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1. Obchodní firma:
Real - Invest CL a.s.

2. IČ:
250 10 573

3. Sídlo (bydliště):
Lindnerova 998/6
180 00 Praha 8
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oznamovatele:

Zastoupený:

Procházka Tomislav ml. – místopředseda představenstva
Lindnerova 998/6
180 00 Praha 8
Tel. č.: 605200603
Email: http://www.real-invest.cz
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I. Základní údaje
1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

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

2.

Kapacita (rozsah) záměru


Zastavěná plocha – Obchodního centra - celkem: 6.029, 5 m2



Celková plocha: 17. 903, 5 m2



Vybudování – 240 nových parkovacích míst,



Zpevněné plochy - parkovací plochy a komunikace 8 310,5 m2
chodníky 1 263,5 m2



Zeleň – 2 300 m2



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



3.

Konstrukce pro reklamní plochy

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

Ústecký kraj

Obec:

Litvínov

Katastrální území:

Horní Litvínov
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Obrázek – Širší vztahy – šipka označuje lokalitu záměru

4.

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Záměrem investora je rozšířit obchodní síť pro region Litvínovska. Obchodní centrum bude
moderní, které svojí vybaveností a sortimentem zboží a šíří služeb bude představovat
špičkovou kvalitu. Výstavbou a provozem Obchodního centra dojde k rozšíření obchodní sítě
a služeb v tomto území a tím i ke zvýšení možností volby a komfortu pro zákazníky.
Pozemek je pro záměry uživatele vhodný svou lokací v rámci města, dostupností pro pěší
zákazníky i pro osobní automobilovou dopravu, podmíněně i možnostmi napojení na
technickou infrastrukturu města a souladem záměru s územním plánem, dle vyjádření SÚ ze
dne 1. 12. 2008 (příloha str. 83).
Velikost pozemku, terénní konfigurace, urbanistické a provozní, kapacitní a obchodní
požadavky uživatele stavby naopak neposkytují možnosti k různým variantám situování
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obchodního centra a parkovacích ploch této velikosti, z tohoto důvodu je záměr na základě
zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě předkládán v navrhované variantě.
Nejbližší market „Penny“ je ve vzdálenosti cca 300 m západním směrem, který však nenabízí
sortiment a služby v kvalitě námi navrhované.

5.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

Město Litvínov má zpracovaný územní plán sídelního útvaru. Navrhovaná stavba se nachází
v území určeném pro veřejnou vybavenost města, je v souladu s územním plánem (příloha
vyjádření SU, str. 83) a se záměry a cíli územního plánování.
Investiční strategií oznamovatele je expanze do regionu s nedostatečným pokrytím
obchodních služeb. Strategie vychází z důkladné analýzy vývoje obchodních služeb ve městě
a jeho spádovém území, včetně prognózy jejího vývoje. Litvínov jako regionální centrum
nemá dostatečnou nabídku moderních velkoprodejních obchodních služeb určených pro tzv.
„velké nákupy autem“. Absence těchto služeb v území je do jisté míry uspokojována činností
obchodních center v blízkém i vzdálenějším okolí (Litvínov Penny, Plus, Liedl, Most a pod.)
Z obchodní strategie je tato stavba výhodná, jak z hospodářského a zásobovacího hlediska,
tak i z hlediska městského a regionálního. Toto obchodní centrum svým sortimentem
nabízeného zboží je orientováno na tzv. „velké nákupy“. Tento přístup umožňuje
z obchodního hlediska výhodné pokrytí zákaznické poptávky.
Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, že v dotčeném území se obdobný záměr
vyskytuje, ale ne s takovými obchodními službami. Posuzovaný záměr leží na kraji města
a svým provozem tak pro ŽP nepředstavuje zásadní problém. Prověřená technologie výstavby
a provozu obdobných prodejních objektů je všeobecně známa a splňuje bezpečnostní
a hygienické limity.
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Navrženým řešením je současně dosaženo vytvoření přiměřených odstupových vzdáleností
od okolní obytné zástavby. Zřízení obchodního centra v daném prostoru je výhodné jak
z hospodářského a zásobovacího hlediska, tak z hlediska městského a regionálního.
Nezanedbatelná je i příležitost pro zaměstnání 120 pracovníků v tomto obchodním centru.
Parkoviště, zpevněné plochy i komunikace jsou, stejně jako obchodní objekt, navrženy
v jedné variantě, která je dána polohou, rozměrem a tvarem pozemku, který je k danému
účelu vyčleněn investorem. Pro účely posouzení byla zhodnocena varianta pro případ, kdy
záměr nebude zrealizován a zůstane zachován stávající stav, tedy tzv. „nulová varianta“.
Oznamovatelem předkládaná varianta je v dalším textu podrobně popsána. Posouzení obou
variant z hlediska vlivů na životní prostředí je provedeno v části D/2.
Varianty řešení
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/200 1 Sb. přicházejí
do úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
3. Aktivní nulová varianta
ad 1) Jedná se o realizaci záměru výstavby obchodního centra. Popis aktivní varianty včetně
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
ad 2) Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru je uvažována jako referenční
varianta určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí.
ad 3) Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb
a nejsou zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není
realizovatelná, neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR.

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

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. 12/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

6.

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Objekt je členěn do dvou nadzemních podlaží a dává možnost zřídit zde plnosortimentní
obchodní centrum s příslušným technickým zázemím. Objekt je orientován čelní fasádou
na jihozápad, k parkovišti zákazníků.
Objekt obchodního centra lze provozně rozdělit na tyto základní plochy:
 Obchodní centrum
Prodejní část je prostor s promyšleně uspořádaným regálovým systémem doplněný pulty
a boxy. Samotný prodej zboží je řešen jako samoobslužný, každý zákazník si vybrané
vystavené zboží ukládá z regálu nebo boxu do nákupního vozíku. U pultů je obsloužen
prodavačem. Zboží v prodejně není uloženo na paletách a jiných přepravních zařízeních nejedná se o diskontní způsob prodeje zboží.
 Skladovací prostor, hygienické a provozní zázemí zaměstnanců
V této části je zboží přebíráno, kontrolováno a následně skladováno dle charakteru a potřeby.
Některá část zboží je pak přímo naskladňována do vlastní prodejní části. Zboží podléhající
zkáze je ukládáno do chladicích případně mrazících boxů, odkud je následně upravováno
v jednotlivých přípravnách a dále expedováno do prodejní části.
Provoz pro skladování je situován v zadní části objektu a provozně navazuje na prodejní
prostor. Z venku je přístupný z naskladňovacích ramp. Vlastní naskladňování zboží je řešeno
dvěma uskladňovacíma rampami s boxy, kde se zboží třídí.
Zboží, které je nutno chladit popř. mrazit se ukládá buď přímo na prodejnu, nebo do chladíren
a mrazíren (chladírna masa, chladírna drůbeže, mrazírna masa, mrazírna mléčných výrobků,
chladírna uzenin, chladírna zeleniny, chladírna mléčných výrobků, chladírna lahůdek,
marinád, zákusků, tuků, sýrů, pečiva, vajec a mrazírna pečiva). Z těchto prostorů jsou
polotovary dopravovány do přípraven a odtud do prodejny.
Maso

