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1. Obchodní firma
Skiareál Klínovec s.r.o

2. IČ:
43227317

3. Sídlo (bydliště):
Belgická 681/5
Praha 2 120 00

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ve věcech technických:
Martin Píša
tel: 731150450
klinovec.pisa@post.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - Zdrž Háj
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod – 1.7, avšak nedosahující
příslušných limitních hodnot1 – Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo
kumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo
akumulované vody přesahuje 100.000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spáru.

2. Kapacita (rozsah) záměru
a) retenční nádrž
navrhovaná kapacita objemu

11.000 m32

hráz - délka

110 m

výška
velikost plochy v úrovni hladiny

do 7 m
4.420 m2

b) čerpací stanice
studnová konstrukce ČS s ponornými čerpadly

2 ks

výtlačné potrubí

DN200 v délce 130 m

c) obslužná komunikace

šířka 4m

1

Dle vyj. odboru ŽP KÚÚK ze dne 23.5.2008 je doporučeno podat oznámení s náležitostmi dle příl.3

2

Využitelný objem mezi max. a min. (974 – 970 m.n.m) provozní hladinou
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký

Obec:

Loučná pod Klínovcem

Katastrální území:

Háj u Loučné pod Klínovcem

Plocha záměru

Obrázek – umístění záměru, širší vztahy

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Plánovaný záměr výstavby retenční nádrže pro zachycení a akumulaci povrchových vod na
stávajícím potoce Bílá voda cca 200 m pod silnicí třídy č.223 ve směru Loučná – Boží Dar
(resp. pod stávající vodní nádrží u hotelu Nástup) bude doplňující kapacitou zásoby vod pro
proces zasněžování přilehlého SKIAREÁLU Klínovec. Záměr bude umístěn na p.p.č. 700/3,
dotčenými pozemky budou (vedení potrubí, cesta) p.p.č 1123/2, 700/4, 1168/2.
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Realizovaný záměr a stavba bude zařazena do stávajícího systému výroby technického sněhu.
(III. etapa).
V době zpracování oznámení tedy nebyl identifikován žádný další záměr, se kterým by
mohlo dojít ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
Obec Loučná pod Klínovcem leží – jak už její název napovídá - na úpatí nejvyššího vrcholu
Krušných hor – Klínovce. Tato sportovně – rekreační oblast je řazena mezi nejvýznamnější
horská střediska v České republice. Je zde řada lyžařských sjezdovek s umělým
zasněžováním, lanovkami a lyžařskými vleky, které jsou určeny jak pro zdatnější lyžaře tak
pro začátečníky.
Pokud není v zimním období dostatečná vrstva přírodního sněhu je uveden do provozu
výkonný zasněžovací systém u hlavních sjezdovek. Zasněžování je v současnosti jediným
prostředkem na lepší využití, popř. prodloužení sportovních aktivit v rekreačním areálu
Klínovce v zimním období. Bez technického zabezpečení dobrých podmínek pro lyžování by

nebyla kapacita sportovního areálu dokonale vytížena.
Výstavba retenční nádrže Zdrž – Háj je III.etapou výstavby systému zasněžování.
Projektovaný záměr je dle vyjádření SÚ ve Vejprtech v souladu s ÚPD obce Loučná pod
Klínovcem. (příloha str.45)
.

Přehled zvažovaných variant

Záměr nemá variantní řešení.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Pro navrhovanou kapacitu objemu nádrže max. 11.000 m3 a řízenou dopravu vody ke
stávajícím zařízením systému zasněžovaní, respektive do stávající retenční nádrže nad silnicí
č. I/223, je nutno zřídit jednak vlastní malou vodní nádrž a dále čerpací stanici s výtlačným
potrubím o požadované kapacitě 50 l/s.

