být emitovány tuhé
znečišťující látky. Emise budou závislé na aktuálních podmínkách (např. na vlhkosti
vzduchu a půdy, síle a směru větru) a také na realizaci opatření k omezování
prašnosti, proto bude nutné (zejména v době suchého a větrného počasí) provádět
pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo šíření prachu do okolí
a omezovat prašnost i v místě realizace (skrápění, aj.).
Dále je uvedeno, že provozem záměru nebudou produkovány téměř žádné emise do
ovzduší. Jsou uvedeny závěry rozptylové studie z procesu EIA na záměr „Parkoviště
u sportovního klubu Dymník – Rumburk“.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatelského posudku významnějších
připomínek. Podmínky z hlediska omezování emisí v etapě výstavby jsou
specifikovány v další části předkládaného posudku. Metodicky by však závěry
rozptylové studie měly být uvedeny v kapitole hodnotící vlivy na ovzduší, nikoliv
v kapitole, která by měla bilancovat výstupy do ovzduší. Jako poznámku lze dále
uvést, že pravděpodobně dojde k nárůstu pohybů TNA v souvislosti s nárůstem
splaškových vod a tím k nutnosti četnějšího odvážení těchto vod do ČOV Varnsdorf.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že během realizace záměru budou vznikat splaškové
odpadní vody s tím, že pracovníci stavebních firem budou využívat stávající zázemí,
popř. budou instalována chemická WC přímo v místě stavby. Produkci odpadních vod
v souvislosti se samotnou výstavbou (technologických odpadních vod) nelze dle
dokumentace v současné době objektivně určit. Nakládání s odpadními vodami
v etapě výstavby bude upřesněno v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu
výstavby.
Dokumentace dále uvádí, že pro provoz záměru bude využíváno stávající sociální
zázemí na již provozovaném golfovém hřišti. Dojde k nárůstu vznikajícího objemu
splaškových vod vzhledem k nárůstu počtu pracovních míst a v zhledem k nárůstu
počtu návštěvníků, a to o celkový objem cca 4230 m3/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku
S údaji uvedenými v této kapitole lze ze strany zpracovatele posudku vyslovit v zásadě
souhlas. Způsob řešení likvidace splaškových vod sváděním do bezodtoké jímky
s následným odvozem do ČOV Varnsdorf byl řešen mimo probíhající proces EIA.
Důsledkem předkládaného záměru je tedy pouze nárůst splaškových vod. Bilance
srážkových vod ze zpevněných ploch sportovního klubu a parkoviště není součástí
předkládané dokumentace, protože byla řešena v rámci procesu EIA na záměr
„Parkoviště u sportovního klubu Dymník – Rumburk“.
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B.III.3 Odpady

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby i pro
etapu provozu. Je uvedeno, že koncepce nakládání s odpady ve výhledovém stavu
bude navazovat na současné odpadové hospodářství restaurace a sportovního klubu.
Je zdůrazněno, že v souvislosti s provozem golfového hřiště budou vznikat
především odpady související s údržbou trávníků, techniky a dále potom odpady
komunální.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedené kapitole bez připomínek. Dokumentace uvádí, že se vznikajícími
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími
vyhláškami. Lze konstatovat, že tato povinnost platí i bez ohledu na proces EIA, tudíž
není nezbytné pro etapu provozu následně formulovat doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.4 Hluk a vibrace

Dokumentace konstatuje, že samotný provoz golfového hřiště je tichý, hluk bude
vznikat pouze při údržbě trávníků. Tato činnost však bude krátkodobá, časově
omezená. S dalšími vlivy lze počítat v etapě výstavby v souvislosti s prováděnými
zemními pracemi a s návozem materiálu pro modelaci terénu (štěrk a křemenný
písek). Dokumentace konstatuje, že vzhledem ke vzdálenosti záměru od chráněných
venkovních prostor se nepředpokládá překračování hlukových limitů pro denní dobu,
kdy je uvažováno s provozem golfového hřiště, které je předmětem probíhajícího
procesu EIA. Novými zdroj hluku tak v podstatě budou pouze čerpadla sloužící
k zavlažování ploch hřiště. Zařízení budou dle dokumentace umístěna vůči obytnému
území v dostatečné vzdálenosti. Je uvedeno, že je v zájmu investora opatřit čerpadla
dostatečně silnou akustickou izolací, aby bylo minimalizováno i rušení návštěvníků
hřiště.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu ke specifikaci zdrojů hluku souvisejících se samotným provozem není ze
strany zpracovatele posudku připomínek. Problematika konečného počtu
stacionárních zdrojů hluku je řešena v další části posudku.
B.III.5 Doplňující údaje

Tuto kapitolu dokumentace neobsahuje, místo ní je obsahově ponechána kapitola
z oznámení „Rizika havárií a havarijních stavů vzhledem k navrženému použití látek a
technologií“ – tato kapitola by však měla být náplní bodu D.III. dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
I přes skutečnost, že v dokumentaci není tato kapitola obsažena (rizika jsou v zásadě
pojmenována a v další části posudku jsou stanovena odpovídající doporučení) je
z předložených podkladů dokladováno, že projekt záměru bude vypracován se
záměrem nenarušit rostlý horizont půdy a zakomponovat stavbu do současných
půdních a krajinných poměrů. O rozsahu terénních úprav však dokumentace
podrobnější údaje v zásadě neobsahuje.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zájmové území se rozkládá při JV okraji správního území obce Staré Křečany s tím že
převládající plochou zasahuje do polí zemědělského půdního fondu, do stávající orné
půdy a trvalých travních porostů, částečně taktéž do porostů PUPFL. Dokumentace
uvádí, že v současné době obec Staré Křečany připravuje územní plán, v jehož
konceptu je plocha golfového hřiště vymezena jako zastavitelné území s funkčním
využitím RSg – rekreace a sport, golf, přípustné využití pro související dopravní a
technickou infrastrukturu, vodní plochy a drobné vodoteče. Nepřípustné je vše ostatní.
V rámci krajinného prostoru je lokalita umístěna v mírném svahu se severním
úklonem. Jedná se o území poměrně rozsáhlé.
V současné době se zde nachází restaurace a penzion Dymník, parkoviště osobních
aut s kapacitou 146 parkovacích míst a budova zázemí sportovního klubu.
Součástí předmětných pozemků nejsou prvky ÚSES. Zájmové území přímo navazuje
jižní hranicí na RBC Dymník vymezené v lesních smíšených porostech při vrcholu
kopce a při západní hranici ve stopě meliorační strouhy prochází biokoridor RBK 182,
propojující RBC Dymník s ostatními skladebnými prvky ÚSES.
Předmětné pozemky dobývacího prostoru nejsou součástí dobývacího prostoru,
nejsou součástí CHLÚ ani se nenacházejí na poddolovaném území.
Nejbližší zvláště chráněné území je III. zóna CHKO Labské Pískovce vzdálená cca
2900 m západním směrem. Okraj III. zóny CHKO Lužické hory je vzdálen 3 359 m
jihozápadním směrem.
Stavba nezasahuje do vymezených soustav NATURA 2000, ani je jiným způsobem
neovlivňuje.
Plánovaná stavba nezasahuje, ani jiným
parků.

způsobem neovlivňuje území přírodních

Ve vztahu k významným krajinným prvkům dokumentace konstatuje, že těmito prvky
v rámci posuzovaného záměru jsou lesy v jižní části zájmového území při plošině
vrcholu kopce Dymník a drobné potoky pramenící v jižní a východní části území.
Některé greeny jsou navrhovány do zalesněného okraje náhorní plošiny. Územní plán
zde vymezuje lesy zvláštního určení, lesy golfových hřišť, umožňující hru golfu a
umístění cest a objektů infrastruktury při zachování lesního charakteru pozemků,
Dokumentace konstatuje, že začlenění golfových drah 8a, 2a, 1b, 9b, 8b, 8c a 2c do
prstence lesa při vrcholu kuželu je navrženo tak, aby negativní projev odlesnění
nenarušil vizuální celistvost lesních porostů vůči jejich pozorování z nejbližších cest a
okrajů sídel. Dokumentace konstatuje, že pro realizaci vyjmenovaných drah bude
nutné vyjmutí dotčených pozemků z PUPFL a odlesnění pouze v rozsahu nutných
terénních úprav.
V řešeném území se nenacházejí památkově chráněné objekty, území není součástí
zalidněného území, ani se nejedná o území nadměrně zatížené.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území lze
uvedené hodnocení považovat
v zásadě za objektivní. Nelze zcela souhlasit
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s tvrzením v prezentovaném smyslu, že je snaha navrhnout začlenění golfových drah
8a, 2a, 1b, 9b, 8b, 8c a 2c do prstence lesa při vrcholu kuželu tak, aby negativní
projev odlesnění nenarušil vizuální celistvost lesních porostů vůči jejich pozorování
z nejbližších cest a okrajů sídel, poněvadž fragmentace lesních porostů bude i
vizuálně zřejmá a aktuální letecké snímky toto dokládají. Ve vztahu k potenciálním
zásahů do VKP jsou v další části posudku formulována odpovídající doporučení.
Zpracovatelé posudku dále pouze upozorňují na existenci pozemku p.č. 1136/4 –
ostatní plocha, dobývací prostor ve vztahu ke konstatování dokumentace, že stavba
není součástí dobývacího prostoru.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje problematice základních klimatických charakteristik
území. Dále jsou uvedeny produkce emisí podle evidence REZZO, je popsána kvalita
ovzduší zájmového území ve vztahu k nejbližším stanicím AIM.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uváděným klimatickým faktorům není ze strany zpracovatele posudku
připomínek, protože se záměrem nepochybně není spojeno žádné výrazné ovlivnění
kvality ovzduší. Za vhodné lze uvést, že posuzovaná lokalita nepatří mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší - sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněné ve věstníku MŽP pro
rozhodující anorganické znečištění s tím, že v rámci Ústeckého kraje v území
stavebního úřadu Rumburk dochází k překročení cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren na 5,4% území.
Vzhledem k charakteru záměru není k uvedené kapitole ze strany zpracovatelů
posudku připomínek.
C.2.2. Voda