a

masné

výrobky

jsou

naskladňovány

samostatnou

rampou

s chlazeným

naskladňovacím boxem. Vedle bourárny masa je umístěna šatna zpracovatelů masa. V době
naskladňování masa a masných výrobků nesmí být ve stejné trase manipulováno s jiným
zbožím. Tento požadavek bude zakotven v provozním řádu objektu.
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Samostatně je řešen prostor pekařských výrobků, kde se bude určitý sortiment zboží péci.
Tento prostor je komunikačně spojen se zázemím určeným pro potřebu pekárny.
Dva sklady slouží pro ukládání zboží s regálovým systémem, jeden potravinový, druhý
nepotravinový. Samostatné jsou sklad drogerie, sklad elektrotechniky a sklad textilu. V centru
zázemí jsou umístěny toalety pro personál. Se skladovými prostorami sousedí schodiště
do 2.NP, vrátnice s telefonní ústřednou, s uskladňovacími boxy kancelář vedoucího skladu
a fakturantek. Dále pak prostor na odpadky s vlastní rampou. Provoz odpadků je doplněn
chlazeným skladem odpadu. Odpadky jsou skladovány ve dvou kontejnerech, oddělené
od venkovního prostředí rolovacími vraty. Z tohoto prostoru je zajištěn odvod vzduchu
nad střechu. V přízemí je též situována strojovna sprinklerů, náhradní zdroj – dieselagregát,
trafa, plynová kotelna, rozvodna NN, místnost MaR, strojovny chlazení.
Ve 2. NP je umístěno hygienické zázemí pro zaměstnance - šatny, WC, sprchy a denní
místnost rozdělená na kuřáky a nekuřáky, kancelář domovního technika, aranžérů, vedoucích
oddělení, vedoucího marketu, jednací místnost a místnost pro záložní zdroj - UPS. Dále je zde
archiv a investiční sklad. Vstup pro zaměstnance je řešen jako samostatný v zadní části
objektu. Celý provoz objektu bude zajišťovat cca 120 zaměstnanců ve dvou směnách.
Předpokládá se 2/3 obsazení personálu ženami.
Základní údaje o provozu – prodejní sortiment
 potravinářský sortiment
 papírnické zboží
 základní sortiment drogistického zboží (prací prostředky, mýdla, zubní pasty,
hygienické potřeby, parfumerie)
 textilní zboží
 ruční nářadí a nástroje
 sportovní zboží
 osvětlovací zařízení
 hračky pro děti
 hodinářské výrobky
 podlahové krytiny
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 přístroje elektromechanické a kuchyňské
 ostatní drobné zboží (tiskoviny, upomínkové předměty, květiny, atd.)
Na obchodním centrum jsou kladeny nároky na zatížení konstrukčního systému objektu. Pro
jednotlivé prostory platí následující užitná zatížení podlah:
o prodejní prostory 1.000 kg/m2
o skladové prostory 1.500 kg/m2 resp. 2.000 kg/m2 pro místnost na odpad
o kanceláře 300 kg/m2
o sklady v 2. NP 500 kg/m2
Vysoké nároky na zátěž konstrukčního systému užití kvalitních odolných konstrukcí
a materiálů pro výstavbu mají pozitivní dopad na maximální navýšení životnosti objektu.
Nosnou konstrukci objektu lze rozdělit na dvě části :
1) Železobetonový skelet
2) Ocelový skelet a doplňující ocelové konstrukce
ad 1) Hlavní objekt je tvořen železobetonovým skeletem s příčnými rámy po 14,85m (krajní
pole 11,85m) s rozponem sloupů 12,15 m (16,0m v zadní části) se šesti trakty. Příčné rámy
tvořené železobetonovými sloupy s plnostěnnými vazníky „T“ nesou železobetonové vaznice.
Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem se zateplením a foliovou střešní izolací. V části
půdorysu je vytvořen strop z vestavěného skeletu z prefabrikovaných konstrukcí. Přes sloupy
a průvlaky jsou položené filigránové desky s monolitickou nabetonávkou. Horní úroveň
stropní konstrukce včetně podlahy je 4,0m. Schodiště je tvořeno prefabrikovanými rameny
uloženým na ozubu podest a mezipodest, stěnovém panelu a železobetonovém pasu pod
deskou. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem ukládaným na železobetonové vaznice. V
celé střeše bude plech ukládán přes tři pole vaznic, pouze v zadní části přes 2 pole. Všechny
technologické prvky a zařízení, světlíky budou vynášeny ocelovými profily nad střešním
plechem uložených na vaznicích a vazníkách. Prvky budou vytvořeny z ohýbaného plechu.
Obvodový lehký plášť je vyskládaný ze sendvičových fasádních panelů. Dveřní a okenní
otvory ve fasádě budou kotveny k ocelovým výměnám z uzavřených profilů kotvených
do sloupů a parapetních panelů.
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Ad 2) Vstupní část je vytvořena pomocí ocelové konstrukce. Příčné patrové rámy po 4,95m
(3,95) jsou kotveny na železobetonové patky. V místě vstupu je ocelová konstrukce ukládána
na cihelné zdivo zakončené železobetonovým věncem. Prosklení je kotveno přes ocelové
profily k nosným prvkům rámů a průvlaku a střešním nosníkům. K zamezení tepelných mostů
jsou venkovní konstrukce k vnitřním připojeny pomocí Isokorbu.
Vnější stříška je vynášena přes ocelové sloupy z trubek, nosný prvek je HEA, do které jsou
vyvařeny střešní nosníky HEA (U) nesoucí trapézový plech, na kterém jsou již položeny
vrstvy střešní konstrukce. Připojení hlavních nosníků na vnitřní sloupy (trubka) a příčel
(HEA) pomocí Isokorbů. Do hlavní příčle (na sloupech z trubky) jsou vyvařeny opět střešní
nosníky HEA, na kterých je opět položen trapézový plech. V krajních polích objektu pak
pokračuje rám příčlí 2xIPE. V těchto 4 polích pokračuje střešní rovina se střešními nosníky
HEA. V ostatních polích pak navazuje druhé patro rámu, tvořené sloupem a příčlí ze dvou
profilů UPE. Horní příčel je pak kotvena do atypického železobetonového vazníku
prefabrikovaného skeletu. Horní patro je mimo pásová okna ve svislé stěně zavětrováno. Přes
příčle je pak přímo položen (přes 3 pole) trapézový plech nesoucí skladbu střešní konstrukce.
Obdélníková střecha nad vstupem v úrovni cca +10,0m (rozměru 11,3*7,5m) je tvořena
profily z IPE vzájemně provařených do dvou krajních nosníků, položených na šikmých
sloupech složených ze dvou dvojic profilů UPE provařených profily a dvou sloupech z trubky
položených na železobetonových věncích zdiva vstupu. Šikmé sloupy jsou kotveny
do železobetonových patek.
Pokračování střechy nad prodejnami ve vstupní části je vyneseno na sloupech uložených na
železobetonovém věnci vstupních zdí a je tvořeno příčlí a střešními nosníky HEA nesoucí
trapézový plech. Podhled vstupu je vynášen ocelovými profily I uložených opět
na železobetonových věncích vstupních cihelných zdí.
Příčky:
Vnitřní stěny tloušťky 250 mm jsou navrženy ze systému Porotherm. Zděné příčky tloušťky
150 budou taktéž systému Porotherm. Mnohé příčky jsou navrženy sádrokartonové, tl. 150
popř. 100 mm. Tloušťka stěn odpovídá statickým požadavkům a požadavkům požárně
bezpečnostního řešení stavby (PBŘS). Zděné stěny jsou oboustranně omítnuté a vymalované.

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. 16/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Podlahy:
Podlahovou konstrukci v OC v 1.NP tvoří drátkobetonová deska tl. cca 190 mm na řádně
zhutněném násypu. V prostorách 2.NP bude realizována betonová mazanina různých tl. dle
tl. pochůzího povrchu. Jednotlivé povrchy podlah budou lepeny na monolit, nejčastěji pak
dlažba a linoleum.
V OC budou položeny keramické dlaždice tl. 11mm s ostrými hranami vč. potřebných
dilatačních spár a měkkého připojení na stěny a sloupy. Dilatace jsou řešeny silikonováním.
Ve skladech OC bude provedena drátkobetonová deska s minerálním vsypem při horním
povrchu. V přípravnách bude položena keramická dlažba s požlábky (sokl). V hygienickém
zázemí budou podlahy s keramickým povrchem, v kancelářích linoleum.
U vstupů budou osazeny rohože s lapačem nečistot.
Podhledy:
V prostorách zázemí budou řešeny ISO podhledy (tepelně izolační panely) v přípravnách,
chladírnách, mrazírnách a některých přilehlých místnostech.
V kancelářích, hygienickém zázemí apod. bude realizován rastrový minerální podhled vel.
600 x 600 mm, typ ARMSTRONG, AMF nebo obdobný.
V objektu budou taktéž prováděny SDK podhledy, a to pro prostor pekárny, u chodeb
a některých umýváren. Chodby v zázemí budou ve většině případů bez podhledů.
Obvodový plášť
Obvodový plášť je tvořen nehořlavými PIR panely tloušťky 100mm ukládanými na svislo. Je
navržen systém Fischer FIREPROOF. Obvodový plášť je doplněný soklem ze sendvičových
panelů ukončeným ve výšce 150 mm (v západním rohu objektu 600mm). PIR panely mají
povrchovou úpravu z jemně profilovaného plechu v odstínu světle šedé (RAL 9006).
Prosklené stěny v přední části objektu budou řešeny hliníkovým fasádním systémem
s přerušeným tepelným mostem.
Obvodová konstrukce u zázemí při naskladňovacím dvoře a technických místností na
severovýchodní fasádě je vyzděna z keramických bloků Porotherm (v místě sloupů doplněno
tepelnou izolací).
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Výplně otvorů:
Prosklené stěny v přední části fasády tvoří hliníková systémová fasáda s přerušeným
tepelným mostem s izolačními dvojskly hodnoty K = 1,6 W/m2K. Skleněná pole v oblasti
vchodových dveří budou provedena jako bezpečnostní, návrh předpokládá užití skla CONEX,
stejně tak i u všech prosklených konstrukcí do výšky min. 2,0 m nad podlahou.
Okna v zázemí jsou navržena hliníková s izolačním dvojsklem hodnoty K = 1,6 W/m2k
a s přerušeným tepelným mostem. U všech oken budou vně montovány parapety odpovídající
systémové fasádě, zevnitř pak parapety z materiálu Werzalit nebo obdobného materiálu.
Střešní světlíky budou kupolovité s mléčným zasklením, koef. k 1,5 W/m2K. Světlíky budou
otevírané servo pohonem. Prosklené stěny shopistů v přední části objektu musí respektovat
požární projekt a projekt odvodu kouře a tepla!
Úprava povrchů:
Obklady
V oblasti mokrých prostor budou provedeny keramické