A) RETENČNÍ NÁDRŽ
Pro umožnění akumulace je nutno napříč údolím navrhnout hráz s funkčními objekty pro
manipulaci s vodní hladinou, vypouštění a průtok sanačních průtoků o Qmin = 5,18 l/s,
přelivný objekt (bezpečnostní přeliv) dimenzovaný na Q100= 834 m3/s.
Bude se tedy jednat o zemní nádrž o rozměrech hráze délky 110m a max.7 m výšky.
Předpokládaný tvar tělesa hráze je lichoběžníkový.
Využitelný objem mezi maximální provozní hladinou 974 m.n.m a minimální hladinou (stále
nadržení) 970 m.n.m bude cca 11.000 m3 při velikosti plochy v úrovni hladiny 9874 m.n.m
cca 4.420 m2. Stále nadržení bude cca 1.000 m3. Průměrná hloubka bude cca 3m.
Vzhledem k dosavadní neprozkoumanosti základové spáry a zkušenostem z obdobných
objektů se dá očekávat nutnost realizace buď těsnící ostruhy pod tělesem hráze či plošné
odtěsnění základové spáry hráze, a to společně s drenážním systémem v podsází.Vlastní
retenčí prostor musí být řádně upraven, popř. odtěžen, aby nedocházelo k výrazným
průsakům podložím a ohrožení hrázového tělesa.
Nutno je i počítat s místním staveništním převedením povrchových vod během výstavby.
Opevnění svahů hráze bude provedeno pravděpodobně kamennou rovnatinou s použitím
těsnící folie.
B) ČERPACÍ STANICE
ČS může být umístěna na hrázi, ale také mimo ní. Vhodnější variantou by byla studnová
konstrukce ČS s použitím ponorných čerpadel v počtu min. 2ks. Pro požadovaný výkon Q =
50l/s, odhadovanou dopravní výšku H = 40m a délku výtlačného řadu cca L = 270m se u
výtlačného potrubí bude jednat o profil min. DN 200 mm. Pro napájení ČS bude nutno
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uvažovat s přípojkou ele. energie a automatikou chodu čerpadel či spřažením a ovládáním
z centrálního velínu Skiareálu. Instalovaný výkon čerpadel se odhaduje na 60 kW.
C) KOMUNIKACE
Pro realizace VD a jeho bezpečný provoz je nutno rovněž vybudovat přístupovou komunikaci
o šířce min. 4,0m s místem pro otáčení vozidel. Výjezd bude nutno navrhnout dle
bezpečnostních zásad a požadavků Referátu dopravy a Policie ČR, včetně dopravního
značení. Těleso komunikace zcela nepochybně zasáhne svou trasou mimo stavební parcelu
p.č. 1174, tak jako trasa výtlačného potrubí, elektropřípojky či ovládání.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dle možností investora

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Loučná pod Klínovcem

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

§ 4 odst. 2 zák.114/1992 Sb. – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona správy OÚ obcí s rozšířenou působností

•

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

•

§ 56 odst.1 zák.114/1992 Sb. – výjimky ze zákazů zvl. chráněných druhů – OD –KÚ,
KOD a SOD – správy CHKO

•

§ 63 odst.1 zák.114/1992 Sb. – souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných
účelových komunikací, stezek a pěšin – pověřený OÚ

•

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

•

§ 8 zák. odst. 1 zák. 254/2001 Sb., povolení k nakládání s vodami

•

Stavební řízení a územní řízení dle zák. 183/2006 Sb.
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II. Údaje o vstupech
.

Zábor půdy

Staveniště bude umístěno na stávajícím recipientu potoku Bílá voda a je vymezeno jeho
údolím z jihu lemovaném komunikací II/223, ze západu komunikací do Loučné II/219 a
z východu místí komunikací do obce Háj.
Investor v další fázi projektové dokumentace bude žádat o vyjmutí půdy ze ZPF podle
zákona č. 334/1992 Sb.
Tabulka – pozemek určený pro záměr
Parc.číslo
700/3

Výměra m2

výměra záboru

ochrana/.