Dokumentace konstatuje, že předmětné pozemky leží ve výšce 400 – 480 m.n.m.
Terén pozvolna stoupá jižním směrem k vrchu Dymník. Převážná část území je
odvodňována bezejmenným potokem pravostranným přítokem řeky Mandavy. Jižní
část lokality – oblast náhorní plošiny vulkanického kuželu – je odvodňována
Pstružným potokem rovněž do řeky Mandavy.
Zájmové území není součástí CHOPAV.
Z jiné části dokumentace vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru se počítá
s vybudováním drobných vodních ploch na vhodných místech jako součásti
sportovního a přírodního řešení areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska uvedené kapitoly ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.2.3. Půda

Dokumentace konstatuje, že záměr je situován převážně na zemědělské pozemky
s tím, že v současné době nejsou pozemky intenzivně obhospodařovány, neboť jsou
ve vlastnictví investora záměru, který má zájem vytvořit na nich plochy hustě
zatravněné. Dále je doložen popis jednotlivých půdních jednotek dle zastoupení
jednotlivých BPEJ.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu půd v kategorii ZPF bez podstatnějších připomínek ze strany
zpracovatelů posudku.
Se záměrem je však dále spojen blíže nespecifikovaný zábor PUPFL. Zpracovatelský
tým posudku konstatuje, že v posuzované dokumentaci není k dispozici katastrální ani
porostní mapa s detailnějším zákresem záměru, aby bylo možné specifikovat jak
konkrétní zábor těchto pozemků, tak i zásahy do ochranného pásma lesa, aby mohl
být následně detailněji vyhodnocen i vliv na lesní pozemky. S ohledem na zásah
záměru do PUPFL, případně ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č.
289/95 Sb. o lesích pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek. Na
druhé straně, jak je již v uvedené souvislosti v jiných částech posudku konstatováno,
k zásahu do lesních porostů a pozemků již došlo.
Dle §14 odstavce 1) je projektant záměru povinen navrhnout a zdůvodnit taková
řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení,
způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
V tomto smyslu jsou formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje základní informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska hydrogeologických poměrů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
rozhodující informace pro následné vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na tuto
složku životního prostředí. Ze strany zpracovatele posudku není k popisu této složky
životního prostředí připomínek.
C.2.5. Fauna a flora

Posuzovaný materiál konstatuje, že řešený záměr je součástí Šluknovského
bioregionu 1.57, který zabírá geomorfologický celek Šluknovská pahorkatina.
Bioregion je tvořen zdvižnou žulovou pahorkatinou. Charakteristická je mozaika bioty
4. a 5. vegetačního stupně, potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny. Biota má
převážně hercynský charakter se silnou modifikací vlivem oceánického podnebí a
nízkou biodiverzitou, je zde ale zastoupeni neobvyklé množství subatlantských druhů.

20

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

MAGIC GOLF CLUB RUMBURK

Na lokalitě byly vymezeny následující biotopy : mezofilní louky, ruderalizované louky
a pastviny, podmáčené olšiny, vysoké křoviny, lesní porosty a urbanizovaná území,
která jsou dále v dokumentaci podrobněji konkretizována s tím, že jsou v podstatě
znovu zbytečně opsány popisy ze Zprávy biologického hodnocení sportovního areálu
ve Starých Křečanech ( Vysoký, Majer, červen 2008).
Obdobně jsou v hlavní části dokumentace přebrány průzkumy provedeného
zoologického průzkumu.
Z popisné části dokumentace vyplývá, že v rámci botanického průzkumu z celkového
počtu zjištěných cévnatých druhů rostlin žádný druh není uveden v kategorii zvláště
chráněných druhů rostlin ve vztahu k prováděcí vyhlášce č. 395 zákona č.114/1992
Sb.
Z entomologického průzkumu vyplývá, že celkem lze sledovaný areál označit
z hlediska entomologie jako průměrnou lokalitu v daném regionu. Nevyskytuje se zde
žádný mimořádný druh a také mezi zvláště chráněnými volně žijícími živočichy nebyl
zjištěn žádný druh. Dokumentace konstatuje, že vzhledem k výskytu většího množství
rodu Carabus je navrženo dát do opatření nepoužívat zde žádné chemické
prostředky, které by měly vliv na zdejší faunu.
Ze závěrů vertebratologického průzkumu vyplývá, že v lokalitě bylo zjištěno 40 druhů
obratlovců, z toho 31 druhů ptáků, 5 druhů savců a 2 druhy obojživelníků a plazů.
Z ptáků má hnízdní vazbu na zkoumané území 24 druhů, přičemž mezi zvláště
chráněné patří křepelka polní, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný. Pro tyto 3 druhy
je nutné v období přípravy záměru, to je před vydáním rozhodnutí o umístění stavby
požádat o udělení výjimky ve smyslu §50 resp. 56 zákona č.114/92 Sb. v platném
znění. Dále jsou v rámci ochrany zvláště chráněných druhů formulována příslušná
opatření.
Popisná část dokumentace dále uvádí, že v rámci charakteru lokality díky absenci
vodní plochy se zde obojživelníci nerozmnožují. Ve vztahu k obojživelníkům a plazům
je formulováno odpovídající doporučení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popisná část posuzované dokumentace týkající se fauny a flory vychází z velké části
z biologického hodnocení, které je samostatnou přílohou posuzované dokumentace,
text příslušné kapitoly v zásadě prakticky přílohu dubluje. Zpracovatelský tým posudku
považuje uvedené biologické hodnocení za korektně zpracované, pouze je s podivem,
že ani na lokalitě I nebyli zaznamenáni žádní savci. Na základě skutečností v tomto
materiálu uvedených jsou v další části posudku formulována odpovídající doporučení
z hlediska eliminace negativních dopadů na přírodní složku ekosystémů. Metodicky
není jasné, proč jsou doporučení biologického průzkumu prezentovaná v popisné části
dokumentace, je zřejmé, že editor textu dokumentace nelogicky převzal celý materiál
včetně doporučení a závěrů. Obecně je postrádán popis lesních ekosystémů, které
jsou severně od prostoru provozního zázemí fyzicky dotčeny.
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C.2.6. ÚSES, krajina a krajinný ráz,

Z posuzovaného materiálu vyplývá, že zájmové území není součástí prvků ÚSES.
Zájmové území přímo navazuje jižní hranicí na RBC Dymník vymezené v lesních
smíšených porostech při vrcholu kopce a při západní hranici ve stopě meliorační
strouhy prochází biokoridor RBK 182, propojující RBC Dymník s ostatními
skladebnými prvky ÚSES.
Z dokumentace vyplývá, že na ploše určené pro vlastní výstavbu nejsou žádné
registrované VKP, jsou zde však „VKP ze zákona“ – lesní porosty a vodní toky
Dle dokumentace se v areálu výstavby ani v jeho nejbližším okolí nenacházejí žádné
chráněné části přírody, území není součástí žádné chráněné oblasti. V zájmovém
území se nenachází žádný přírodní park. Záměr ani jeho nejbližší okolí není
v kontaktu s žádnou ptačí oblastí ani evropsky významnou lokalitou. Záměr
nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů ani do Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k situování zájmového území lze vyslovit závěr, že v zájmovém území a
jeho bezprostředním okolí se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické
dominanty krajiny. Lze souhlasit i s těmi popisnými částmi dokumentace, věnujícími se
zájmům ochrany přírody z hlediska chráněných území, přírodních parků, VKP,
systému NATURA 2000 a ochranných pásem.
Popis krajinného rázu vychází ze sofistikované metodiky a nejsou k němu závažnější
připomínky zpracovatelského týmu posudku.

C.2.7. Hmotný majetek, kulturní památky a obyvatelstvo

Z dokumentace vyplývá, že v místě areálu ani okolí nelze očekávat vliv na hmotný
majetek a kulturní památky. Je uveden počet obyvatel pro správní území obce Staré
Křečany s tím, že do tohoto počtu jsou započítáni i obyvatelé dalších samostatných
částí obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska této kapitoly není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Předmět
posuzování není záměrem, který by případně mohl ovlivnit například archeologická
naleziště apod.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že pozemky určené pro vybudování golfového hřiště se
nacházejí v kulturní venkovské krajině s nízkým stupněm zalidnění, s vysokým
stupněm neobdělávané zemědělské půdy a s přítomností kvalitních lesních porostů
jakož i s vyšší turistickou atraktivitou území.
Z hlediska liniových – mobilních zdrojů znečištění ovzduší a hluku patří území k málo
zatíženým oblastem.
Z povrchových vodních toků se v území nacházejí drobné vodní toky, některé
nepojmenované, odvádějící povrchovou vodu do řeky Mandavy.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny neleží zájmové území ve zvláště chráněných
územích, nezasahuje do ÚSES, není zde definovaný žádný přírodní park. Lesní
porosty a remízky, které se nacházejí na ploše zájmového území jsou ve smyslu
zákona č.114/92 Sb. v platném znění významnými krajinnými prvky. Z hlediska
ochrany ZPF a PUPFL bude záměr vyžadovat zábor odpovídající rozsahu terénních
prací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu je
nezbytné označit tuto kapitolu za postačující a shrnující skutečnosti uvedené
v předcházejících částech dokumentace. Ze strany zpracovatelů posudku bez
významnějších připomínek.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