obklady až po dolní hranu

zavěšeného podhledu, v prostorách bez podhledů na výšku ostění dveří. Zadní stěna
v obslužném oddělení bude obložena dřevo nerezovým obkladem investora v kombinaci se
skleněnými dekoracemi a pásem zrcadel. V celé oblasti příjmu zboží, v úseku skladů
a zásobovacích chodeb budou stěny chráněny obkladem z AlMg plechu tl. 2mm, výšky 1,5 m.
Hrany budou chráněny ocelovými úhelníky 80 x 80 mm min. do výšky nadpraží dveří, rohy
chodeb do v. 2,2 m. Ocelové úhelníky je možno nahradit AlMg obložením. Na stěnách bude
provedena při zemi ochrana proti poškození pomocí dřevěných hoblovaných hranolů 120 x
60 mm. Ve skladech bude ochrana zdvojena, druhý profil bude instalován ve výšce 900 mm
nad podlahou. Všude u exponovaných rohů a u posuvných dveřních křídel bude realizována
pozinkovaná trubková ochrana při podlaze.
Omítky
Omítky budou štukové dvouvrstvé nebo jednovrstvé hlazené.
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Malby, nátěry
Budou provedeny dle estetických a funkčních požadavků v bezprašném provedení. Veškeré
viditelné betonové konstrukce vnitřních prostor budou natřeny nátěrem vhodným
do potravinářských prostor, v barvě bílé. V zákaznických prostorách budou určeny barvy
investorem v průběhu výstavby. Šatny, sklady, některé strojovny a komunikační prostory
budou opatřeny omyvatelným a otěruvzdorným nátěrem.
Objekt parkovišť a zpevněných ploch zahrnuje řešení venkovních veřejně přístupných ploch
zajišťujících příjezd a přístup zákazníků do obchodního centra. V rámci objektu jsou řešena
parkoviště pro zákazníky, včetně napojovacích komunikací, chodníky pro pěší a plochy pro
výsadbu zeleně. Součástí jsou i nezbytné terénní úpravy. Počítá se s 240 parkovacími místy.
Parkovací místa budou navržena velikosti 5,00 x 2,50 m, manipulační komunikace v šířce
6 m, příjezdová komunikace v šířce 7 m. Jednotlivé řady parkovacích ploch budou odděleny
zvýšenými ostrůvky od objízdných komunikací. Výškově bude oddělena chodníková plocha
mezi parkovacími stáními, plocha před nástupem do obchodního centra bude lemována
sklopenou obrubou. Povrchy parkovišť budou živičné, povrchy pro pěší s betonovou
zámkovou dlažbou. Parkoviště, chodníky, vstup do obchodniho centra jsou řešeny jako
bezbariérové.
Součástí jsou manipulační plochy dvora včetně vjezdu a napojení na kruhový objezd
z komunikace I. třídy č. 27 bude i příjezd pro zásobovací kamiony včetně manipulační plochy
a plochy před zásobovacími rampami. U objektu bude i uvažováno s parkovacími místy pro
zaměstnance. Rozsah zpevněných ploch bude dán hranicí areálu a zástavbou vlastního
objektu. Rozsah manipulačních ploch umožňuje bezkolizní otáčení návěsů.
Sadové úpravy, tj. ozelenění pozemku bude řešeno pomocí travnatých ploch a keřů. Sadové
úpravy nesmí omezovat bezpečnost dopravy, zejména nesmí bránit rozhledům při vjezdu
a výjezdu od obchodního centra a výhledu na dopravní značky a dopravní zařízení.
Konkrétní řešení dopravního komunikačního připojení bude předmětem jednání s příslušným
Dopravním inspektorátem, správcem komunikace a dalšími orgány státní správy ve fázi
projektu k územnímu řízení.

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. 19/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

7.

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby

6/2009

Doba trvání výstavby

cca 9 měsíců

8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC:

Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Meziboří,
Horní Jiřetín

9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
 §17 odst. 1 zák. 86/2002 Sb. – povolení k umístění zdroje znečištění ovzduší – orgán
ochrany ovzduší
 Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad Litvínov
 Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad Litvínov


§ 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb. - povolení ke kácení dřevin

 povolení k umístění středního zdroje znečištění ovzduší, krajský úřad Ústeckého kraje
 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
 ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecná
ustanovení, 07/1986.
 další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
o Zábor půdy
Výstavba bude probíhat na pozemcích p. č. 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2274/4, 2274/6 a 2563/2
v k.ú. Horní Litvínov.
Celková zastavěná plocha

17.903,5 m2

Tabulka – přehled dotčených pozemků a jejich charakteristik
č.p

plocha m2

BPEJ/tř. ochrany

2275/1

12.243

2275/2

568

2275/3

2.964

2274/4

druh pozemku/ ochrana

22213/V.

Zahrada/ZPF

22213/ V., 12001/ IV.

Zahrada/ZPF

22213/V.

Zahrada/ZPF

448

nemá

Ostatní plocha

2274/6

365

nemá

Ostatní plocha

2563/2

2.561

nemá

Ostatní plocha

Pozemky č.p. 2275/1, 2275/2 a 2275/3 spadají do IV a V. třídy ochrany zemědělské půdy.
Charakteristika tříd ochrany: (dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96)
IV - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
V - jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svažité hydromorfní štěrkovité až
kamenité a erozně nejvíce ohrožené, pro zemědělské účely postradatelné

Uvedené plochy parcel budou vyňaty z ochrany zemědělského půdního fondu. Bude
postupováno podle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.
Na základě HG1 a IG2 průzkumu, v kterém byla zjištěna přítomnost únosných hornin, jako
základová půda pozemních staveb je spolehlivá a dostatečně únosná.

1

Hydrogeologický průzkum

2

Inženýrskogeologický průzkum

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. 21/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Půda, která bude deponována, bude po provedení stavebních prací bude použita na úpravu
zelených ploch. Půda uložená na deponii musí být dostatečně zajištěna před znehodnocením a
před šířením plevelů.
Tabulka - Jednotlivé rozdělení ploch podle využití (m2) :

Úprava zelených ploch bude řešena tak, aby plochy esteticky při minimálních nárocích na
jejich údržbu. Množství upravované zeleně 2.300 m2 .
Součástí výstavby areálu bude nutnost přeložek inženýrských sítí
V rámci přípravy pro výstavbu obchodního centra byl proveden soupis pozemků, které budou
stavbou dotčeny. Tyto pozemky jsou dotčeny stávajícími inženýrskými sítěmi a vyskytují se
v těsné blízkosti budoucí stavby. Napojení jednotlivých přípojek na inženýrské sítě bude
nutné konzultovat s jednotlivými vlastníky sítí a pozemků. Způsob napojení bude řešen
v dalších stupních projektové dokumentace.

o Odběr a spotřeba vody
Vodovodní řad a přípojky budou napojeny z řádu Dn 80, které jsou v majetku Benzina s.r.o.
vedoucí po východní straně ulice S.K.Neumanna. Nová část přípojky bude dlouhá cca 20 m.
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Potřeba požární vody:
Pro potřebu požární vody bude vybudována retenční nádrž (obsah 75 m3), kde se budou
shromažďovat čisté vody ze střech, ta bude sloužit současně jako vodní rezervoár
pro sprinklery.

Odběr vody v době výstavby:
Zásobování vodou bude zajištěno z nové vodovodní přípojky, která se napojí na stávající
vodovodní řad. V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody. Voda
bude nutná v rozsahu stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta,
apod.)

Odběr vody v době provozu:
Jelikož se jedná o obchodní centrum, nepředpokládá se potřeba technologické vody. Voda
se bude využívat pouze pro sociální zařízení a údržbu samotného obchodního centra.
Z hlediska množství spotřebované vody bude odebraná voda používána především pro
sociální účely – v budoucnu záměr uvažuje s cca 120 zaměstnanci z toho podíl žen
je předpoklad cca 60 %.

Denní spotřeba vody zaměstnanci:
Počet zaměstnanců:

120 (60 zaměstnanců ve dvou směnách)

předpokládaný odběr vody

120*80=9,6 m3 * 365 =3.504 m3/rok

Denní spotřeba vody WC (návštěvníci) :
Veřejná WC 10 kabin po 6 osob/hodina

spotřeba 1 kabina 15 l/osoba
6 *10 * 15* 10 = 9 000 l/den* 365= 3.285 m3/rok

Voda pro výrobní účely

není

Celkový odběr vody + rezerva

cca 7.000 m3/rok
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o Energetické zdroje
Elektrická energie
V rámci výstavby obchodního centra bude provedena přeložka z vedení 22 kV vedoucí po
západní straně ulice S. K. Neumanna. Nová část vybudované přípojky bude cca 160 m.
Areál bude mít vlastní trafo 2 x 630 kVA. OC bude vybaveno 4 jednotkami vzduchotechniky
o výkonu 4x135kW. Rozvodna NN je umístěna v přízemí.
Celková předpokládaná spotřeba pro provoz cca 2.400 Mwh / rok

Plyn
Zdrojem tepla bude kotel na spalování zemního plynu3. Nová část plynovodu je dlouhá cca
100 m, která bude napojena z redukční stanice průmyslové zóny a následně je veden
do plynové kotelny. Rozvod plynu je navržen jako NTL4 z ocelových trub černých
svařovaných označených žlutou barvou.
Kotle budou připravovat TUV. Odtah spalin bude pro každý kotel proveden standardně
nerezovými kouřovody nad střechu objektu. Výpočty je také ověřena výška komínu kotelny
středního zdroje znečišťování ovzduší, a to od výšky + 8 m nad terénem.
Celkový výkon kotlů

300 kW

1 x kotel o výkonu 250 kW
1 x kotel o výkonu 50 kW
Maximální spotřeba zemního plynu je celkem 30 m3 /hod.
Roční spotřeba zemního plynu

90.000 m3/ rok

o Dopravní obslužnost
Pro zákazníky obchodního centra budou vytvořena parkovací stání v celkovém počtu 240
míst, včetně 12 stání pro invalidy. Rozměry stání 2,5 x 5,0 m pro invalidy 3,5 x 5,0 m
průjezdná komunikace š. 6,5 a 7,0 m. Vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním
3

Alternativní možnost je napojení na horkovod.

4

NTL (nízkotlaký)
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značením. Parkovací místa pro zákazníky budou bezplatná. Vnitřní komunikace v areálu
budou obousměrné. Dešťová voda z plochy parkoviště bude vedena přes lapol do ČOV a
dále do kanalizace.
Před vjezdem na parkovací plochu bude umístěn reklamní pylon. Vjezd i výjezd
k obchodnímu centru a na parkoviště je navržen ze stávající komunikace I. třídy č. 27,
p.č. 2920/1. Z této komunikace bude také navazovat příjezdová komunikace pro zásobování.
Těžká nákladní vozidla zásobování nebudou vjíždět do prostor parkování zákazníků.
Ze zásobovací komunikace bude také přístup na parkoviště zaměstnanců (vyhrazeno 14
parkovacích míst). Komunikace je zde navržena v šíři 7,0 m s živičnou úpravou. Všechny
chodníky budou s povrchem ze zámkové dlažby.