Druh

BPEJ/třída ochrany

750

ZPF

TTP

97543 -

14 549

Tabulka - Přehled dotčených pozemků
Parc.číslo

Výměra m2

ochrana

Druh

BPEJ/třída ochrany
-

1168/2

158

-

Ostatní plocha – silnice

1123/2

2961

-

Ostatní plocha – silnice

2269

ZPF

TTP

700/4

93 654/V
97 543/V.

Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
V -

jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svažité hydromorfní štěrkovité až
kamenité a erozně nejvíce ohrožené, pro zemědělské účely postradatelné

velikost záboru
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
•

Dočasný zábor se bude týkat pozemku, jež bude dotčen stavebními činnostmi (deponie
zemin apod.) a pracemi souvisejícími s pokládkou podzemních kabelů, vodovodního
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potrubí a výstavbou komunikace. Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací
uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu.
Celkem
•

.

750 m

Trvalý zábor proběhne na pozemcích, kde dojde k samotné výstavbě tělesa nádrže.

Odběr vody

Celkové množství vody odebrané z potoka Bílá Voda pro potřeby zasněžování bude činit cca
40.000 m3 za rok.
Ze samotné projektované nádrže je odhadovaný odběr cca 15-20.000 m3 vody za sezonu.
Dlouhodobý průměrný průtok toku je stanoven na Qa = 24,1 l/s.
Záměr nemá potřebu užitkové vody či pitné vody.

.

Surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie:
Instalovaný příkon čerpadel (dle typu)

cca 60 kWh.

Ostatní suroviny:
Těsnící folie - z důvodu neexistence vhodných těsnících jílových materiálů
Kamenivo a štěrkopískové materiály
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III. Údaje o výstupech
.

Ovzduší

Při výstavbě - zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach z prováděných zemních prací,
z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zvířených nečistot nanesených vozidly
na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby. Projevy zvýšené prašnosti jsou
přirozeným jevem každé stavební činnosti. Problém vzniku znik prašnosti bude nepravidelný,
nicméně charakteristický pro celou rozlohu stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek
zejména na:
•

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

•

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

•

na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,

•

na znečištění dopravních komunikací.

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí. (viz kap.
D část IV)
Při provozu retenční nádrže nevzniknou emise související s provozem.

.

Voda

Provozem posuzovaného záměru nebudou vznikat odpadní vody.
Z technologie umělého zasněžování mezi odpadní vody pak lze zařadit vodu, vypouštěnou
samospádem z potrubního systému po ukončení zasněžování a její přepad zpět do Bílé vody.
Bude se jednat o neznečištěné odpadní vody – není předpoklad používání chemických ani
jiných přípravků pro úpravu zasněžovacích vod.
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.

Odpady

Při výstavbě a provozu posuzovaného záměru bude vznikat pouze minimální množství
odpadů. Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu
(17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů zdrže. (Orgánem, který provádí dozor nad
odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby investor ukládal zeminu na skládku!).
Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné většině se
bude jednat o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy
údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství
organizace, pověřené prováděnými pracemi.
Tabulka - odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
název odpadu
směsné obaly
Směsné stavební demoliční odpady neuvedené
pod čísly pod čísly 17 09 01 – 03.
dřevo
Zemina a kamení
plasty
Železo a ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
Beton

kód

kategorie

15 01 06
17 01 07

O
O

17 02 01
17 05 04
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 1 01

O
O
O
O
O
O

Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 16/54
Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
•

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

•

V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nenacházejí prvky ÚSES

•

Dotčené území není součástí přírodního parku.

•

Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000

•

Dotčené území je neobydlené, plocha uvažovaného záměru se hraničně nedotýká
existující zástavby