V souvislosti s provozem 27 jamkového golfového hřiště dokumentace nepředpokládá
negativní vlivy na obyvatelstvo ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví.
Je uvedeno, že pro samotný provoz posuzovaného golfového hřiště nebyla
zpracována rozptylová a hluková studie. Vliv provozu celého areálu (provoz
obslužných mechanismů na golfovém hřišti, vyvolaná doprava návštěvníků a obsluhy
golfového klubu i hřiště a další zdroje emisí a hluku) byly vyhodnoceny v rozptylové a
hlukové studii zpracované pro oznámení záměru „Parkoviště u sportovního klubu
Dymník – Rumburk“ Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá, že provoz celého areálu
není spojen se zvýšením zdravotních rizik v zájmovém území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyhodnocením velikosti a významnosti vlivů na obyvatelstvo lze z hlediska
zpracovatele posudku vyslovit souhlas. Provoz golfového hřiště negeneruje žádné
imisní nebo akustické impakty, které by mohly negativně ovlivnit veřejné zdraví.
Problematika etapy výstavby z hlediska imisní, respektive hlukové zátěže je
komentována v další části předkládaného posudku.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že během provozu golfového hřiště nebudou uvolňovány
žádné emise do ovzduší s výjimkou emisí z dopravních prostředků návštěvníků hřiště,
personálu (která byla řešena již odkazovaným oznámením na záměr „Parkoviště u
sportovního klubu Dymník – Rumburk“) a z provozu sekaček. Celkové emise
uvolněné na ploše hřiště, příjezdových komunikacích a parkovišti budou velmi malé.
Stanovisko zpracovatele posudku
Se závěry dokumentace z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
ovzduší lze vyslovit souhlas.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních
vlivů jsou formulována následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován plán etapizace a fázování
stavebních prací tak, aby nedošlo k degradaci deponovaných zemin a bylo zamezeno
projevům vodní respektive větrné eroze
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• přepravní prostředky určené k dopravě prašných surovin budou zcela zakryty plachtou tak,
aby nedocházelo k jejich úletu do okolního prostředí
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D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že hlukovou zátěž lze v zásadě očekávat pouze v etapě
výstavby v souvislosti s provozem stavebních mechanismů a v období provozu
v souvislosti s pohybem drobné mechanizace na údržbu hřiště. Dále je upozorněno
na jediný stacionární zdroj – čerpací stanici – umístěnou u retenční nádrže přibližně
ve středu hřiště. Čerpací stanice bude kontejnerového provedení a bude mít dle
dokumentace nízké emisní hlukové parametry. Dokumentace konstatuje, že vzhledem
k situování golfového hřiště do volné krajiny bez přímého kontaktu s obytnou
zástavbou se nepředpokládá významná expozice hluku vůči trvale obytné zástavbě
nebo jiným hygienicky významným objektům.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska zdrojů hluku související s provozem areálu lze vyslovit se závěry
dokumentace souhlas. Na určitou nejasnost ve vztahu k novým stacionárním zdrojům
hluku lze upozornit v tom smyslu, že na straně 68 dokumentace je uveden jako jediný
stacionární zdroj hluku čerpací stanice u retenční nádrže umístěné přibližně ve středu
hřiště. Na straně 21 dokumentace se však konstatuje, že potřeba zavlažování bude
doplňována i z nově navrhovaných 3 retenčních povrchových nádrží. Z obrázku za
stranou 91 dokumentace jsou sice patrné zřejmě uvažované retenční nádrže, žádná
se však nenachází „přibližně ve středu hřiště“. Není tedy patrné, zda-li součástí
záměru z hlediska zavlažování bude jedna retenční nádrž nebo tři nádrže, zda-li u
každé bude čerpací stanice nebo bude zvolen takový systém závlahy, při kterém
bude nezbytná pouze jedna čerpací stanice. Pro další projektovou přípravu záměru
jsou proto formulována následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis systému zavlažování s využitím
tří navrhovaných retenčních nádrží z hlediska potřebného počtu čerpacích stanic
kontejnerového provedení

•

v rámci další projektové přípravy doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
hlukové parametry čerpací stanice kontejnerového provedení, jejich počet a umístění, jakož
i projekt zavlažování ve vztahu k případnému souběhu provozu čerpacích stanic; o
případném požadavku na zpracování hlukové studie s ohledem na očekávané hlukové
parametry stacionárních zdrojů hluku, jejich počtu (a případně souběhu provozu) a
umístění rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ve vztahu k etapě výstavby dokumentace konstatuje, že realizací záměru nebude
zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita se nenachází v CHOPAV,
v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v záplavovém území, proto pro danou lokalitu
nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se k ochraně vod.
Dokumentace konstatuje, že hřiště bude zavlažováno ze tří povrchových nádrží
tvarovaných do podoby přirozených jezírek. Přítok vody do jezírek bude z drenážního
systému jímacího přebytečné zavlažovací vody a dešťové vody a dále čerpáním ze
stávajících vodohospodářských objektů, jejichž vydatnost byla prověřena HG posudky,
na jejichž základě vydal příslušný vodoprávní úřad povolení k odběru podzemní vody.
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Z hlediska vlivu na kvalitu podzemní vody dokumentace konstatuje, že péče o travní
porosty golfového hřiště bude vyžadovat vstupy živin prostřednictvím hnojiv.
K potenciálnímu ovlivnění kvality podzemních vod může dojít nadměrným užíváním
hnojiv nebo v důsledku nestandardního stavu – havárie mechanizace. K eliminaci
používaných hnojiv je navržen uzavřený systém zavlažování trávníků, který by měl
zajistit i oběh nespotřebovaného hnojiva a omezit jeho pronikání do horninového
prostředí.
Dokumentace dále konstatuje, že povrch hřiště bude z naprosté většiny tvořen
travními porosty a doprovodnou, solitérní zelení i skupinovou vegetací. Dokumentace
konstatuje, že navrhovaným řešením dojde ke zvýšení retenčních schopností krajiny a
ke snížení eroze zemědělských pozemků.
Ve vztahu k etapě provozu je v dokumentaci závěrem uvedeno, že pro provoz
golfového hřiště lze předpokládat, že nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových a
podzemních vod v dané lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů,
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám apod. Pro etapu výstavby
související s posuzovaným záměrem jsou formulována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně bude
pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod vznikajících
v etapě výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

způsob

čištění

vozidel

Dle zpracovatelů posudku ve vztahu k minimalizaci rizik kontaminace povrchových a
podzemních vod v rámci údržby golfového hřiště bude vhodné používat pouze taková
hnojiva, která vyloučí riziko ovlivnění kvality půd a jakosti vod. V této souvislosti je
v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačujících se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů

•

v provozním řádu zajistit a reálně dodržovat zásadu, že budou používány pouze selektivní
nízkoreziduální pesticidy pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup
případných invazních rostlin nebo ruderálních plevelů; tyto látky nebudou skladovány do
zásoby a budou aplikovány jen jednorázově na základě jednorázové objednávky při
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akutním ohrožení kvality travních porostů klíčových objektů formou ručního postřiku
cíleně na plochu nebo rostlinný objekt
•

v rámci provozního řádu areálu vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám
nebezpečných látek při údržbě odpališť a jamkovišť do vod navrhovaných retencí,
analogicky zajistit prevenci případné eutrofizace navrhovaných retencí při zajišťování
výživy intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu

Z dokumentace sice vyplývá, že mezi nároky na suroviny budou patřit hnojiva
případně nízkoreziduální pesticidy, jakož i nezbytná zásoba PHM pro provoz sekaček
pro údržbu trávníků, není však patrné, v jakém objemu a jakým způsobem budou
hnojiva, nízkoreziduální pesticidy respektive pohonné hmoty skladovány. V této
souvislosti jsou pro další projektovou přípravu záměru formulována následující
doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen odpovídající způsob skladování
hnojiv, nízkoreziduálních pesticidů a pohonných hmot, jakož i maximální skladované
zásoby těchto produktů

•

veškerá manipulace se závadnými látkami bude probíhat v k tomu určeném prostředí,
chráněném proti úniku těchto látek

Z dokumentace je dále patrné, že pro modelaci terénu bude použit praný křemičitý
písek a drcené kamenivo. Protože není z dokumentace patrný zdroj těchto surovin, je
pro další projektovou přípravu záměru formulováno následující doporučení:
•

pro modelaci terénu respektive vytvoření drenáže budou používány pouze materiály
s odpovídajícími certifikáty pro modelaci terénu respektive terénní úpravy

D.I.5 Vlivy na půdu
nároky na půdní fond (ZPF, PUPFL)

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k poměrně významné změně
využívání půdy na předmětných pozemcích. Dojde ke změně kultury za účelem
využíváních mimoprodukčních schopností půdy. Dokumentace konstatuje na str. 71,
že realizace záměru si vyžádá dílčí zábor ZPF na plochách určených k terénním
úpravám a vytvoření podpovrchové plošné štěrkové drenáže – jamkoviště, odpaliště a
jezírka. V tabulce 31 na str. 71 jsou potom uvedeny rozlohy dle tříd ochrany pro
celkovou rozlohu záměru v kategorii ZPF, aniž je zcela jasné, jaká plocha z které třídy
ochrany bude vyjímána.
Dále dokumentace uvádí, že bude nutné provést zábor PUPFL a odlesnění, pouze
v rozsahu greenů v jižní části areálu, nikoliv celých lesních pozemků. Dle
dokumentace by odlesnění nemělo zrušit celistvost remízů při horní/severní části
řešeného území. Dokmentace uvádí, že celková výměra lesních pozemků v řešeném
území je 146 153 ha.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z dokumentace vyplývá, že výstavbou golfového hřiště budou dotčeny pozemky
v katastrálním území Staré Křečany. Z dokumentace je dále patrné, že v době
vypracování dokumentace ještě nebyly přesně vyčísleny zábory pro jednotlivé části
stavby, a to jak z hlediska nároků na ZPF, tak i na PUPFL.
Nezbytné je opravit údaj dokumentace na str.71 odstavci pod tabulkou u celkové
plochy v kategorii PUPFL – údaj uváděný na této stránce není zjevně v hektarech, ale
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v m2.Na druhé straně k prokácení lesního porostu pro hrací prvky hřiště severně od
provozního zázemí areálu již došlo.
Jak již bylo uvedeno v přecházející části posudku, celkové nároky na plochy dle strany
17 dokumentace činí 955 518 m2. V tabulce č. 2 na str. 24 a 25 posuzované
dokumentace je uvedeno, že z hlediska ZPF bude stavba realizována na plochách o
rozloze 791089 m2. Z tabulky č.1 na straně 18 lze vyvodit, že mimo kategorii ZPF a
PUPFL bude stavba realizována na plochách o celkové rozloze 14 830 m2. Dále je
uveden výčet pozemků v kategorii PUPFL, na kterých bude plocha hodnoceného
záměru realizována, a to v celkové rozloze 146 153 m2 s tím, že není uveden
předpokládaný nezbytný rozsah záboru.
Pokud tedy provedeme součet pozemků v kategorii ZPF, PUPFL a ostatních
respektive zastavěných ploch, potom tento součet činí: 791089 m2 + 146153 m2 +
14830 m2 = 952 072 m2. Kromě toho v tabulce nároků na ZPF na str.24 a 25 nejsou
specifikovány pozemky na p.č. 1133/3 a 1137/3, které jsou uvedeny v celkových
nárocích na plochy v tabulce 1 na str.18.
V rámci předkládaného záměru nelze specifikovat ani konečný předpokládaný rozsah
záborů v kategorii PUPFL; taktéž není z předložených podkladů patrné, v jakém
rozsahu bude stavba realizována v ochranném pásu lesa. S ohledem na skutečnost,
že k zásahu do lesa a k jeho fragmentaci již došlo, je nutné do výstupů posudku
promítnout podmínku o minimalizaci dalších zásahů do lesa.
Z textu dokumentace není patrné, zda-li a jak je případně předjednán zábor pozemků
(tedy zda-li bude třeba požádat pouze o malé části zájmové plochy pro vybudování
odpališť a greenů, nebo bude zejména v kategorii ZPF provedeno odnětí všech
pozemků ze ZPF).
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na půdu v podstatě v posuzovaném
materiálu není provedeno, protože nebyl znám rozsah pozemků, které budou
odnímány ze ZPF.
Zpracovatel posudku konstatuje, že upřesnění odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a
půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
(§ 9 zákona) stanovuje:
1)