Obrázek – komunikace – šipka označuje lokalitu záměru
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III. Údaje o výstupech
a) v období výstavby:
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány. Krátkodobě
je možno počítat s provozem kompresorů, anebo dalších stacionárních zařízení spalujících
motorovou naftu.
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude celé staveniště, dále také skládky stavebních
materiálů, mezideponie sejmutých svrchních vrstev půdního profilu atd. Zdrojem znečištění
ovzduší bude tak polétavý prach z prováděných zemních prací, z povrchu ploch zbavených
vegetace, prach zvířených nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru
vlastní stavby. Projevy zvýšené prašnosti jsou přirozeným jevem každé stavební činnosti.
Problém vzniku znik prašnosti bude nepravidelný, nicméně charakteristický pro celou rozlohu
stavby.
Množství těchto tuhých emisí bude závislé na řadě vzájemně se ovlivňujících podmínek
zejména na:


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



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



na frekvenci průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti,



na znečištění dopravních komunikací.

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí. (viz kap.
D část IV)
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší během výstavby případný budou výfukové plyny
z nákladních automobilů při odvozu stavebního odpadu, zemin, doprava stavebního
a technologického materiálu. Pro automobilovou dopravu je obvyklý rozsah sledovaných
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látek: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované
částice frakce PM10. Dominantními znečišťujícími látkami jsou zejména NOx a CO.
Významnou znečišťující látkou při činnosti na staveništi jsou tuhé látky (prašnost).
Předmětem výpočtu může být podle platné metodiky pouze primární prašnost.
Při výstavbě se předpokládá činnost vozidel a mechanismů jako nakladač a buldozer se
vznětovými motory. Vstupem pro výpočet emisí vozidel a strojů, respektive mechanizace se
vznětovými motory na staveništi, jsou faktory vztažené na objem spotřebovaného paliva. Pro
stavební stroje a mechanismy jsou uvažovány následující faktory, jak jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka – emise zařízení pomocné a doplňkové mechanizace
Znečišťující látka

SO2

NOx

CO

CxHy

Benzen

PM10

Emise

4,8 g/l

26,8 g/l

27,2 g/l

21,7 g/l

3,7 g/l

13,3 g/l

Při výstavbě je vliv provozu aut a mechanizace uvažován po celé stavební ploše.
b) období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
S dokončením výstavby a zahájením provozu lze předpokládat vznik bodových zdrojů
znečišťování ovzduší – plynového spalovacího zařízení – kotle na zemní plyn. Jedná se
i v součtu o jmenovitý výkon při spodní hranici kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší
(zde 0,3 kW), které se jako imise v kontextu ostatních zdrojů (doprava) prakticky neuplatní.
Maximální možné emise (tj. celkové emise středního a malého zdroje znečišťování ovzduší)
jsou určeny v následující tabulce podle emisních faktorů uvedených v předpisech, které byly
nahrazeny novou legislativou.
Tabulka – emise stacionárního zdroje
Znečišťující látka

Maximální množství (g/h)

Maximální množství (kg/rok)

Oxid siřičitý (SO2)

0,3

0,9

Oxidy dusíku (NOx)

57,6

172,8

Oxid uhelnatý (CO)

9,6

28,8
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Znečišťující látka

Maximální množství (g/h)

Maximální množství (kg/rok)

Organické látky vyjádřené jako
suma organického uhlíku (C)

1,9

5,7

Tuhé znečišťující látky (TZL)

0,6

1,8

Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jediným potenciálně významným plošným zdrojem znečištění ovzduší při provozu záměru
můžeme označit parkoviště pro osobní a nákladní vozidla zásobujících výrobní a skladové
plochy. Jiné se nevyskytují.
Předpokládaný počet parkovacích míst pro zákazníky je - 240 aut při úplném využití plochy
Pro zaměstnance je navrženo parkoviště, kde je 14 stání. Provoz na jednotlivých parkovištích
je uvažován jako jednotlivé plošné zdroje. Příjezdy a odjezdy zásobovacích nákladních
automobilů vzhledem ke své denní četnosti nejsou tak významné. Jedná se o cca 5 těžká
nákladní vozidla za den, 30 středně těžká auta typu AVIA, a 15 lehká typu pic kup.

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Doprava související se zásobováním OC je představována cca 50 NA (z toho 5 NA s návěsem
30 lehkých NA typu Avia a 15 lehké) denně. Další navazující dopravou bude odvoz
komunálního odpadu, smluvně zajišťovaného odbornou firmou cca 1x denně. Navýšení
dopravního proudu po okolních komunikacích o tuto dopravu je nevýrazné a nelze je vyjádřit.
Do výpočtu je zahrnut také provoz na parkovištích, kde se jedná o 240 parkovacích míst.
Intenzita dopravy související s provozem nového centra je určena zadavatelem 1.200 až 1.500
osobních automobilů (OA) návštěvníků za den. Stejný jako počet příjezdů je i počet odjezdů.
Pojezd po parkovištích se uvažuje podle vzdálenosti konkrétního parkovacího místa
od vjezdu. Pro modelování vlivu pozadí se použijí již uvedené celoroční průměrné intenzity
dopravy za 24 hodin po silnici I/27 (Lomská) a ulici S. K. Neumanna.
Odhad množství emisí z provozu nákladních aut pro rychlost 20 km/h (vybrané ukazatele
emisních faktorů, výpočtový rok 2010):
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Tabulka– Emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3)
Znečišťující látka / Emisní

HDV

LDV

Oxid siřičitý (SO2)

0,1355

0,0358

Oxidy dusíku (NOx)

3,4269

0,6282

Oxid uhelnatý (CO)

6,2710

0,3987

Uhlovodíky (CxHy)

2,4806

0,1614

Benzen

0,0330

0,0021

Tuhé částice frakce PM10

0,4964

0,0731

faktor (g/km .vozidlo)

Tabulka – Emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3)
Znečišťující látka / Emisní faktor

OA

(g/km .vozidlo)
Oxid siřičitý (SO2)

0,0201

Oxidy dusíku (NOx)

0,1163

Oxid uhelnatý (CO)

0,5157

Uhlovodíky (CxHy)

0,1107

Benzen

0,0035

Tuhé částice frakce PM10

0,0005

Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
RS (Ing. Josef Talavašek, dílčí studie a přílohy str. 94)
Závěr studie:
„….Pro imisní hodnoty výstavby vyplývá, že krátkodobé hodnoty ostatních a také roční
aritmetické průměry všech znečišťujících látek jsou nízké.

Při vybudování nového

Obchodního centra Litvínov – Lomská tedy nedojde k podstatnému vlivu na imisní situaci.
Všechny určené imisní koncentrace provozu s velkou rezervou nedosahují imisní limity
pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystémů. Reprezentativní (roční) přírůstky
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koncentrací ke stávající hodnotě pozadí v lokalitě jsou v určených referenčních bodech
do hodnoty 1,0 µg/m³ pro CO, cca 0,3 µg/m³ pro NO2

a cca 0,25 µg/m³ pro CxHy.

Pro imisní hodnoty provozu + pozadí vyplývá, že součtové hodnoty jsou zejména
pod určujícím vlivem pozadí, nedochází k podstatnému vlivu na stávající imisní situaci
v lokalitě.
Závěr:
„…..Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz stavby Obchodní
centrum Litvínov – Lomská mít podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Hodnoty
imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližších obytných objektů
pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů. Výpočty je také
ověřena výška komínu kotelny středního zdroje znečišťování ovzduší, a to od výšky + 8 m
nad terénem.

Odpadní vody
Po dobu výstavby
Výstavba nebude zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických. Vznikající
dešťové odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých pozemků.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrže na vodu.
V době provozu
a) vody splaškové
Splaškové odpadní vody od nového objektu bude odváděna do nově zbudované ČOV
(čistička odpadních vod) a dále do veřejného řádu (kanalizace).
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované
vody pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků, tedy cca 7.000 m3 ročně. Znečištění
odváděných vod bude mít charakter odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy
převážná část znečištění je produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb.
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b) vody dešťové
Dešťová kanalizace (voda nekontaminovaná) - čistá dešťová kanalizace bude odvádět dešťové
vody ze střechy nového objektu a ze zpevněných ploch okolo nových objektů, na kterých je
předpokládán minimální provoz motorových vozidel. Dále půjdou dešťové vody do retenční
nádrže, která bude současně sloužit jako vodní rezervoár pro sprinklery. Z retenční nádrže
budou dešťové vody přepadem odtékat do Radčického potoka.

Celkové množství nekontaminované vody, které bude vsakováno je cca 22.868 l/s

Celkové množství nekon. vody, které budou odvedeny do retenční nádrže 62.948 l/s.
Dešťová kanalizace (kontaminované vody) - dešťové vody z povrchu komunikací,
parkovacích ploch budou jímány přes odlučovač ropných látek (ORL- lapol), které zajišťují
výstupní koncentraci ropných látek (ukazatel NEL do 0,5-0,2 mg/l). Za ORL budou vyčištěné
dešťové vody z parkovacích ploch odvedeny do Radčického potoka.