•

Dotčené území se nachází v oblasti slabě antropologicky pozměněné

•

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

o Klima
Klimaticky spadá zájmové území do chladné oblasti (CH 6), která se vyznačuje velmi
krátkým, mírně chladným, vlhkým až velmi vlhkým létem, dlouhým přechodovým obdobím,
chladným jarem, mírně chladným podzimem a mírně chladnou, velmi dlouhou zimou s
dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota činí cca 5°C.
Větrné poměry jsou výrazně modifikovány terénem a pouze orientačně je možno využít údajů
anemografické stanice na Klínovci – nejčastější vítr západní (37,5%) a jihozápadní (14,1%),
výjimečný vítr severní (1,9%). Tomuto schématu odpovídá i četnost směru větru
v jednotlivých rychlostních stupních (vítr, slabý, střední, silný). Silný vítr se vyskytuje
v téměř 10%, slabý v téměř 30% případů, při nezvykle častém výskytu bezvětří (Calm) –
13,3% v této náhorní poloze.
Pro nejbližší srážkoměrnou stanici Boží Dar se udává dlouhodobý roční průměr srážek 1149
mm (HMÚ 1961), srážkově nejvydatnější je měsíc srpen (115 mm), deficitní – březen (81
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mm). Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny dozníváním atlantického vlivu
na návětrné straně Krušných hor. V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový
fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde značně snížená viditelnost při
častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.

o územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů.
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru (mapa 4):
Ve vzdálenosti cca 4,8 km Z se nachází nadregionální biocentrum (NRBC)
Božídarské rašeliniště.
Ve vzdálenosti cca 900m J směrem od předmětné stavby – konkrétně přes vrchol
Klínovce ve směru východ – západ vede horský nadregionální biokoridor K 2, to znamená,
že stavba se nachází v jeho ochranném pásmu.
Ve vzdálenosti cca 650 m J směrem se nachází regionální biocentrum k vymezení
Macecha – Meluzína.
Samotný tok potoku Bílá voda má funkci lokálního biokoridoru. (LBK)
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Obrázek – ÚSESy v okolí uvažovaného záměru

o zvláště chráněná území
Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Nejbližším je
CHOPAV Krušné hory, jejíž hranice probíhá cca 1,5 km SSZ směrem.
Velkoplošná ZCHÚ:
V dané lokalitě se nenachází vyhlášené chráněné oblasti ani národní parky.
Maloplošná ZCHÚ:
Řešené území se přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V nejbližším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:
•

Z směrem ve vzdálenosti cca 4,7 km se nalézá národní přírodní rezervace (NPR)
Božídarské rašeliniště – Předmětem ochrany NPR Božídarské rašeliniště je
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komplex lesních a nelesních společenstev na vrchovištních rašeliništích i na
minerogenních půdách v jejich okolí, který se vytvořil v důsledku dlouhodobého
a rozmanitého

historického

využívání území (lesnické a zemědělské

obhospodařování, těžba rud barevných kovů, těžba rašeliny). Chráněné území
tvoří esteticky působivý krajinný celek a je biotopem mnoha chráněných a
ohrožených druhů rostlin i živočichů. Nejvyšší přírodovědnou hodnotu mají
klečové porosty na rašeliništích, rašeliníkové smrčiny, význačné druhy
mechorostů, mozaika mokřadních a mezofilních společenstev nelesní vegetace a
podhorské květnaté koprníkové louky.
•

V směrem ve vzdálenosti cca 1,2 km se nachází přírodní rezervace (PR) Horská
louka u Háje

•

SZ za státní hranicí se nachází dle německého práva zvláště chráněné území - oblast
Zechengrund (SRN)

Obrázek – Chráněná území
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CHOPAV:
Celé posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod – Krušné hory.

Nejbližším VKP ze zákona je potok Bílá voda. Na tělese tohoto potoka bude samotný záměr
probíhat. Uvažovaný záměr do VKP zasáhne.

o území přírodních parků
V širším okolí se nachází území dvou přírodních parků. Jedná se o Přírodní park Zlatý
kopec - SZ směrem ne vzdálenosti cca 5,1 km a Přírodní park Stráž nad Ohří, ve
vzdálenosti cca 4,6 km JV směrem.
Tato přírodně cenná území jsou oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici,
že nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna.