2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1,
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.
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V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Je tudíž patrné, že na uváděných parcelách se vyskytují i pozemky v třídě ochrany I.,
tedy pozemky, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Na základě uvedených skutečností,
kdy není znám ani rozsah odnětí, ani zastoupení tříd ochrany v odnímaných
pozemcích nelze objektivně vyhodnotit velikost a významnost tohoto vlivu. Bude tedy
věcí příslušného orgánu ochrany ZPF (a to i bez ohledu na proces EIA) vyhodnocení
tohoto vlivu z hlediska rozsahu odnětí po jeho upřesnění.
Se stavbou dle dosud prezentovaných podkladů souvisí taktéž zábor pozemků
určených pro plnění funkce lesa. Z dokumentace není patrný konečný rozsah nároků
na trvalý zábor PUPFL. V posuzované dokumentaci není k dispozici katastrální ani
porostní mapa s detailnějším zákresem záměru, aby bylo možné specifikovat jak
konkrétní zábor těchto pozemků, tak i zásahy do ochranného pásma lesa, aby mohl
být následně detailněji vyhodnocen i vliv na lesní pozemky. S ohledem na zásah
záměru do PUPFL, případně ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č.
289/95 Sb. o lesích pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní
správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.
Poněvadž však fyzicky k zásahu do lesů došlo, kteroužto situaci dokumentace
v zásadě nekomentuje, není zřejmé, zda již příslušné rozhodnutí v mezidobí vydáno
bylo či nikoli.
Dle §14 odstavce 1) je projektant záměru povinen navrhnout a zdůvodnit taková
řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení,
způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
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Dle názoru zpracovatelů posudku je proto nezbytné pro další projektovou přípravu
formulovat následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy jasně specifikovat dle jednotlivých parcel a jejich ploch
rozsah zájmového území pro navrhované 27 jamkové golfové hřiště včetně detailnější
specifikace trvalého záboru ZPF dle BPEJ a odpovídajících tříd ochrany

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

v rámci další projektové přípravy připravit žádost o trvalé odnětí pozemků z PUPFL dle §16
zákona o lesích

•

v rámci další projektové přípravy navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska
zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a
uspořádání území po dokončení stavby

•

při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy
provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí být realizovány
v blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa,
kde hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak
poškození významného krajinného prvku

•

během stavby vlastních hracích prvků hřiště nebudou dále poškozovány okolní lesní
pozemky, na lesní pozemky nebude vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající
cesty zůstanou zachovány

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním
odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem; žádný
materiál nebude ukládán do lesních porostů

Z textu dokumentace nelze jednoznačně vyvodit, zda-li stavba zasahuje či nikoliv do
ochranného pásma lesa; proto pro další projektovou přípravu záměru je formulováno
následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy

Dokumentace tento vliv v této kapitole nehodnotí, z jiných částí dokumentace však lze
vyvodit, že tento vliv nebude významný.
vliv na geologické a hydrogeologické podmínky

Dokumentace se v podstatě uvedenými vlivy podrobněji nezabývá. Z jiných části
dokumentace je však patrné, že vlivy na geologické a hydrogeologické podmínky lze
vyhodnotit jako malé a málo významné.
vlivy v důsledku ukládání odpadů

Dokumentace konstatuje, že provozem bude vznikat poměrně malé množství odpadů.
Jinak tento aspekt dokumentace podrobněji neřeší.
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Z hlediska problematiky odpadů lze vyslovit souhlas, že provoz z hlediska produkce
vznikajících odpadů a jejich odstranění by neměl mít významnější dopad do
jednotlivých složek životního prostředí při respektování doporučení předkládaných
tímto posudkem.
Z hlediska problematiky odpadů vznikajících v etapě výstavby jsou pro další
projektovou přípravu formulována následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel 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 odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro etapu provozu není do návrhu stanoviska nutné formulovat jiná doporučení než
tak, která jasně vyplývají ze stávající platné legislativy v odpadovém hospodářství.
vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných
pásem těchto území.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že geologické poměry v zájmovém území nebudou
významně ovlivněny, ani nehrozí poškození, ztráta nebo ovlivnění geologických nebo
paleontologických památek.
Dále se uvádí, že změna infiltračních poměrů bude mít nevýznamný vliv na
hydrogeologické poměry
v zájmovém území. Je konstatováno, že ovlivnění
stávajících hydraulických a hydrogeologických poměrů bude nevýznamné.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
S uvedeným vyhodnocením vlivů záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze
vyslovit souhlas. Problematika případné kontaminace zemin respektive podzemních či
povrchových vod byla komentována v předcházející části předkládaného posudku.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru výstavby golfového hřiště bude mít
vliv v tom smyslu, že dojde k dočasnému úbytku stávajících ekosystémů v rozsahu
terénních úprav. Na části předmětné plochy dojde k úpravě povrchu pozemků,
v jejímž důsledku bude odstraněn současný bylinný porost. V souvislosti
s prováděním prací bude rovněž docházet k rušení hnízdícího ptactva a dalších
obratlovců.
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Dále dokumentace konstatuje, že realizací záměru dojde k významné změně
současného stavu. Veškeré pozemky budou zatravněny. Budou ponechány
veškeré soliterní dřeviny a skupiny dřevin, které budou navíc doplněny skupinami
vysoké zeleně oddělující jednotlivé jamky a tvořící optické i praktické rozdělení
plochy hřiště. Dokumentace konstatuje, že plán výsadeb dosud nebyl zpracován,
avšak že se uvažuje s výsadbou cca 14 000 sazenic místně příslušných druhů.
Dále dokumentace konstatuje, že k rozšíření druhového zastoupení organismů
v území přispěje stavba povrchových retenčních nádrží – modelovaných jezírek na
zadržování povrchové vody.
Dokumentace konstatuje, že plocha golfového hřiště bude umožňovat trvalý výskyt
i snadnou migraci mnoha druhů organismů. Za cenný lze považovat vznik nových
ekotonů na okrajích lesních porostů rozrušených trasováním greenů, a velké
rozšíření doprovodné zeleně.
Pro zamezení negativních vlivů na druhy živočichů vyjmenovaných ve vyhl. č.
395/1992 Sb., zjištěné biologickým průzkumem – ropucha obecná, bramborníček
hnědý, rorýs obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná (všichni ohrožení), slepýš
křehký, ještěrka obecná, křepelka polní (všichni silně ohrožení), jeřáb popelavý
(kriticky ohrožený) – bude nutno zachovávat opatření stanovená v závěrech
biologického hodnocení.
Ve vztahu k ÚSES dokumentace konstatuje, že by mělo dojít k pozitivnímu vlivu na
navržený lokální biokoridor LBK 192, který je navržen na současné orné půdě a
zatím není funkční. Výsadby a realizace jezírek budou znamenat zvětšení
biodiverzity a tím i přispějí ke vzniku funkčního biokoridoru.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
V návrhu projektu je uvedeno, že budou nově vysazovány skupiny dřevin a vytvářeny
nové vodní plochy. Tyto aktivity by mohly skutečně přispět ke zvýšení diverzity biotopů
a potažmo i růstu druhové bohatosti území. Zvláště retenční nádrže budou prvkem,
který v území chybí a mohl by mj. umožnit trvalý výskyt obojživelníků, vodního a
mokřadního hmyzu a vodních (mokřadních) rostlin. Biologická hodnota těchto
nádrží však bude významně ovlivněna jejich morfologií (kontext proměnné hloubky
včetně mělkého litorálu) a zejména pak způsobem užívání a péčí o ně a jejich okolí.
Dokumentace ale nezmiňuje, zda a jak je zajištěno, že nedojde k vyčerpání vody
v nádrži přes letní období, kdy je potřeba zálivky nejvýraznější, takže je nutno
požadovat, aby další stupeň projektové přípravy tento aspekt důrazně dořešil.
Investor neplánuje žádné rozsáhlejší kácení stávajících dřevinných porostů, pouze
výjimečně budou odstraněny stromy, které by stály v cestě projektovaných drah.
Záměr rovněž nepočítá s rozsáhlejšími terénními úpravami, takže by
nemělo docházet k výraznějšímu přetváření půdního povrchu. Dosud však není k
dispozici konkrétní projekt, který by definoval přesné vedení herních drah a dalších
hracích prvků (velká situace, která zachycuje průmět hracích prvků do
ortofotomapy, vložená do příloh dokumentace je v zásadě velmi nečitelná, rovněž
i lokalizace vodních, pískových a vegetačních překážek není příliš zřetelná).
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Na lokalitě byl zjištěn výskyt několika zákonem chráněných živočichů, kteří by mohli
být realizací záměru dotčeni. Hodnocený záměr nepočítá s dalším rozsáhlejším
kácením dřevin ani výraznými úpravami terénu, zároveň však není k dispozici projekt,
z něhož by bylo možné určit, konkrétní umístění jednotlivých herních prvků a jejich
možný střet s porosty rozptýlené zeleně. Terénní úpravy a kácení dřevin by tedy
měly být samostatně posouzeny ve fázi konkrétního projektu, z něhož bude patrné
vedení herních drah a lokalizace nových prvků, jako jsou odpaliště, jamkoviště, vodní
a pískové překážky.
Dle provozovatele si realizace záměru nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les,
dojde však ke kácení v této fázi nespecifikovaného rozsahu na plochách PUPFL ; není
však zřejmé, zda je navrhováno další odlesnění nad rámec již provedených zásahů.
Dokumentace se ale v zásadě ani podrobněji nezabývá vlivy odlesnění na lesní
porosty jako VKP a ekosystémy, je otázkou, zda jde o metodické pochybení, nebo o
potvrzení stavu, kdy již k zásahu došlo a takže jej nelze hodnotit.
Pokud by po upřesnění projektového řešení byla nějaká dřevina ve střetu s některými
částmi stavby, které budou podrobně řešeny v rámci dalších projektových prací, je ke
kácení dřevin (dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění) nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody může
takové povolení vydat na základě žádosti vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního
klidu.
Dokumentace dále konstatuje, že pokud bude realizace záměru zasahovat do biotopu
zvlášť chráněných druhů živočichů, je třeba zažádat o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle ustanovení § 50 a § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy provést inventarizaci jednoznačně odůvodněného
nezbytného kácení prvků dřevin rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení minimalizovat
a konzultovat ho obdobně jako navrhované terénní úpravy (odpaliště, jamkoviště; vodní a
pískové překážky) ve vztahu k projektovému řešení golfového areálu s příslušným orgánem
ochrany přírody
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních
úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba rekultivovat
výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit uchycení a
šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách
• kompenzačním opatřením za vykácené dřeviny a úbytek stanovišť pro ptáky a
některé živočichy bude provedení náhradní výsadby; k výsadbě použít běžné domácí
dřeviny; strukturu navrhovaných keřů a dřevin a jejich lokalizaci pro plnění kompenzační
funkce konzultovat v předstihu s orgánem ochrany přírody
• ošetřování dřevin a jejich skupin bude prováděno pouze mimo hnízdní období ptačích
druhů, tedy mimo období 1.3.-31.7. běžného roku
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• nově vysázené dřeviny budou zejména v prvních letech provozu záměru řádně ošetřovány
tak, aby byly chráněny před okusem, nadměrným suchem nebo mechanickým poškozením
• v rámci další projektové přípravy pro zlepšení biologické hodnoty území vytvořit na
okrajích stávajících nebo i budoucích dřevinných porostů hromady nebo valy z volně
ložených velkých kamenů, které by sloužily jako útočiště pro bezobratlé suchomilné
živočichy i drobné obratlovce
• případné zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů bude možné realizovat a po
udělení pravomocných výjimek podle §56 zákona č.114/92 Sb. v platném znění, udělených
příslušnými orgány ochrany přírody
• v rámci další projektové přípravy budou umístění, parametry a technické řešení
navrhovaných vodních ploch předloženy a konzultovány s příslušným orgánem ochrany
přírody a budou budovány pod odpovídajícím odborným dohledem; většinově vodní plochy
řešit s členitějším dnem s mělčími a hlubšími místy pro umožnění rozvoje vodní vegetace
• technické řešení navrhovaných vodních ploch bude řešeno způsobem, který zajistí průběh
přirozeného samočistícího režimu
• v rámci řešení retenčních nádrží zajistit tvarování, které umožní vznik mělkých litorálů
• v dalším stupni projektové přípravy navrhnout konkrétní technický a technologický způsob
zajištění dostatečné vodní zásoby v navržených nádržích přes letní období, aby v důsledku
čerpání vody nedocházelo k jejich vysychání
a tak k nežádoucímu ovlivnění jejich
nezastupitelné stanovištní a ekologicko-stabilizační funkce v území
• vodní plochy retenčních nádrží řešit bez rybí obsádky, pokud bude rybí obsádka navržena,
je nutno realizovat od hlavní vodní plochy oddělené plošky z důvodu prevence likvidace
vývojových stadií obojživelníků rybami
• výstupy biologického hodnocení sportovního areálu ve Starých Křečanech (Vysoký, Majer,
2008) zapracovat do další projektové přípravy záměru Magic Golf Club - Rumburk
• pro zachování vhodných hnízdních podmínek
na základě Biologického hodnocení
sportovního areálu ve Starých Křečanech v rámci plochy III (mírný svah mezi lesíkem
/návrším/ a údolím potoka ve Starých Křečanech budou udržovány enklávy neupravovaných
travnatých ploch o minimální výměře 0,5 ha soustředěných kolem existujících skupin keřů
s kosením 1 krát ročně, v době po vyhnízdění ptáků; případně kolem těchto prvků navrhnout
a realizovat nehratelné plochy
• vyloučit z biokoridoru jakékoli stavební plochy s výjimkou staveb pro zlepšení funkčnosti
biokoridoru (např. vodní plochy)