Celkové množství vody, které bude odvedeno přes ORL 67.289 l/s.
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c) vody technologické
Nebudou záměrem produkovány

Odpady
K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního
prostředí dochází během výstavby objektů a po zahájení provozu jednotlivých prodejen.
Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a následný
odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi.
Část ornice ze skrývky provedené před zahájením stavby bude znovu použita na plochy
určené pro zpětné ohumusování. Ostatní zemina, pokud její kvalita bude odpovídat
příslušným parametrům, bude využita k rekultivaci a zarovnání terénu, v případě její
kontaminace znečišťujícími látkami bude odvážena na příslušnou skládku.
Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu
odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.
Tabulka - předpokládané odpady vzniklé při stavbě
Druh odpadu
Jiné odpadní barvy a laky neuv.pod číslem 08 01 11
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly nebezpečnými
látkami znečištěné
Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál,ochranná tkanina
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170107
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo znečištěné
nebezpečnými látkami
železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izol. materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

Kategorie
odpadu

Kód odpadu

O
O
O
O
O
O
N

08 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 10

N
O
O

15 02 02
17 01 01
17 01 07

N

17 02 04

O
O
O
O
O

17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
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Sádrová stavební hmota
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

O
O

170802
17 09 04

O
O
O

20 02 01
20 03 01
20 03 03

Odpady při provozu
Odpady budou vznikat z provozu jednotlivých provozoven a také během pravidelné údržby
zařízení - při provádění servisních a udržovacích pracích. Likvidace budou zajišťovat odborné
firmy na základě smluvních vztahů. Tam by měla být zakotvena i podmínka odstranění v

Tabulka - odhad předpokládaných odpadů vzniklých při provozu
Název druhu odpadu
Odpad živočišných tkání
Suroviny nevhodné ke zpracování
Odpady z pekárenských výr. – surovina nevhodná ke spotřebě
Kaly z odlučovačů olejů
Kaly z lapáků nečistot
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly nebezpečnými
látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Alkalické baterie
Jiné baterie a akumulátory
Organický, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
jedlý olej a tuk
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie

Kód odpadu

O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
N

02 02 02
00 22 03
02 06 01
13 05 02
13 05 03
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 10

N

15 02 02

N
O
O
N
O
O
O
O

16 06 04
16 06 05
20 01 08
20 01 21
20 01 25
20 02 01
20 03 01
20 03 03
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Obaly

Při nakládání s obaly je nutné se řídit zákonem č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Z charakteru provozu budoucího objektu vyplývá, že provozovatelé budou muset plnit
povinnosti v oblasti nakládání s obaly. Jedná se zejména o:
 označování obalů,
 opakovaně použitelné obaly,
 vratné obaly (vč. zálohovaných),
 zajištění zpětného odběru.
Zejména je třeba zajistit, aby ty obaly, se kterými je nutno nakládat přednostně ve smyslu
zákona o obalech, nebyly vyřazovány jako odpad podle zákona o odpadech. Uvedené
povinnosti spadají do kompetence nájemců komerčních prostor.
Způsob nakládání s odpadem
Objekt bude vybaven kontejnery či dalšími nádobami na tříděný odpad v souladu s platnými
předpisy. Kartonový a papírový obalový materiál bude před odvozem lisován. Odpad určený
ke zpětnému odběru či recyklaci bude předáván pouze oprávněným osobám dle zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!

Ostatní

Hluk
V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na
příjezdových a obslužných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologiích - udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m. Postupně bude prováděna skrývka vrchních vrstev půdy, provedení pokládky
inženýrských sítí, výstavba objektů, vybudování zpevněných ploch a výsadba zeleně.
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V prostoru výstavby nového centra byla pro výpočet emisí akustického tlaku použita
kumulovaná hodnota akustického výkonu zdrojů 105 dB, která odpovídá výkonu použitých
zařízení pro obdobné stavby. Předpokládá se, že zhotovitel stavby bude používat stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost respektuje hodnoty stanovené v
technickém osvědčení.
Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Výstavba
se předpokládá v denní době (od 7:00 do 21:00 hodin). Tento zdroj hluku bude však pouze
dočasný – předpokládá se cca 9 měsíců.
V době provozu:
Pro určení situace pozadí je zohledněna nasčítaná intenzita dopravy (Ředitelství silnic
a dálnic, rok 2005), tj. celoroční intentzita dopravy za 24 hodin, která pro uvedený rok, kdy
proběhlo poslední sčítání dopravy na dálniční a silniční síti, činila ve sčítacím úseku 4-0466
silnice I/27 celkem 4.771 vozidel (z toho 1.056 nákladních). Obdobná je očekávaná intenzita
dopravy na ulici S. K. Neumana, kde je však mnohem nižší (téměř poloviční) intenzita
nákladních automobilů.
Provoz zásobování zahrnuje osobní automobily (OA) návštěvníků a zaměstnanců (1.200
až 1.500 OA/24 h), těžké nákladní automobily (cca 5 TNA/24 h), střední nákladní automobily
(cca 30/24 h) a lehké nákladní automobily (cca 15 LNA/24 h). Pro výpočet hlukových situací
jsou zakreslena všechna navrhovaná parkoviště pro osobní automobily
Souhrnně vstupní údaje:
o celkový počet nákladních automobilů zásobování za den (příjezd+odjezd): 100 NA,
o počet osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců za den (příjezd+odjezd): 3.000 OA,
o rychlost na vjezdu, výjezdu a parkovištích do 20 km/h.
Vnitřní hluk z provozu se prakticky neuplatní (provoz ve skladovacích prostorách, provoz v
technických místnostech – strojovny chlazení, náhradní zdroj, plynová kotelna apod.).
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Vnější hluk z provozu obchodního centra bude způsobovat navazující doprava, dalším
zdrojem hluku budou zajisté i jednotky vzduchotechniky a výparníky (stacionární zdroje
hluku). Jedná se o zdroje o akustickém výkonu v rozmezí od 50 do 75 dB. Tyto hladiny je
možno kumulovat, což je výhodné i s ohledem na skutečnost, že není třeba volit nadměrný
počet zdrojů.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
hluková studie (Ing. Josef Talavašek, držitel osvědčení o autorizaci MŽP, č.j. 4532/
OPVŽP/02 ze dne 18/9 2002, dílčí studie a přílohy č.1).
Závěr studie:
„Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra Litvínov
– Lomská mít vliv na hlukovou situaci v okolí.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí nejistota
vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že budou s rezervou dodrženy limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve venkovním prostoru. Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu
Obchodního centra Litvínov – Lomská jsou v kontextu dopravy na stávajících
komunikacích zejména hodnotami pozadí.

Vibrace
Vlastní provoz záměru není zdrojem vibrací.

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

Zápach

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

Rizika havárií
Navržený záměr, realizovat obchodní centrum Litvínov – Lomská včetně parkoviště
a dopravního napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní
riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním
dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze
technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném
nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření
nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek
v případě havárie v dopravním provozu.
Podrobněji jsou řešeny v kap. D IV.
Při provozu je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
2. Pracovní úrazy vzniklé nekázní a porušením bezpečnostních předpisů
3. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru parkoviště
4. Dopravní havárie vozidel
5. Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v
důsledku technické závady)
Požárně bezpečnostní řešení bude součástí Projektové dokumentace.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Lokalita záměru
Posuzovaná lokalita je vymezena z jihu ulicí Lomská (komunikace I/27, po pravé straně
zahrádkářskou kolonií a zleva ČSPHM na ulici S. K. Neumanna.

Obrázek – Bližší zájmové území s označenou plochou uvažovaného záměru

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 39/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:



Real – Invest CL a.s.
Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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



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



Dotčené území není součástí přírodního parku.



Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000



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



Plocha uvažovaného záměru se nachází v průmyslově využívané oblasti



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



Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky silně pozměněné



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

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Okolní území můžeme charakterizovat jako silně antropologicky pozměněné. V území se
rozvíjejí služby související s obchodem mající přímou návaznost na územní plán – tato
lokalita je vymezena jako území řemeslné výroby a služeb. Trvalá udržitelnost není záměrem
změněna.

Relativní zastoupení, kvalita schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme tak, že:
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (zák. č.17/1992 Sb.)
Přírodní zdroje nebudou realizací stavby dotčeny, v místě stavby se ve smyslu zák. č.17/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, přírodní zdroje nenacházejí.
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o Klima a ovzduší
Zájmové území se nachází v oblasti teplé T 2 (MZ ČR 1990), teplý, mírně suchý region.
Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje
kolem 9 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na
podzim rychlý pokles teploty. Podle dlouhodobých průměrů (evid. na ČHMÚ Ústí n.L. klimatologické stanice Doksany) jsou jako reprezentativní pro zájmové území níže uvedené
údaje o teplotních a srážkových poměrech a o směru a rychlosti větru:
dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek

mezi 442,8 mm

dlouhodobý průměrný úhrn srážek v období IV – IX

297,2 mm

dlouhodobá průměrná roční teplota

8,5 °C

dlouhodobá průměrná teplota v období IV – IX

14,7 °C

převládající rychlost větru

2-4 m.s-1

převládající směr větru

JZ, Z

o Voda
Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
(CHOPAV), byly vyhlášeny - Brdy, Jablůnkovsko, Krušné hory, Novohradské hory,
Vsetínské vrchy, Žamberk, Králíky.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány jako
oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V
těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném

nařízením vlády,

zakazuje: zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat lesní pozemky, odvodňovat
zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné
zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat
radioaktivní suroviny, ukládat radioaktivní odpady. Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením.
Celé posuzované území není součástí oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Krušné hory.
Hranice CHOPAVu od námi popisovaného území je cca 800 m S směrem.