o Natura 2000
Ptačí oblast - Nejbližší vyhlášenou ptačí oblastí je Ptačí oblast Novodomské rašeliniště –
Kovářská, vzdálená cca 40 m V směrem.
Plocha záměru se nachází v těsné blízkosti hranic vymezené plochy této ptačí oblasti – tyto
hranice jsou zde vedeny po jednotlivých geografických útvarech (v tomto případě po silnici).
Evropsky významné lokality – Krušnohorské plató, ve vzdálenosti cca 4,6 km Z směrem

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba uvažovaného záměru významný
vliv samostatně ani v spojení s jinými na území evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí. (příloha, str. 46)
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Obrázek – hranice Ptačí oblasti a situování záměru

o Fauna, flora, ekosystémy
K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (Viz příloha – Dílčí studie a posudky č.1, ing. Čestmír
Ondráček, Vít Tejrovský) - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového
prostoru, a to v období října roku 2008.

Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 65 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu není
žádný druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Podle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) není
v zájmovém území zaznamenán žádný rostlinný taxon.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 23/54
Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

•

Zoologie

Obojživelníci::
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu v roce 2008
zaznamenány 2 druhy obojživelníků, z nichž je 1 zařazen mezi druhy zvláště chráněné
v kategorii:
Ohrožené – ropucha obecná
Oba druhy se vyskytují pouze v širších vztazích a nebudou stavbou dotčeny.
Plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly zaznamenány 2 druhy plazů,
zařazené mezi druhy zvláště chráněné, s to v kategorii:
Silně ohrožené – ještěrka živorodá
Kriticky ohrožené – zmije obecná
Ptáci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenáno 30 druhů ptáků, z toho 10 druhů na lokalitě přímo hnízdí či je na ni svým
biotopem vázán – z těchto není žádný druh zvláště chráněný. Z ostatních druhů je 7 druhů
zařazeno mezi zvláště chráněné, a to v kategorii:
Ohrožené –

Rorýs obecný
Hýl rudý
Vlaštovka obecná
Krkavec velký
Ťuhýk obecný

Silně ohrožené –

Chřástal polní
Křepelka polní

Jedná se jednak o druhy, jež byly zjištěny až v širším navazujícím území v dolní části nivy
vodního toku (otevřená část s rozptýlenou zelení) a stavbou nebudou nijak ovlivněny jejich
populace ani biotop a dále druhy, jež do území většinou jen příležitostně zaletují a rovněž

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 24/54
Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

nebudou negativně ovlivněny. Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících
ptáků (nejen druhy zvláště chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenáno 8 druhů savců. Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách byl zjištěn druh Carabidae, jež nepatří mezi
druhy zvl. chráněné. Dále byly zjištěny 4 druhy běžně se vyskytujících motýlů.

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení a staré ekologické
zátěže
Hodnocené území leží na vrcholovém plató Krušných hor a podle klimatické regionalizace
nachází v chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975) a je společně s Božím Darem a
Klínovcem nejchladnějším místem v Krušných horách - zájmová oblast tak nijak
nevybočuje z hodnot, které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími
dalšími charakteristikami. Vysoké srážkové úhrny v řešeném území jsou způsobeny
dozníváním atlantického vlivu na návětrné straně Krušných hor. V klimatu řešeného území se
výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných obdobích na jaře a na podzim je zde
značně snížená viditelnost při častých inverzních situacích, charakteristickým jevem jsou zde
také silné námrazy.
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2. Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Voda
Povrchové vody
Z hydrologického hlediska leží širší zájmové území na rozvodnici povodí Teplé a Ohře od
Teplé po Libocký potok (1-13-02) a přítoků Freiberské Muldy, Šopavy a Flőhy (1-15-03). Do
Ohře náleží dílčí povodí Klínoveckého p. (-067), Suché (-069) a Plavenského potoka (-077)
na západě a jihu. Do SRN je odvodněna severní část území Polavou (1-15-03-004), Bílou
vodou (1-15-03-005) a východní část Černou vodou (1-15-03-019).
V území chybí přírodní vodní plochy. Infiltrované srážkové a povrchové vody jsou poměrně
rychle odváděny prostřednictvím toků s výrazným podélným sklonem. Zájmové území je
odvodňováno potokem Bílá voda.