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje, že realizací záměru výstavby posuzovaného golfového
hřiště nevznikne žádný nový dominantní prvek v posuzovaném území a nedojde tedy
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu ani estetických hodnot zájmového území.
K tomuto výstupu dochází na základě aplikace sofistikované metodiky hodnocení vlivů
na krajinný ráz s řádným odkazem na tuto použitou metodiku
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v uvedené kapitole korektně uplatňuje citovanou metodiku hodnocení
vlivů na krajinný ráz a objektivně vymezuje určující znaky a prvky vymezených
krajinných prostorů. Pouze lze namítnout, že kontext lesních porostů severně od
prostoru provozního zázemí není dostatečně akcentován. Okruhy potenciálních vlivů
jsou formulovány v zásadě objektivně. Z popisu záměru, ze kterého je patrný
předpoklad určité diverzifikace zájmového území, lze dle názoru zpracovatele posudku
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vyslovit předpoklad, že výsledné řešení při realizaci popisovaných návrhů by
nemuselo znamenat výraznější ovlivnění krajinného rázu.
Krajinotvorně nejvýznamnějším aspektem je průnik hracích prvků lesním porostem
v několika pásech, čímž vlivem fragmentace porostu dochází k dělícímu efektu a
změně hodnoty krajinného z rázu pro znak lesních porostů. Nejde však o monokulturu,
jak je uvedeno pro vliv v řádku A.2.7, ale o průnik jak listnatými lesy, tak lesy
s převahou smrku (kontext povedeného biologického hodnocení včetně zákresu
jednotlivých hodnocených biotopů do ortofotomapy – viz str. 46 dokumentace a
přílohy biologického hodnocení). Dochované zalesnění vulkanického kuželu podle
mapy za str. 91 a vzhledem k současnému stavu, kdy již zásahy byly provedeny,
v terénu již dokládá míru dopadu na znak B.2.5.
Pro další přípravu záměru je ve vztahu ke krajinnému rázu formulováno následující
doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat a navrhnout konkrétní prostory pro
skupinovou výsadbu listnatých dřevin (včetně prvků menších lesíků) domácí druhové
provenience včetně opevnění nově vzniklých lesních okrajů listnatými dřevinami; vyloučit
již další zásahy do lesů nad rámec již provedeného odlesnění

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaný záměr neohrozí nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či
jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizován na území, kde se výše uvedená
díla či památky nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Vlivy na funkční využití území nenastanou, nedochází k rušení cestní sítě, je rozvinuto
stávající dopravní napojení, zůstávají zachovány toky i rozhodující porosty dřevin.
Je nutno předcházet biologickým vlivům ruderalizace, proto je doporučeno:
•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami vstupní části areálu z důvodu prevence další ruderalizace území
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Dokumentace uvádí, že pro daný záměr bylo zpracováno komplexní vyhodnocení
vlivů na životní prostředí metodou křížové matice interakcí stanovené mezi složkami
životního prostředí a posuzovaným záměrem. Z provedeného vyhodnocení vyplývá,
že navrhované řešení je příznivější v oblasti sociálně ekonomických přínosů pro
společnost, je pozitivní z hlediska retence, jako protierozní opatření, znamená čerpání
zdrojů podzemních vod a znamená určitou změnu krajinného rázu, který by
v kompozici s rozvojem výsadeb měl být v konečném důsledku atraktivní. Na straně
druhé zachování stávajícího stavu je příznivé pro stávající ekosystémy, ZPF, PUPFL a
krajinný ráz. Zemědělské činnosti naopak znamenají možnosti šíření imisí a zápachu
do ovzduší, ohrožují kvalitu vod dusíkem a v tomto území představují rizika ohrožení
půd vodní erozí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení je v zásadě odpovídající skutečnému stavu. Ze strany zpracovatelů
posudku bez zásadnějších připomínek.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dokumentace konstatuje, že za běžného provozu nevyplývají žádná významná rizika.
Dokumentace upozorňuje na následující předvídatelné druhy havárií v zařízení a
nestandardních stavů:
§
§

požár ve stávajícím zázemí
úniky látek škodlivých vodám a půdám

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku zastává názor, že pokud v rámci vyhodnocení velikosti a
významnosti bylo ve všech předcházejících částech dokumentace striktně oddělováno
technické zázemí golfového klubu od samotného 27 jamkového hřiště, potom lze
zastávat názor, že u provozu 27 jamkového golfového hřiště zřejmě není požár
rozhodujícím environmentálním rizikem, ale je jím spíše způsob obhospodařování
lokality ve vztahu k rizikům souvisejících s potenciální kontaminací povrchových a
podzemních vod. V tomto smyslu jsou taktéž formulována některá doporučení do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci předložené dokumentace nebyly technologické ani dispoziční varianty
předloženy. Záměr tak je posuzován jednovariantně. K této kapitole není připomínek.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní
hranice.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru lze k této části dokumentace konstatovat, že
posouzení technického řešení záměru může pouze vycházet z úrovně projektového
řešení záměru ve vztahu k poznání zájmového území. Protože dle názoru
zpracovatele posudku je sice známa zájmová plocha, která je i z hlediska popisu
jednotlivých složek životního prostředí inventarizována poměrně podrobně, avšak
v dokumentaci absentují detailnější informace o podrobnějším řešení záměru, jsou
s výjimkou vlivů na přírodní složku ekosystému ostatní doporučení uvedená
v posuzovaném materiálu specifikována poměrně velmi obecně.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatel vycházel především ze vstupních informací oznamovatele ve fázi
zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního
prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány
s akceptovatelnou vypovídací
schopností a umožňují pokračovat v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, i
když je třeba upozornit na řadu rozporných podkladů uváděných v různých částech
posuzované dokumentace.
Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí. Návrh opatření k
prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních vlivů jako
výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Zpracovatel posudku v dokumentaci navržená opatření ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje,
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů (pokud nepovažuje za odůvodněné je v návrhu stanoviska ponechat), které
musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány. V této
kapitole jsou sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k
hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů stavby a následného
provozu na životní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí a to pro fázi přípravy,
výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
orgánu státní správy:
Pro fázi přípravy:
•