-
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Obrázek: CHOPAV s označením místa
Nejvýznamnějším potokem zájm. území je Radčický potok V směrem cca 460 m (viz. obr.).
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o Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů.
Osa nadregionálních biokoridorů (ONRBK)
Jezeří – Stříbrný roh, S směr vzdálenost cca 450 m
Jezeří – Stříbrný roh, S směr vzdálenost cca 2,8 km
Božidarská rašeliniště – Hřenská skalní města, SZ směr vzdálenost cca 6,8 km.
Popisovaná lokalita leží v ochranné zóně ONRBK – Jezeří – Stříbrný roh.
Nadregionální biocentrum (NRBC)
Jezeří, Z směr vzdálenost cca 5,2 km.
Regonální biokoridor (RBK)
Jezeří – Kopistský výsypka, JJZ směr vzdálenost cca 4,8 km.
Regionální biocentra (RBC)
Pod Jeřabinou , SZ směr vzdálenost cca 4,3 km.
Šumný Důl, S směr vzdálenost cca 3,4 km.
Salesiova výšina – Špičák V směr vzdálenost cca 4,4 km.

Plocha uvažovaného záměru není součástí žádného lokálního systému ekologické stability
(LSES). Nejbližší

LSES č. 706 – Lesní porost J směrem od dolu Pavel II., tento

dubohabrový háj a olšiny s rozlohou 8,05 ha a je vzdálen cca 300 m JJV směrem od námi
popisované lokality. Uvažovaný záměr tento LSES neovlivní.
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Mapa: ÚSES s označením místa

o Zvláště chráněná území
Velkoplošné ZCHÚ:
V dané lokalitě (v okruhu 15km) se nenachází žádná velkoplošná chráněná území.
Nejbližším CHKO je České středohoří, JJV směrem vzdálené 13,5 km.
Maloplošné ZCHÚ:
Přírodní rezervace (PR) – Vlčí důl, SSV směr vzdálen cca 4,3 km
Přírodní rezervace Vlčí důl zahrnuje strmé kamenité až skalnaté svahy. Rezervace je určena k
ochraně letitého porostu buku lesního ve stáří mnohdy téměř 200 let. Les má místy až pralesní
charakter s množstvím tzv. doupných stromů, které slouží mnoha ptákům coby hnízdiště.
Z ptactva se zde vyskytuje datel černý, strakapúd velký, puštík obecný, doupňák, žluvy,
kvíčaly, jestřáb lesní a další. Lokalita je také útočištěm řady dalších živočichů například
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jelena evropského, srnce, prasete divokého a drobnějších jako například veverky, kuny lesní
či lišky obecné.
Přírodní památka (PP) - Domaslavické údolí, SSV směr vzdálená cca7,5 km.
Přírodní památka (60,1 ha, vyhlášena r. 1992). Území je typickou ukázkou krušnohorských
podmáčených svahů, suťových lesů a pramenišť na nichž se místy zachoval porost buku
lesního.Vyskytuje se zde řada vzácných a chráněných druhů rostlin.
Národní přírodní rezervace (NPR) – Jezerka, Z směr vzdálená cca 12,6 km
Jde o nejzachovalejší a nejpřirozenější smíšený porost nacházející se na jižních svazích
východní části Krušných hor pokrývající strmé skalnaté svahy okolo zámku Jezeří. Z jižních
skalních útesů na vrcholu je za dobrého počasí rozhled jak do části hnědouhelné pánve, tak na
nádherné siluety kopců Českého středohoří včetně památné hory Říp u Roudnice a hradu
Házmburk u Litoměřic.
Přírodní rezervace (PR) – Černý rybník, SZ směr vzdálen cca 9,9 km.
Předmětem ochrany je přirozený charakter hydrologicky, botanicky i faunisticky zajímavého
rašeliniště vrchovištního typu. Rezervace zabírá území o rozloze 32,5599 ha a byla vyhlášena
8. listopadu 1993.

Mapa: CHÚ s označením místa

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. 45/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

o Území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Ve vzdálenosti cca 17,3 km SV
směrem vzdušnou čarou od posuzované lokality se nachází park Východní Krušné hory
(přírodní park se rozkládá při hranici ČR – SRN na území okresů Teplice a Ústí nad Labem.)
a přírodní park Loučenská hornatina, jehož hranice se nachází cca 850 m S směrem.

o Fauna a flora
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly
zájmové území v pestré mozaice dubo-habrové háje (Carpinion betuli), acidofilní doubravy
(Quercion robori-petraeae) a subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum). Podél vodních
toků (Radčický a Lomský potok) se uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea
glutinosae).
Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce
1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do
fytogeografického okresu 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v tomto
fytogeografickém okrese extrazonální.
Posuzovanou lokalitu lze charakterizovat jako území s nižší ekologickou stabilitou, neboť zde
převládá trvalý travní porost neobhospodařovaný. Při okraji silnice se řídce vyskytují stromy
lemující komunikaci – jedná se o jírovce, silně poškozený klimatickými vlivy. Všechny
stromy jsou téměř suché, silně napadené klíněnkou jírovcovou a jsou bez jakékoliv
dendrologické perspektivy. Plocha je porostlá poměrně pestrou plevelnou a rumištní flórou.

K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ
PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM (Bc. Vít Tejrovský - Dílčí studie a posudky č.2) cévnaté
rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a to v období vegetačního
období roku 2008.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:


Botanika
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V zájmovém území bylo zaznamenáno 119 rostlinných taxonů. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenán žádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.


Zoologie

Obojživelníci: V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu v roce
2008 zaznamenán žádný druh obojživelníka ani plaza – pro tyto obratlovce nepředstavuje
dané území vhodný biotop.
Plazi: V celém zájmovém území byl zjištěn výskyt 1 druhu plaza, silně ohrožené ještěrky
obecné. Tento druh se vyskytuje na okraji zahrádkářské kolonie, zcela mimo záměr výstavby
a výstavbou nebude ovlivněn.
Silně ohrožené –

ještěrky obecné

Ptáci: V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2008
zaznamenán výskyt 26 druhů ptáků, z toho:
a) na lokalitě hnízdí 5 druhů ptáků, žádny z těchto druhů není zařazen mezi zvláště chráněné
druhy
b) ze zjištěných druhů jsou pouze dva druhy zařazeny mezi ohrožené, tyto druhy nebudou
stavbou ovlivněny, většina ptáků zaletuje z navazující zahrádkářské kolonie
dva druhy patří mezi zvláště chráněné, a to v kategorii
ohrožené –

vlaštovka obecná, rorýs obecný

Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci: V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenáno 7 druhů savců, z nichž není žádný řazen mezi druhy zvláště chráněné.
Bezobratlí: V dané lokalitě byl zjištěn (odchycen) jeden druh Carabidae, z denních motýlů
byli zjištěni 3 druhy. Jedná se o běžné, plošně rozšířené druhy.
S tímto závěrem:
„Na posuzované lokalitě, kde je situován záměr výstavby obchodního centra, byla
zaznamenána pouze nepůvodní ruderální a plevelná rostlinná společenstva a antropogenní
stanoviště se sporou vegetací.
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Na základě průzkumu cévnatých rostlin a živočichů provedeného na předmětné lokalitě
nejsou z hlediska zájmů ochrany přírody k navrhované stavbě žádné námitky“.
(zdroj: Tejrovský).

o Natura 2000
Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO).
Příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ochrany
prostředí, vyloučil vliv tohoto záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
(příloha str. 78, stanovisko KÚ ÚK).
Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Nejbližšími ptačími oblastmi jsou Z směrem Novodomská rašeliniště – Kovářská vzdálená
cca 9,8 km a oblast Východní Krušné hory vzdálené cca 5,5 km S směrem.
Nejbližší EVL se nachází J směrem vzdálené cca 5,8 km „Kopistská výsypka“s značením
PP (přírodní památka) s rozlohou 327,7 ha. Tato plošně rozsáhlá lokalita mezi městy Most
a Litvínov je jednou z nejpočetnějších populací čolka velkého v Ústeckém kraji.

Obrázek – Oblasti NATURA 2000 v okolí uvažovaného záměru
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o Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm. b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Nejsou zde registrované významné krajinné prvky (VKP). Uvažovaný záměr do žádného
VKP nezasáhne.

o Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Litvínov je třicetitisícové město ležící na jižním úpatí mostecké části Krušných hor, které mu
tvoří přirozenou dominantu. Jeho polohu určili již ve středověku lidé, kteří si založili
usedlosti podél toků Divokého a Bílého potoka v blízkosti cest kopírujících úpatí Krušnohoří
od východu na západ a prostupujících krušnohorskými svahy ve směru do Saska.
Jako ves s kostelem byl Litvínov stabilizován již v první polovině 14. století. K roku 1352 je
poprvé zmiňován záznamem v papežském daňovém rejstříku, kdy byl kostel povinován s
papežským povolením odvádět poplatek králi Karlu IV. ve výši 6 grošů ročně. Majetkově
náležel Litvínov do državy českého rodu Hrabišiců, který ovládal značnou část území pod
Krušnými horami prostřednictvím rodové větvě pánů z Rýzmburka, kteří roku 1398 území
prodali míšeňským markrabatům. Teprve v roce 1459 bylo králem Jiřím z Poděbrad získáno
zpět. Během 14. a 15. století se v držení Litvínova vystřídala řada mansky vázaných příslušníků
šlechty. Počátkem 16. století se majetek ustálil v rukou pánů z Jahnu, kteří jej roku 1589
prodali Václavu z Lobkovic. Sňatkem Polyxeny z Lobkovic s Maxmiliánem z Valdštejna roku
1642 se Litvínov dostal do vlastnictví rodu Valdštejnů, kteří si jej podrželi po několik
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následujících století. K výrazné proměně Litvínova došlo po založení evropsky jedinečné
manufaktury na výrobu sukna hrabětem Janem Josefem Valdštejnem. Důležitost manufaktury
byla zvýrazněna privilegiem císaře Karla VI., který roku 1715 povýšil Horní Litvínov na
městys s právem užívat městskou pečeť a konat výroční trh. Textilní výroba byla v Litvínově
posílena roku 1757 založením cechu punčochářů. Vlněná sukna z manufaktury a vlněné
punčochy s dalšími druhy pleteného zboží vzbuzovaly zájem celé Evropy. Počátkem 19. století
pronikla do Litvínova hračkářská výroba.
Číslo rejstříku

Sídelní útvar

Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění

kostel
43129 / 5-359

Litvínov

Horní Litvínov

Archanděla

Masarykovo nám.