Podzemní vody
Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné
hory a po přístupové silnici na vrchol Klínovce probíhá hranice ochranného pásma II B
přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Jáchymov. Jiná ochranná pásma vody se
v zájmovém území nevyskytují. Jihozápadně od řešeného území je pásmo hygienické ochrany
3. stupně úpravny vody Plavno.

Pramenné oblasti
Záměr se nachází v širší pramenné oblasti Klínoveckého potoka a Polavy (a jejich přítoků),
v prostoru předpokládané výstavby by mohla být prameniště zastižena. Nejbližší prameniště
Loučná se nachází cca 900m SZ směrem.
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Fauna a flora
Zájmové území se nachází v nivě vodního toku Bílá voda, těsně pod křižovatkou a silnicí od
Klínovce u Hotelu Nástup a obcí Háj.
Na posuzované parcele se nachází samotný vodní tok a navazující poměrně silně podmáčené
plochy. Rostlinná společenstva jsou mírně ochuzená.
Celá lokalita je v současné době poměrně výrazně zarostlá vysokou vegetací s převažující
vrbou ušatou a vtroušeným smrkem ztepilým. Plocha je částečně ovlivněná navazující
komunikací a splachy z nedaleké zástavby.
Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976
(skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do obvodu českého oreofytika, fytogeografického
okresu 85. Krušné hory. Tato oblast se vyznačuje hojným výskytem druhů západního
rozšíření.
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly
zájmové území acidofilní horské bučiny a bikové bučiny, které na výše položených místech
(při Z hranici zájmového území, SV a ZSZ od zájmového území) přecházely do horských
(klimaxových) smrčin a podmáčených smrčin. V nivě potoků se rozprostíraly olšiny.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová Z. et al. 1998)
pokrývaly zájmové území a jeho nejbližší okolí bikové bučiny, smrkové bučiny a třtinové
smrčiny.

Půda
Rozhodující vliv na charakter rostlinstva má vedle klimatických činitelů též substrát. Podloží
převážné části posuzovaného území tvoří dvojslídný až muskovitický svor, do jižní části
zasahuje ortorula náležící do skupiny tzv. červených rul. Stáří obou typů hornin
krušnohorského krystalinika je svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum.
Nadmořská výška území činí cca 960 m n.m.
Pozemky pro uvažovaný zábor jsou v ochraně ZPF (třídy ochrany III, V) - investor v další
fázi projektové dokumentace bude žádat o vyjmutí půdy ze ZPF podle zákona 334/1992 Sb.
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Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
III – jsou zde sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu
V - jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svažité hydromorfní štěrkovité až
kamenité a erozně nejvíce ohrožené, pro zemědělské účely postradatelné

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 28/54
Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.

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

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Z hlediska zjištěných druhů rostlin a živočichů lze konstatovat, že uvažovaná stavba vodní
nádrže nebude mít zásadní negativní vliv na přírodní společenstva v dané lokalitě a zjištěné
druhy. Všechny zjištěné zvláště chráněné druhy se vyskytují až v širších vazbách v
otevřenější spodní části nivy vodního toku Bílá voda a stavbou nebudou negativně ovlivněny
populace druhů v dané lokalitě. Rovněž tak stavbou nebude zasahováno do biotopu zvláště
chráněných druhů.

Na základě zjištěných druhů ve vlastním území stavby a v těsně

navazujícím území, jež by mohlo být ovlivněno, není nutno požádat o udělení výjimky podle
§56 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních
podmínek ochrany z důvodu zásahu do biotopu, či populace zvláště chráněného druhu.
Vlivy na faunu a floru lze považovat za minimální a přijatelné.
.

NATURA 2000

Dle vyjádření KÚÚK odboru ŽP nemůže mít uvažovaný záměr vliv na soustavu NATURA
2000. (příloha str. 46)
.