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován plán etapizace a fázování
stavebních prací tak, aby nedošlo k degradaci deponovaných zemin a bylo zamezeno
projevům vodní respektive větrné eroze

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis systému zavlažování s využitím
tří navrhovaných retenčních nádrží z hlediska potřebného počtu čerpacích stanic
kontejnerového provedení

•

v rámci další projektové přípravy doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
hlukové parametry čerpací stanice kontejnerového provedení, jejich počet a umístění, jakož
i projekt zavlažování ve vztahu k případnému souběhu provozu čerpacích stanic; o
případném požadavku na zpracování hlukové studie s ohledem na očekávané hlukové
parametry stacionárních zdrojů hluku, jejich počtu (a případně souběhu provozu) a
umístění rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště
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•

v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen odpovídající způsob skladování
hnojiv, nízkoreziduálních pesticidů a pohonných hmot, jakož i maximální skladované
zásoby těchto produktů

•

pro modelaci terénu respektive vytvoření drenáže budou používány pouze materiály
s odpovídajícími certifikáty pro modelaci terénu respektive terénní úpravy

•

v rámci další projektové přípravy jasně specifikovat dle jednotlivých parcel a jejich ploch
rozsah zájmového území pro navrhované 27 jamkové golfové hřiště včetně detailnější
specifikace trvalého záboru ZPF dle BPEJ a odpovídajících tříd ochrany

•

v rámci další projektové přípravy připravit žádost o trvalé odnětí pozemků z PUPFL dle §16
zákona o lesích

•

v rámci další projektové přípravy navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska
zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a
uspořádání území po dokončení stavby

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci další projektové přípravy provést inventarizaci jednoznačně odůvodněného
nezbytného kácení prvků dřevin rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení
minimalizovat a konzultovat ho obdobně jako navrhované terénní úpravy (odpaliště,
jamkoviště; vodní a pískové překážky) ve vztahu k projektovému řešení golfového areálu
s příslušným orgánem ochrany přírody

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů)

•

kompenzačním opatřením za vykácené dřeviny a úbytek stanovišť pro ptáky a
některé živočichy bude provedení náhradní výsadby; k výsadbě použít běžné domácí
dřeviny; strukturu navrhovaných keřů a dřevin a jejich lokalizaci pro plnění kompenzační
funkce konzultovat v předstihu s orgánem ochrany přírody

•

v rámci další projektové přípravy pro zlepšení biologické hodnoty území vytvořit na
okrajích stávajících nebo i budoucích dřevinných porostů hromady nebo valy z volně
ložených velkých kamenů, které by sloužily jako útočiště pro bezobratlé suchomilné
živočichy i drobné obratlovce

•

případné zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů bude možné realizovat a
po udělení pravomocných výjimek podle §56 zákona č.114/92 Sb. v platném znění,
udělených příslušnými orgány ochrany přírody

•

v rámci další projektové přípravy budou umístění, parametry a technické řešení
navrhovaných vodních ploch předloženy a konzultovány s příslušným orgánem ochrany
přírody a budou budovány pod odpovídajícím odborným dohledem; většinově vodní
plochy řešit s členitějším dnem s mělčími a hlubšími místy pro umožnění rozvoje vodní
vegetace

•

technické řešení navrhovaných vodních ploch bude řešeno způsobem, který zajistí průběh
přirozeného samočistícího režimu

•

v rámci řešení retenčních nádrží zajistit tvarování, které umožní vznik mělkých litorálů
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•

v dalším stupni projektové přípravy navrhnout konkrétní technický a technologický způsob
zajištění dostatečné vodní zásoby v navržených nádržích přes letní období, aby v důsledku
čerpání vody nedocházelo k jejich vysychání a tak k nežádoucímu ovlivnění jejich
nezastupitelné stanovištní a ekologicko-stabilizační funkce v území

•

vodní plochy retenčních nádrží řešit bez rybí obsádky, pokud bude rybí obsádka navržena,
je nutno realizovat od hlavní vodní plochy oddělené plošky z důvodu prevence likvidace
vývojových stadií obojživelníků rybami

•

výstupy biologického hodnocení sportovního areálu ve Starých Křečanech (Vysoký, Majer,
2008) zapracovat do další projektové přípravy záměru Magic Golf Club - Rumburk

•

pro zachování vhodných hnízdních podmínek na základě Biologického hodnocení
sportovního areálu ve Starých Křečanech v rámci plochy III (mírný svah mezi lesíkem
/návrším/ a údolím potoka ve Starých Křečanech budou udržovány enklávy
neupravovaných travnatých ploch o minimální výměře 0,5 ha soustředěných kolem
existujících skupin keřů s kosením 1 krát ročně, v době po vyhnízdění ptáků; případně
kolem těchto prvků navrhnout a realizovat nehratelné plochy

•

vyloučit z biokoridoru jakékoli stavební plochy s výjimkou staveb pro zlepšení funkčnosti
biokoridoru (např. vodní plochy)

•

v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat a navrhnout konkrétní prostory pro
skupinovou výsadbu listnatých dřevin (včetně prvků menších lesíků) domácí druhové
provenience včetně opevnění nově vzniklých lesních okrajů listnatými dřevinami; vyloučit
již další zásahy do lesů nad rámec již provedeného odlesnění

Pro fázi výstavby:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy
provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí být realizovány
v blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa,
kde hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak
poškození významného krajinného prvku

•

během stavby vlastních hracích prvků hřiště nebudou dále poškozovány okolní lesní
pozemky, na lesní pozemky nebude vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina, stávající
cesty zůstanou zachovány

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním
odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem; žádný
materiál nebude ukládán do lesních porostů

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
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•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně bude
pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod
vznikajících v etapě výstavby

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

přepravní prostředky určené k dopravě prašných surovin budou zcela zakryty plachtou tak,
aby nedocházelo k jejich úletu do okolního prostředí

•

dodavatel 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 odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit
uchycení a šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro fázi provozu:
•

provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačujících se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů

•

v provozním řádu zajistit a reálně dodržovat zásadu, že budou používány pouze selektivní
nízkoreziduální pesticidy pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup
případných invazních rostlin nebo ruderálních plevelů; tyto látky nebudou skladovány do
zásoby a budou aplikovány jen jednorázově na základě jednorázové objednávky při
akutním ohrožení kvality travních porostů klíčových objektů formou ručního postřiku
cíleně na plochu nebo rostlinný objekt

•

v rámci provozního řádu areálu vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám
nebezpečných látek při údržbě odpališť a jamkovišť do vod navrhovaných retencí,
analogicky zajistit prevenci případné eutrofizace navrhovaných retencí při zajišťování
výživy intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu

•

veškerá manipulace se závadnými látkami bude probíhat v k tomu určeném prostředí,
chráněném proti úniku těchto látek

•

ošetřování dřevin a jejich skupin bude prováděno pouze mimo hnízdní období ptačích
druhů, tedy mimo období 1.3.-31.7. běžného roku

•

nově vysázené dřeviny budou zejména v prvních letech provozu záměru řádně ošetřovány
tak, aby byly chráněny před okusem, nadměrným suchem nebo mechanickým poškozením

•

v rámci provozního řádu zabezpečit, že deklarovaná návštěvnost hřiště v kapacitě do cca
450 osob /hrací den nebude překračována, tedy nepočítat s golfovými turnaji, generujícími
řádově vyšší návštěvnost areálu
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•

v rámci provozu garantovat, že golfový areál nebude oplocován

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. v platném znění se k posuzované
dokumentaci vyjádřily:
1) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
vyjádření zn.: ČIŽP/44/IPP/0823403.002/09/UJP ze dne 27.10. 2009
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska odpadového hospodářství nemá ČIŽP z připomínek.
b) Z hlediska ochrany vod – za předpokladu dodržení požadavků platné legislativy
bez připomínek.
c) Z hlediska ochrany ovzduší je požadováno během výstavby záměru realizaci
navržených opatření pro minimalizaci a eliminaci negativních vlivů na imisní zátěž
okolí uvedených v dokumentaci na str. 85.
Stanovisko:
S uvedeným konstatováním lze ze strany posudku vyslovit souhlas. Zpracovatel
posudku konstatuje, že výše uvedené doporučení je zahrnuto v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
d) Z hlediska ochrany přírody je uvedeno, že připomínky, které ČIZP vznesl ve
vyjádření ze dne 6.1. 2008 k oznámení posuzovaného záměru, byly v dokumentaci
vypořádány, ČIŽP proto nemá z hlediska ochrany přírody další námitky.
2) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
vyjádření č.j.: KHSUL 36447/2009/1392 ze dne: 15.10. 2009
Podstata vyjádření:
K uvažovanému záměru není připomínek.
3) Obec Staré Křečany
vyjádření zn.: OU Křečany – 0453/2009 ze dne: 29.10. 2009
Podstata vyjádření:
K uvažovanému záměru není připomínek.
4) Krajský úřad Ústeckého kraje
vyjádření č.j.: 3266/ZPZ/2008/517-dok ze dne:

4.11. 2009

Podstata vyjádření:
a) Z hlediska lesního hospodářství je konstatováno, že předložená dokumentace
neřeší dotčení lesních porostů, dále není definován plošný zábor PUPFL.
Stanovisko:
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S uvedeným konstatováním lze ze strany posudku vyslovit souhlas, jak je patrné
z předcházejících částí posudku. V rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu jsou
formulována odpovídající doporučení ve vztahu k záborům PUPFL.
b) Z hlediska ochrany přírody je uvedeno, že doporučení v kapitole D4 odpovídají
závěrům biologického hodnocení, pouze opatření č. 22 neuvádí min. výměru 0,5 ha,
kterou biologické hodnocení doporučuje pro neudržované plochy v rámci dílčí plochy
III. Doporučujeme v tomto opatření nahradit slova „viz situace v příloze A2“ slovy
„podle doporučení Zprávy z biologického hodnocení, zpracované spol. P-EKO s.r.o.
20.6. 2008“.
Stanovisko:
Minimální výměra 0,5 ha pro neudržované plochy je zapracována do odpovídající
podmínky v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
5) Rada Ústeckého kraje – výpis z usnesení
Usnesení č. 29/30R/2009 ze dne: 4.11. 2009
Podstata vyjádření:
Rada Ústeckého kraje předloženou dokumentaci bere na vědomí a požaduje, aby se
v následujícím kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob splnění všech
vznesených požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní
prostředí dotčených obcí a na veřejné zdraví. V případě návrhu souhlasného
stanoviska pak musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a
pro obce přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení a snížení a
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že výše uvedený požadavek je
respektován formulováním návrhu stanoviska příslušnému úřadu s tím, že dotčená
obec k uvažovanému záměru nemá připomínek.
6) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí
vyjádření č.j.: OŽP/42580-09/11-2009/got
OŽP/42580-09/11-2009/lot
OŽP/42580-09/11-2009/uzl
OŽP/42580-09/11-2009/mat
ze dne: 2.11. 2009
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska odpadového hospodářství je vysloven souhlas se záměrem za těchto
podmínek, že investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše
uvedené stavby (např.: výkopová zemina, stavební odpady, obaly od nátěrových a
stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími právními předpisy. Odpady
lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle (ustanovení
§ 12 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění.
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Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že problematika nakládání s odpady
vznikající v etapě výstavby musí být respektována bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí, protože tyto povinnosti vyplývají z příslušného zákona o
odpadech a souvisejících právních předpisů. Přesto jsou v návrhu stanoviska
k problematice odpadů vznikajících v etapě výstavby formulována odpovídající
doporučení, která by dle názoru zpracovatelů posudku měla respektovat výše
uvedený požadavek oddělení odpadového hospodářství.
b) Z hlediska lesního hospodářství – bez připomínek, souhlas s odnětím PUPFL byl
vydán s prodlouženou platností do 8.2. 2011.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že vydaný souhlas s odnětím PUPFL nepostihuje
veškeré nároky na trvalý zábor PUPFL v rámci předkládaného záměru. Na druhé
straně v určujících lesních porostech severně od prostoru provozního zázemí areálu
již nepochybně k zásahu došlo. V tomto smyslu jsou proto formulována odpovídající
doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
c) Z hlediska ochrany ovzduší je konstatováno, že dotčeným správním orgánem
v územním, stavebním a kolaudačním řízení, resp. řízení o změně užívání stavby
z hlediska ochrany ovzduší je v předmětné věci orgán obce v přenesené působnosti,
tj. v tomto případě Obecní úřad Staré Křečany.
Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že problematika vlivů na ovzduší v etapě výstavby
je řešena dostatečným způsobem formulací podmínek v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu s tím, že dotčený orgán obce nemá k uvažovanému záměru
připomínek.
d) Z hlediska myslivosti je vysloven souhlas za předpokladu splnění podmínky, že
investor zohlední při výstavbě životní podmínky zvěře v honitbě Vlčí Hora.
Stanovisko:
S požadavkem lze v zásadě souhlasit s tím, že navržené podmínky a doporučení
(kontext období přípravy území, výstavby, zásahů do dřevin, zásady pro řešení ploch)
jsou zároveň i podmínkami z hlediska posílení ochrany zvěře, je nutno doporučit, aby
v rámci nových výsadeb byly zejména podél hranic areálu řešeny kompaktní keřové
výsadby (kryt pro zvěř). Golfový areál dále nelze oplocovat. Z dosavadních poměrně
skoupých informací o provozu nelze dovodit, zda je počítáno i s většími turnaji, které
by překračovaly denní deklarovanou návštěvnost 438 osob. Proto zpracovatelský tým
posudku doporučuje uplatnit následující podmínky:
•

v rámci provozního řádu zabezpečit, že deklarovaná návštěvnost hřiště v kapacitě do cca
450 osob /hrací den nebude překračována, tedy nepočítat s golfovými turnaji, generujícími
řádově vyšší návštěvnost areálu

•

v rámci provozu garantovat, že golfový areál nebude oplocován

e) Z hlediska vodního hospodářství je vysloven souhlas se záměrem za předpokladu
následujících podmínek:
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-

-

-

musí být dodrženy maximální objemy čerpané podzemní vody stanovené
platnými povoleními k nakládání s podzemními vodami
při hnojení trávníku golfového hřiště musí být dodrženy podmínky stanovené
v plánu hnojení a pro hospodaření s hnojivy musí být zpracován havarijní plán,
který schvaluje vodoprávní úřad
během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod,
zvláště ne ropnými látkami
parkovací plochy musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek
bude vyřešeny likvidace odpadních vod z žumpy (smlouva s provozovatelem
vhodného zařízení pro likvidaci těchto vod)
provedení žumpy bude odpovídat ČSN 75 6081 v celém rozsahu
žumpa bude odzkoušena na nepropustnost dle ČSN 75 0905
u splaškové kanalizace bude provedena a dokladována zkouška těsnosti dle ČSN
75 6909 v celém rozsahu
ještě před vydáním územního rozhodnutí bude doloženo dostatečné zajištění
příjezdu pro těžká vozidla (nad 20t) pro odvoz odpadních vod, a to v celém
rozsahu od státní silnice až k žumpě
pro vybudování obecní kanalizace s ČOV bude žumpa zrušena a objekt napojen
na tuto kanalizaci

Stanovisko:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že veškeré požadavky z hlediska vodního
hospodářství, které se týkají samotného golfového hřiště jsou zapracovány
v odpovídajících podmínkách v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Ostatní požadavky z hlediska vodního hospodářství nejsou v návrhu stanoviska
příslušného úřadu respektovány, protože byly řešeny v rámci záměru „Parkoviště u
sportovního klubu Dymník – Rumburk“ kde příslušný úřad, Krajský úřad Ústeckého
kraje, vydal závěr zjišťovacího řízení na záměr „Parkoviště u sportovního klubu
Dymník – Rumburk“ pod zn. 6818/ŽPZ/04-záv. dne 12.10.2004
f) Z hlediska ochrany přírody
připomínky.

nejsou k uvažovanému záměru vzneseny zásadní

g) Z hlediska ochrany ZPF je uvedeno, že dojde-li k odnětí ZPF, je nutné podat
samostatnou žádost, ke které žadatel přiloží údaje katastru nemovitostí o pozemcích,
které jsou navrhovány k odnětí ze ZPF, a dále výměry parcel nebo jiných částí a
zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem
parcel z dřívější pozemkové evidence, výpis z katastru nemovitostí s vyznačením
vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, vyjádření
vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí,
výpočet odvodů z odnětí půdy ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev
půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití, plná moc žadatele pro jeho
případného zástupce.
Stanovisko:
Uvedené vyjádření nepochybně vyplývá ze skutečnosti, že z doložených podkladů
není patrný celkový rozsah trvalého záboru ZPF v rámci předkládaného záměru. Ve
smyslu uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována odpovídající doporučení.
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Pozn.1: Veškerá vyjádření
předkládaného posudku.

obdržená vyjádření
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Společnost NGW s.r.o. zamýšlí vybudovat 27 jamkové golfové hřiště v katastru obce
Staré Křečany.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na ekosystémy, faunu, floru,
prvky dřevin rostoucí mimo les, na PUPFL a lesní porosty , zábor ZPF a na povrchové
a podzemní vody.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů na záměr
MAGIC GOLF CLUB RUMBURK
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Petrem Hosnedlem, který je držitelem osvědčení
odborné způsobilosti č.j. 38156/6488/OIP/03, číslo autorizace 29978/ENV/08.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
MAGIC GOLF CLUB RUMBURK
ve variantě navržené oznamovatelem
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a
dalšími předpisy.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
___________________________________________________________________
V Ústí nad Labem, dne:
č.j.:

STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:

MAGIC GOLF CLUB RUMBURK

I.2. Kapacita záměru:

Posuzovaný záměr golfového hřiště lze charakterizovat
následujícími kapacitními údaji:
ü
ü
ü
ü
ü

I.3. Umístění:

27 golfových jamek
celková plocha 955 518 m2
maximální předpokládaná návštěvnost: 438 osob/den
provoz areálu: 08.00 hod. – 20.00 hod., cca 210 dnů v roce
předpokládaný počet zaměstnanců: 60

kraj: Ústecký
obec: Staré Křečany
KÚ: Staré Křečany

I.4. Obchodní firma oznamovatele:

NGW s.r.o.