Michaela
43731 / 5-366

Litvínov

pohřební kaple

Horní Litvínov

Valdštejnů
sochy - soubor

43483 / 5-5049

Litvínov

Horní Litvínov

soch a nápisová
deska

42470 / 5-5060

Litvínov

Žižkova, na zrušeném
hřbitově
U V stěny lodi kostela
arch. Michaela

sloup Nejsvětější Ve Voigtových sadech za

Horní Litvínov

Trojice

kostelem arch. Michaela

pomník
43428 / 5-5061

Litvínov

manufakturního

Horní Litvínov

způsobu výroby

Mostecká

na Litvínovsku
původně park při ÚNZ,
42344 / 5-361

Litvínov

Horní Litvínov

socha Herkula

2006 v S části
Voigtových sadů

42407 / 5-358

Litvínov

Horní Litvínov

čp.1

53983 / 5-362

Litvínov

Horní Litvínov

čp.5

100577

Litvínov

Horní Litvínov

čp.19

měšťanský dům

42289 / 5-364

Litvínov

Horní Litvínov

čp.40

radnice stará

44029 / 5-5335

Litvínov

Horní Litvínov

čp.274

Zdroj: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

zámek
přádelna manufaktura

sanatorium bývalá ozdrav.

Mostecká
Za Národním domem
Mostecká
Smetanova
Tylova
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o Území hustě zalidněná
Litvínov město leží v severozápadních Čechách na úpatí Krušných hor, 10 km severně od
Mostu, 30 km západně od Ústí nad Labem a 80 km severozápadně od Prahy. Zaujímá rozlohu
4.071 ha s 10 katastrálními územími. Litvínov má 28.622 obyvatel. Věkový průměr je 37,6
let. Dnes je Litvínov významným střediskem chemického a textilního průmyslu, též
křižovatkou dálkových ropovodů. V okolí Litvínova probíhá těžba hnědého uhlí.

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže v dotčeném území5 nejsou známy. V průběhu realizace se mohou
staré zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit.
V posuzované lokalitě 6 se nachází několik ekologických zátěží, které jsou však v dostatečné
vzdálenosti.(viz tabulka a mapa)
zátěž

Riziko kvalitativní

Riziko kvantitativní

Horní Litvínov

3 - střední

3 – lokální

Růžodol – Louka

4 - nízké

3 - lokální

Chemopetrol Litvínov a.s.

2 - vysoké

3 - lokální

Chemopetrol Skládka TO

3 - střední

3 - lokální

Chemopetrol skládka K1 – K4

1 - extrémní

3 - lokální

Chemopetrol Skládka VK II

1 - extrémní

3 - lokální

CHEMOPETROL a.s. vynakládá každý rok nemalé prostředky na sanační práce. V roce 2006
byly ve Skupině7 UNIPETROL realizovány sanační práce v rekordní výši 1 815 mil. Kč.

5

V Dotčené území – území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo
koncepce (dle naši potřebu cca okruh do 1 km)
6

Posuzovaná lokalita, území–širší zájmové území (dle naši potřebu okruh cca 3 – 10 km)
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Chemopetrol je mezi prvními v prosazování nejnovějších poznatků a zkušeností v ochraně
životního prostředí a v odstraňování důsledků starých ekologických zátěží (viz obrázek).
(http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php)

7

Skupinu UNIPETROL tvoří společnosti:ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s., CHEMOPETROL,
a.s., KAUČUK, a.s., BENZINA a.s., PARAMO, a.s., SPOLANA a.s.
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Stručná

charakteristika

stavu

složek

životního

prostředí

v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Plocha zamýšleného záměru8 na kterém je navrženo obchodní centrum se nachází
v katastrálním území Horní Litvínov na parcelách p.č. 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2274/4, 2274/6
a 2563/2 na okraji Litvínova.
Celé území bylo v nedávné minulosti zemědělsky obhospodařované. V současné době je již
řadu let ponecháno ladem a zarůstá křovinami – není udržováno. V severní části se nachází
zpevněná asfaltová plocha (bývalá silnice). Jižní okraj je tvořen stromořadím jírovců kolem
staré původní cesty.
Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky ornice, z tohoto ukazatele vyplývá potřeba
ornice pro zpětné rozložení na plochy, které v rámci řízení o vynětí určí investorovi MěÚ
OŽP a orgán ochrany ZPF.
Stavba vyžaduje trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu, vyplývá z kapitoly B / II, kde
je výčet parcel. čísel a jejich charakteristika. Tudíž je nutné žádat o vynětí ze ZPF. Investor
žádá MěÚ ŽP, dle § 9 odst. 1 zákona 334/1992 Sb.

8

Plocha zamýšleného záměru – konkrétní místo výstavby záměru (označené parcelním číslem)
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Ovzduší
Znečištění ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Litvínově, měřící místo je vzdáleno SZ směrem cca 1,0 km od námi popisované
lokality. Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací
znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality
ovzduší je zejména sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům.
Systematicky a dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného
aerosolu a oxidů dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2007
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v roce 2006.


Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená
o příslušné meze tolerance.

Dle věstníku MŽP (částka 4/2008) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka
SO2

NO2

PM10

doba průměrování

imisní limit

1 hod

350

24 hod

125

1 hod

200

1 kalendářní rok

40

24 hod

50

1 kalendářní rok

40

Tabulka - Výsledky měření imisí v roce2007 [µg/m3]. Měřící stanice Litvínov
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znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

2007

2007

2007

maximální

333,0

27,0

132,0

98% kvantil

54,0

21,0

56,0

průměr

16,2

7,9

23,4

rok
denní hodnoty

roční hodnota

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



Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují tyto níže uvedené
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Tabulka - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Hodnota imisního limitu

Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

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

20

NOx

1 kalendářní rok

30

[µg.m-3]

Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno ve stanici ČHMÚ
Litvínov (vzdálenost cca 1,0 km).
Prašnost v zájmovém území je poměrně vysoká, je způsobena průmyslovou činností
a nadměrnou frekvencí aut.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 leží posuzovaná lokalita v pásmu ročních
koncentrací




PM10
NO2
benzo(a)pyren

30 – 40 µg/m3
< 26 µg/m3
0,6 – 1,0 ng/m3
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Tabulka : Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
Znečišťující látka

doba průměrování

imisní limit /

mez tolerance

přípustná četnost

datum splnění
limitu

překročení
1 hodina

200 g/m3 /18

20 g/m3 1)

31. 12. 2009

1 kalendářní rok

40 g/m3

4 g/m3 2)

31. 12. 2009

24 hodin

50 g/m3 / 35

1 kalendářní rok

40 g/m3

benzen

1 kalendářní rok

5 g/m3

2 g/m3 3)

31. 12. 2009

benzo(a)pyren 4)

1 kalendářní rok

1 ng/m3

-

31. 12. 2020

Oxid dusičitý

PM10

1)
2)
3)
4)

bude se snižovat o 10 g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2009
bude se snižovat o 2 g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2009
bude se snižovat o 1 g/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2009
cílový imisní limit
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D.

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

(z

hlediska

pravděpodobnosti,

doby

trvání,

frekvence a vratnosti)
Zájmová lokalita (str. 9, 38) je z hlediska hustoty osídlení vhodným místem pro realizaci
obdobného záměru. Z hlediska možných negativních vlivů na obyvatelstvo a jeho zdraví
přicházejí v úvahu možné


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



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

Vliv na zdraví a bezpečnost

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

Ovzduší

V době provozu obchodního centra bude zdrojem znečištění ovzduší související doprava a
zplodiny ze spalování plynu v kotlích. V nejbližším okolí sledovaného prostoru se nachází
velmi frekventovaná komunikace, celoroční průměrná intenzita dopravy na komunikaci I/27 v
úseku 4-0466 celkem 4.771 vozidel (z toho 1.056 nákladních automobilů). Obdobná je i
intenzita na ulici S. K. Neumanna (SKN) s tím, že je zde mnohem menší podíl nákladních
automobilů.
Celý sledovaný prostor se nachází na poměrně otevřeném prostranství, které je dobře
provětráváno a není tedy pravděpodobné výrazné zhoršení emisní situace v nejbližším
životním prostředí.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
rozptylová studie (Ing. Josef Talavašek, Dílčí studie a přílohy č. 1 str. 94)
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

o

Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1. 6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 88/2004 Sb.
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Období výstavby: Hlavním zdrojem hluku během výstavby budou stavební práce a doprava
materiálu. Tento zdroj hluku bude proměnný, dočasný a lze jej jen těžko bez plánu organizace
výstavby blíže specifikovat. Pro dopravu stavebního materiálu bude využíváno veřejných
komunikací. Přestože se v přímé blízkosti stavby nevyskytuje obytná zástavba, měly by být
stavební práce organizovány tak, aby hlukem z výstavby byli občané i v širším okolním
prostředí obtěžováni co nejméně. Práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy budou
vedeny mimo zástavbu. Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí
bylo zatěžováno nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas. Výstavba Obchodního
centra včetně obslužných komunikací potrvá cca 9 měsíců.
Období provozu:
Vliv provozu nového Obchodního centra Litvínov - Lomská nedosahuje s rezervou limit
50/40 dB pro den/noc. V noci se uplatní v omezené míře stacionární zdroje, a to zejména VZT
a výparníky. Imisní hodnota nepřekročí u okolních obytných objektů při nočním provozu
hodnotu 28 dB, a tak i při zohlednění možného zpřísněného požadavku na tónovou složku,
kterou je možno u těchto zařízení předpokládat, bude dodržen hygienický limit (35 dB).
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována hluková
studie (Ing. Josef Talavašek, držitel osvědčení o autorizaci MŽP, č.j. 4532/ OPVŽP/02 ze
dne 18/9 2002, Dílčí studie a přílohy č 1. str. 94)
Vlivy hluku lze považovat za nevýznamné.
o