Voda

Povrchové vody budou při stavbě a provozu uvažovaného záměru ovlivňovány. Pro další
stupeň PD bude nutné doplnit o další řadu průměrných měsíčních průtoků v období listopad –
duben. Roční odběr vody z potoka Bílá voda (včetně již stávající nádrže nad silnicí) je
odhadován na cca 40.000 m3.
Vliv na vodu lze označit za významný.
.

Půda

Vlivy na půdu s ohledem na velikost záboru lze označit za středně významný, s ohledem na
kvalitu (třídy ochrany dle BPEJ) na málo významné. Možná kontaminace půdy
z popisovaného záměru je prakticky nulová.
Vliv na půdu lze označit jako akceptovatelný.
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Realizací záměru bude dotčeno cca 0,5 ha plochy, která není v současnosti žádným způsobem
využívána (jedná se o podmáčené plochy) a není trvale obydlena.
Plocha uvažovaného záměru se nachází v těsné blízkosti hotelu Nástup. V blízkosti se také
nachází rekreační zástavba – zde lze předpokládat určité narušení pohody v době výstavby dá se předpokládat zvýšení počtu automobilů ve fázi výstavby záměru.
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních a
jiných prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedojde k výraznému
ovlivňování nejbližší obytné zástavby.
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3. Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice

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

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační a preventivní. Za
snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby
do provozu, je možno považovat :
-

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

-

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

-

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav

celého technologického celku.
Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:
• při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný materiál
bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!
• výkopy budou vedeny, tak jak je uvedeno ve výkresu.
• technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO
4 pro dobu výstavby a pro zavážení zboží
•

Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu
s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak
bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Opatření na úseku vody

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

řádnou přípravu všech technologických procesů - učinit veškerá dostupná opatření
cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především
látkami ropného charakteru

•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!), běžnou údržbu, drobné opravy a manipulaci s pohonnými hmotami či oleji
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aj. provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto
účelu určené a konstruované dle platných předpisů
•

pracoviště vybavit nutným množstvím sorbentů ropných látek (DN I, Adsodan Plus
etc.)

•

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

•

Zpracování Provozního a Manipulačního řádu vodního díla a technologického zařízení
jako součást PD

•

Řešit systém monitorování stability hrázového tělesa

•

VD bude vybaveno měrným objektem pro kontrolu zachování sanačního průtoku,
vodočetnou latí a vodními značkami pro normální provozní a maximální hladiny,

•

Vzhledem k zásahu do krajiny uvažovat o možné víceúčelovosti VD

Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :
• řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují
sklony k prášení
• úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě
• v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků
Plynné emise
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
• udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení
a dalších mechanizmů
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• dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno
• zařízení využívající spal. motorů by měla splňovat emisní normu minim. EURO 4
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

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

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení, omezením doby nasazení
zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou a tvorbou překážek hluku

•

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.
Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební
technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

Dojde k novému záboru půdy v ochraně ZPF. Opatření vyplynou z požadavku
příslušného orgánu, u kterého bude nutno žádat o vynětí ze ZPF.

•

Geologické podmínky staveniště budou detailně posouzeny v dalším stupni PD

•

Hydrogeologické podmínky je nutno ověřit průzkumným vrtem

Opatření na úseku flóry a fauny

•

V území bylo zjištěno hnízdění několika druhů ptáků, jež mohou být stavbou
ovlivněny, doporučujeme proto záměr realizovat až v 2. pol. příslušného roku a
v předstihu v době vegetačního klidu provést odkácení veškeré zeleně.

•

Při kácení postupovat v souladu se zákonem č.114/1992 Sb.

•

Všechny zachovávané dřeviny musí být stavbou respektovány – v místech, kde se
stavba dotkne porostů je nutné dodržet ochranná opatření u dřevin při stavebních
činnostech - ČSN DIN 18 920.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se především
z realizace obdobných záměrů. Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě
získaných podkladů oznamovatele, zpracovaného investičního záměru odborných studií
v oblasti vlivů na hlukovou a imisní zátěž a vlastních znalostí a zkušeností. Výhodou byla
dobrá znalost lokality. Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a
kvalitě vstupních údajů a informací. Předložená dokumentace je zpracována podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na současné úrovni poznání. Všechny dostupné
informace o současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a do
dokumentace zapracovány.