I.5. IČO oznamovatele:

259 30 680

I.6. Sídlo oznamovatele:

NGW s.r.o.
Lužické náměstí 211
408 01 Rumburk
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v prosinci 2008 oprávněnou osobou Ing. Petrem Hosnedlem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 38156/6488/OIP/03, číslo autorizace
29978/ENV/08.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v září 2009 oprávněnou osobou Ing. Petrem Hosnedlem, který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 38156/6488/OIP/03, číslo autorizace
29978/ENV/08.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer,CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku č.j.2719/4343/OEP/92/93,
autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.45657/ ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v lednu 2010.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy
předloženo v prosinci 2008
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 16.12.2008
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 28.01.2009 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, a to s následujícím závěrem:
Záměr „Magic Golf Club Rumburk“ naplňuje dikci bodu 10.8, kategorie II, přílohy č.II
k citovanému zákonu. Dle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda
bude posuzován dle citovaného zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
záměr „Magic Golf Club Rumburk“ bude posuzován podle citovaného zákona
Ø Dokumentace byla vypracována v září 2009
Ø Zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Magic Golf Club Rumburk“ bylo dne
05.10.2009
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 19.11.2009
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 18.01.2010
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou s určitými výhradami uvedenými v příslušných
pasážích posudku. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje příslušnému
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úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování podmínek
dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
Ø Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
vyjádření zn.: ČIŽP/44/IPP/0823403.002/09/UJP ze dne 27.10. 2009
Ø Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
vyjádření č.j.: KHSUL 36447/2009/1392 ze dne: 15.10. 2009
Ø Obec Staré Křečany
vyjádření zn.: OU Křečany – 0453/2009 ze dne: 29.10. 2009
Ø Krajský úřad Ústeckého kraje
vyjádření č.j.: 3266/ZPZ/2008/517-dok ze dne:
Ø Rada Ústeckého kraje – výpis z usnesení
Usnesení č. 29/30R/2009 ze dne: 4.11. 2009
Ø Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí
vyjádření č.j.: OŽP/42580-09/11-2009/got
OŽP/42580-09/11-2009/lot
OŽP/42580-09/11-2009/uzl
OŽP/42580-09/11-2009/mat
ze dne: 2.11. 2009
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na ekosystémy,
faunu, floru, prvky dřevin rostoucí mimo les, na PUPFL a lesní porosty , zábor ZPF a
vlivy na povrchové a podzemní vody. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí
lze označit za malé a málo významné. Při respektování navržených doporučení ve
stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací
předloženého záměru. Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o
hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého
záměru.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná
především o podrobnou specifikaci v oblasti na přírodní složky ekosystémů.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi
přípravy, výstavby a provozu záměru.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní
řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně.
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření dotčených
orgánů státní správy, obce a veřejnosti, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto
stanoviska.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému
úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného
posudku nejsou akceptovány.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004
Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů, veřejnosti, a zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává
podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
MAGIC GOLF CLUB RUMBURK
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:

Pro fázi přípravy:
•

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován plán etapizace a fázování
stavebních prací tak, aby nedošlo k degradaci deponovaných zemin a bylo zamezeno
projevům vodní respektive větrné eroze

•

v rámci další projektové přípravy doložit podrobnější popis systému zavlažování
s využitím tří navrhovaných retenčních nádrží z hlediska potřebného počtu čerpacích
stanic kontejnerového provedení

•

v rámci další projektové přípravy doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
hlukové parametry čerpací stanice kontejnerového provedení, jejich počet a umístění,
jakož i projekt zavlažování ve vztahu k případnému souběhu provozu čerpacích stanic; o
případném požadavku na zpracování hlukové studie s ohledem na očekávané hlukové
parametry stacionárních zdrojů hluku, jejich počtu (a případně souběhu provozu) a
umístění rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude doložen odpovídající způsob skladování
hnojiv, nízkoreziduálních pesticidů a pohonných hmot, jakož i maximální skladované
zásoby těchto produktů

•

pro modelaci terénu respektive vytvoření drenáže budou používány pouze materiály
s odpovídajícími certifikáty pro modelaci terénu respektive terénní úpravy

•

v rámci další projektové přípravy jasně specifikovat dle jednotlivých parcel a jejich ploch
rozsah zájmového území pro navrhované 27 jamkové golfové hřiště včetně detailnější
specifikace trvalého záboru ZPF dle BPEJ a odpovídajících tříd ochrany

•

v rámci další projektové přípravy připravit žádost o trvalé odnětí pozemků z PUPFL dle
§16 zákona o lesích

•

v rámci další projektové přípravy navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska
zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
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nejvhodnější; současně bude provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a
uspořádání území po dokončení stavby
•

v rámci další projektové přípravy specifikovat případné zásahy do ochranných pásem
pozemků určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas
vlastníka lesa jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky,
kterými může být uvedený souhlas podmíněn

•

v rámci další projektové přípravy budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci další projektové přípravy provést inventarizaci jednoznačně odůvodněného
nezbytného kácení prvků dřevin rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení
minimalizovat a konzultovat ho obdobně jako navrhované terénní úpravy (odpaliště,
jamkoviště; vodní a pískové překážky) ve vztahu k projektovému řešení golfového areálu
s příslušným orgánem ochrany přírody

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN
DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů)

•

kompenzačním opatřením za vykácené dřeviny a úbytek stanovišť pro ptáky a
některé živočichy bude provedení náhradní výsadby; k výsadbě použít běžné domácí
dřeviny; strukturu navrhovaných keřů a dřevin a jejich lokalizaci pro plnění kompenzační
funkce konzultovat v předstihu s orgánem ochrany přírody

•

v rámci další projektové přípravy pro zlepšení biologické hodnoty území vytvořit na
okrajích stávajících nebo i budoucích dřevinných porostů hromady nebo valy z volně
ložených velkých kamenů, které by sloužily jako útočiště pro bezobratlé suchomilné
živočichy i drobné obratlovce

•

případné zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů bude možné realizovat a
po udělení pravomocných výjimek podle §56 zákona č.114/92 Sb. v platném znění,
udělených příslušnými orgány ochrany přírody

•

v rámci další projektové přípravy budou umístění, parametry a technické řešení
navrhovaných vodních ploch předloženy a konzultovány s příslušným orgánem ochrany
přírody a budou budovány pod odpovídajícím odborným dohledem; většinově vodní
plochy řešit s členitějším dnem s mělčími a hlubšími místy pro umožnění rozvoje vodní
vegetace

•

technické řešení navrhovaných vodních ploch bude řešeno způsobem, který zajistí
průběh přirozeného samočistícího režimu

•

v rámci řešení retenčních nádrží zajistit tvarování, které umožní vznik mělkých litorálů

•

v dalším stupni projektové přípravy navrhnout konkrétní technický a technologický
způsob zajištění dostatečné vodní zásoby v navržených nádržích přes letní období, aby
v důsledku čerpání vody nedocházelo k jejich vysychání a tak k nežádoucímu ovlivnění
jejich nezastupitelné stanovištní a ekologicko-stabilizační funkce v území

•

vodní plochy retenčních nádrží řešit bez rybí obsádky, pokud bude rybí obsádka
navržena, je nutno realizovat od hlavní vodní plochy oddělené plošky z důvodu prevence
likvidace vývojových stadií obojživelníků rybami

•

výstupy biologického hodnocení sportovního areálu ve Starých Křečanech (Vysoký,
Majer, 2008) zapracovat do další projektové přípravy záměru Magic Golf Club - Rumburk

•

pro zachování vhodných hnízdních podmínek na základě Biologického hodnocení
sportovního areálu ve Starých Křečanech v rámci plochy III (mírný svah mezi lesíkem
/návrším/ a údolím potoka ve Starých Křečanech budou udržovány enklávy
neupravovaných travnatých ploch o minimální výměře 0,5 ha soustředěných kolem
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existujících skupin keřů s kosením 1 krát ročně, v době po vyhnízdění ptáků; případně
kolem těchto prvků navrhnout a realizovat nehratelné plochy
•

vyloučit z biokoridoru jakékoli stavební plochy s výjimkou staveb pro zlepšení funkčnosti
biokoridoru (např. vodní plochy)

•

v dalším stupni projektové dokumentace specifikovat a navrhnout konkrétní prostory pro
skupinovou výsadbu listnatých dřevin (včetně prvků menších lesíků) domácí druhové
provenience včetně opevnění nově vzniklých lesních okrajů listnatými dřevinami; vyloučit
již další zásahy do lesů nad rámec již provedeného odlesnění

Pro fázi výstavby:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ
havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné
postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL,
mechanismy provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmějí
být realizovány v blízkosti porostních okrajů popř. mimolesní zeleně rostoucí v
ochranném pásmu lesa, kde hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření
kůry) v případě lesa, pak poškození významného krajinného prvku

•

během stavby vlastních hracích prvků hřiště nebudou dále poškozovány okolní lesní
pozemky, na lesní pozemky nebude vyvážen stavební odpad ani výkopová zemina,
stávající cesty zůstanou zachovány

•

při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

•

stavbou nebudou přímo zasaženy lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů;
stávající lesní cesty zůstanou zachovány

•

nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním
odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem;
žádný materiál nebude ukládán do lesních porostů

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízení staveniště musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC případně
bude pro etapu výstavby doložen jiný odpovídající způsob likvidace splaškových vod
vznikajících v etapě výstavby

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

přepravní prostředky určené k dopravě prašných surovin budou zcela zakryty plachtou
tak, aby nedocházelo k jejich úletu do okolního prostředí

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
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odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí; zabránit
uchycení a šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění respektive využití

Pro fázi provozu:
•

provozní řád golfového hřiště bude jednoznačně vylučovat používání pesticidních látek
v celém prostoru golfového hřiště a jeho technického zázemí; travní porosty budou
ošetřovány pouze sečením a hnojením speciálním hnojivem na sportovní trávníky a
golfová hřiště Greens 20 – 5 – 9 – 3 nebo obdobným stejných vlastností, vyznačujících se
především pomalým uvolňováním živin kolem 12 týdnů

•

v provozním řádu zajistit a reálně dodržovat zásadu, že budou používány pouze selektivní
nízkoreziduální pesticidy pro případy, že běžná údržba greenů a drah nezachytí nástup
případných invazních rostlin nebo ruderálních plevelů; tyto látky nebudou skladovány do
zásoby a budou aplikovány jen jednorázově na základě jednorázové objednávky při
akutním ohrožení kvality travních porostů klíčových objektů formou ručního postřiku
cíleně na plochu nebo rostlinný objekt

•

v rámci provozního řádu areálu vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám
nebezpečných látek při údržbě odpališť a jamkovišť do vod navrhovaných retencí,
analogicky zajistit prevenci případné eutrofizace navrhovaných retencí při zajišťování
výživy intenzivně obhospodařovaných porostů golfového areálu

•

veškerá manipulace se závadnými látkami bude probíhat v k tomu určeném prostředí,
chráněném proti úniku těchto látek

•

ošetřování dřevin a jejich skupin bude prováděno pouze mimo hnízdní období ptačích
druhů, tedy mimo období 1.3.-31.7. běžného roku

•

nově vysázené dřeviny budou zejména v prvních letech provozu záměru řádně
ošetřovány tak, aby byly chráněny před okusem, nadměrným suchem nebo mechanickým
poškozením

•

v rámci provozního řádu zabezpečit, že deklarovaná návštěvnost hřiště v kapacitě do cca
450 osob /hrací den nebude překračována, tedy nepočítat s golfovými turnaji,
generujícími řádově vyšší návštěvnost areálu

•

v rámci provozu garantovat, že golfový areál nebude oplocován
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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