Zpracovatel dokumentace se domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a
s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Záměr nemá variantní řešení.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 39/54
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Situační zákres v katastrální mapě
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2. Další podstatné informace oznamovatele

Pohled do prostoru plánovaného záměru
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Plánovaný záměr výstavby retenční nádrže pro zachycení a akumulaci povrchových vod na
stávajícím potoce Bílá voda cca 200 m pod silnicí třídy č.223 ve směru Loučná – Boží Dar
(resp. pod stávající vodní nádrží u hotelu Nástup) bude doplňující kapacitou zásoby vod pro
proces zasněžování přilehlého SKIAREÁLU Klínovec.
Zasněžování je v současnosti jediným prostředkem na lepší využití, popř. prodloužení
sportovních aktivit v rekreačním areálu Klínovce v zimním období. Bez technického
zabezpečení dobrých podmínek pro lyžování by nebyla kapacita sportovního areálu dokonale
vytížena. Realizovaný záměr a stavba bude zařazena do stávajícího systému výroby
technického sněhu. (III. etapa).
Projektovaný záměr je dle vyjádření SÚ v souladu s ÚPD obce Loučná pod Klínovcem.
Záměr bude umístěn na p. p.č. 700/3, dotčenými pozemky budou p.p.č. 1123/2, 700/4,
1168/2. Jedná se o výstavbu retenční nádrže, čerpací stanice a obslužné komunikace.
Kapacita záměru:
a) retenční nádrž
navrhovaná kapacita objemu

11.000 m3

hráz - délka

110 m

výška

do 7 m

velikost plochy v úrovni hladiny

4.420 m2

b) čerpací stanice
studnová konstrukce ČS s ponornými čerpadly

2 ks

výtlačné potrubí

DN200 v délce 130 m

c) obslužná komunikace

šířka 4m

Na základě získaných informací a posouzení možných vlivů předkládaného záměru na
životní prostředí se zpracovatel tohoto oznámení domnívá, že záměr provozu
„Retenční nádrž pro zasněžování ve skiareálu Klínovec - zdrž Háj“
je za předpokladu dodržení navrhovaných opatření z hlediska vlivů na ŽP
realizovatelný

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 43/54
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Retenční nádrž pro zasněžení ve Skiareálu Klínovec - zdrž Háj

Skiareál Klínovec s.r.o.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zk.č.100/2001 Sb. – čj.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476 731 518-21,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací.
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Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. ve
znění zákona 218/2004 Sb.
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Odborná literatura a podkladové materiály
1. Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996
2. Aamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
4. Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000
5. Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České rpubliky. Praha 198
7. Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)
8. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993
9. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným
ovzduším. Praha, SZN 1987
10. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)
11. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)
12. Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého
kraje, 2003
13. Tomášek M. : Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
14. SCES – Group spol. s.r.o.: Guadian - Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl
v Průmyslové zóně Krupka“ (EIA, 2/2008)
15. Mgr. Alan Kašpar: Lisovna plastů v hale III. EIA – oznámení. 3/2007. OV8057.
16. Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
17. Technické výkresy, technická zpráva, mapové přílohy zadání stavby
18. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
19. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
INTERNET:
20. Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
21. Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.
22. Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
23. Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
24. Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
25. Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
26. Oficiální stránky města Loučná pod Klínovcem. dostupné z: http:// www.loucna.eu
27. Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
o Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích.
o Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.
o Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.
o Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací
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Přehled zkratek
AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
R ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ČOV
EO
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PD
VD
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
LTO
ZP
RD
RS
HS
k.ú
č.p.

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

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

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

V Litvínově dne 24/11 2008

_________________________
Mgr. Luboš Motl
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Základní přírodovědný průzkum

Dílčí studie
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