Půda

Předkládaný projekt počítá se záborem celkem 17.903,5 m2 půdy. Ochrana půdy se týká
15.775 m2, jde však o IV. a V. třídu ochrany zemědělské půdy. Skrývka ornice bude dále
použita. A to část na plochy v rámci předloženého projektu a část bude umístěna na plochy,
které v rámci řízení o vynětí určí investorovi MěÚ OŽP a orgán ochrany ZPF.
Realizace stavby bude mít vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze svým
rozsahem považovat za významný.
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Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru v nevyužívaném prostoru nepředpokládáme, že by záměr mohl
ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Sledované
území není z ekologického hlediska nijak významné.
Realizací navrženého záměru dojde k odstranění porostů a některé zeleně na ruderalizované
ploše, avšak dojde k sadbových úpravám, bude vypracován plán v souladu s požadavky
dotčených orgánů státní správy. Při návrhu zeleně bude respektován způsob využití území.
V nově upravených plochách zeleně se usídlí někteří běžní ptáci, kteří již v blízkém okolí sídlí
a jimž bude nová zeleň vyhovovat.
Záměr nebude ovlivňovat ptáky - je předpoklad, že vyskytující se druhy ptáků (a jiných
živočichů) jsou na zvýšený pohyb a přítomnost lidí v této lokalitě již přivyknuty.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy lze považovat za nevýznamné
o

Vliv na estetické kvality území

Krajinu dotčeného zájmového území lze považovat za území s málo výraznými hodnotami
krajinného rázu, jde spíše o území s krajinným rázem narušeným osídlením. Uvažovanou
výstavbou dojde k zapojení do okolní zástavby a území tak získá kompaktní příměstský
vzhled. Výstavbou záměru dojde k úpravě narušené plochy a tím pádem zamýšlená stavba
tedy bude mít v širším kontextu pozitivní vliv na estetické zkvalinění území.
o

NATURA 2000

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje ze dne 27. 11. 2008 nemá uvažovaný záměr vliv na
soustavu NATURA 2000. (příloha str. 84)
o

Vliv záření

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

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

Voda

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

Odpady

Vzhledem k charakteru odpadů, jejich předpokládanému množství a předpokladu jejich
likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.
Vliv záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamný
o

Hmotný majetek a kulturní památky

Výstavbou a provozem projektovaného obchodního centra nebudou nepříznivě ovlivněny
žádné památkově chráněné budovy ani architektonické či archeologické památky.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze označit jako nevýznamný
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení
(standardní pětibodová verbálně numerická stupnice preferovaná pro metodu TUKP
dle Ecoimpact formula: Úplný expertní systém pro posuzování vlivu staveb a činností na
životní prostředí. Manuál EIA, Ecoimpact, Praha 1992)
Tabulka - Verbálně numerická stupnice pro hodnoty relativních jednotek
body

Verbální hodnocení

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

Aktivní
varianta

Nulová varianta

Předpoklad
interakce

Půda

3

4

n

Ovzduší

2

3

n

Povrchové vody

4

4

0

Podzemní vody

5

5

0

Flóra

3

4

n

Fauna

3

4

n

Ekosystémy

4

4

0

Odpady

3

4

n

Hluk

3

4

n

Sociální a ekonomické vlivy

4

2

VP

Zaměstnanost

5

2

VP

Podmínky pro sport a rekreaci

2

2

0

Dopravní systémy

4

5

n

Historické a kulturní památky

5

5

0

Soulad s ÚP

5

5

0

Estetika území

5

3

VP

Zdraví obyvatel

4

4

0

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

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

Je třeba zdůraznit, že hodnocení je vztaženo pro celou popisovanou lokalitu, nejen pro novou
stavbu nového obchodního centra.
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známy.
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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,



zajistit čištění komunikace u výjezdu ze staveniště.

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


řádnou přípravu,



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



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



běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů,



staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek ((DN1 Adsodan
Plus, CHEZACARB etc.) ,



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


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



úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,



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

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


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



optimalizovat provoz plynových kotlů dle návodů výrobce tak, aby nebyly zohledněny
maximální výkonové parametry kotle, nýbrž nízké emise,



měřit prostřednictvím oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb.
minimálně po každém druhém roku provozu kotle účinnost spalování, denoxů a stav
spalinových cest plynové kotelny (jedná se o střední zdroj znečištění),



dokonalou organizaci práce,



zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení,



běh jejich motorů naprázdno.

Opatření na úseku fyzikálního prostředí
Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost:
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účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností,



vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,



omezením

doby

nasazení

zdrojů

hluku

na

dobu

nezbytně

nutnou

tvorbou překážek šíření hluku,


pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky.

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

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

Kompenzační opatření


Provést náhradní výsadbu za pokácené dřeviny – dle požadavku státní správy a
samosprávy.

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. 69/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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

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


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



V oblasti dopravy surovin a výrobků se vychází z určitých předpokladů na základě
údajů získaných v rámci projektové přípravy. V dané fázi jsou k dispozici poměrně
přesné údaje o objemech přepravy výrobků, materiálu, časové součinnosti, délce
nasazení strojů atd.
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Zpracovatel tohoto oznámení se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje
pro objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru takovýchto
neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako přijatelnou s ohledem
na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným hodnocením záměrů.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)

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. 72/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru

Real – Invest CL a.s.

Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území, a
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace. Jako variantní
může být považováno topné medium –


Zemní plyn



Napojení na horkovod

Jiné variantní řešení nebylo předloženo.

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. 73/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Real – Invest CL a.s.
Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

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. 74/94
Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Real – Invest CL a.s.
Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zák. č. 100/2001 Sb.- č.j.:1522/243/OŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731411700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

1. Mapová a jiná dokumentace

Mapa 1 – Ortofotomapa s uvažovaným záměrem
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Mapa 2 – projekt v katastrální mapě s uvažovaným záměrem
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Rozptylová a hluková studie ( Držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zákona č.
86/2002 Sb. č.j. : 457/820/08/DK ze dne 12.2.2008, a držitel osvědčení MŽP o
autorizaci č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006.

2. Bc. Vít Tejrovský - (září 2008) – Základní inventarizační přírodovědný průzkum
(cévnaté rostliny, obratlovci, souhrn bezobratlých) – Území pro výstavbu obchodního
centra Litvínov - Lomská
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Záměrem investora je rozšířit obchodní síť pro region Litvínovska. Obchodní centrum bude
moderní, které svojí vybaveností a sortimentem zboží a šíří služeb bude představovat
špičkovou kvalitu. Výstavbou a provozem Obchodního centra dojde k rozšíření obchodní sítě
a služeb v tomto území a tím i ke zvýšení možností volby a komfortu pro zákazníky.
Pozemek je pro záměry uživatele vhodný svou lokací v rámci města, dostupností pro pěší
zákazníky i pro osobní automobilovou dopravu, podmíněně i možnostmi napojení na
technickou infrastrukturu města. Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení
na potřebné energie, kanalizaci, vodovod, komunikace, parkovací stání a konstrukce na
reklamní plochy. Výstavba bude probíhat na pozemcích p. č. 2275/1, 2275/2, 2275/3, 2274/4,
2274/6 a 2563/2 v k.ú. Horní Litvínov.
Celková zastavěná plocha obchodního centra je 17.903,5 m2.
Město Litvínov má zpracovaný územní plán sídelního útvaru. Navrhovaná stavba se nachází v
území určeném pro veřejnou vybavenost města, je v souladu s územním plánem a se
záměry a cíli územního plánování.
Stavba obchodního centra s parkovištěm a s ním související výstavba komunikačního
napojení nemá omezující vliv na stávající území, není objektem výrobního charakteru,
nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu.
V bezprostřední blízkosti je situován objekt komerčního charakteru - čerpací stanice. Severně
se pak rozprostírá zahrádkářská kolonie, která je oddělena účelovou komunikací p.č. 2273
k.ú. Horní Litvínov a navazuje na pozemky záměru.
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím
a umístění záměru vůči okolní zástavbě se jeví ve vztahu k předmětnému území jako
vyhovující. Pro umístění záměru je zvažována pouze jedna varianta.
Z uvedené skutečnosti je patrné, že záměr není v přímém kontaktu s územním systémem
ekologické stability krajiny, ani jinak bezprostředně neovlivňuje žádné chráněné území či
dokonce přírodní park. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho
charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky
zajímavé, ani nijak jinak problematické z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Prověřená
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technologie výstavby a provozu obdobných prodejních objektů je všeobecně známa a splňuje
bezpečnostní a hygienické limity.
Kapacita záměru:








Zastavěná plocha – Obchodního centra - celkem: 6.029, 5 m2
Celková plocha: 17. 903, 5 m2
Vybudování – 240 nových parkovacích míst,
Zpevněné plochy - parkovací plochy a komunikace 8 310,5 m2
chodníky 1 263,5 m2
Zeleň – 2 300 m2
Výstavba objektů zajišťující napojení na potřebné inženýrské sítě a přeložky
inženýrských sítí
Konstrukce pro reklamní plochy

Mapa 3 – Ortofotomapa s uvažovaným záměrem
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Vlivy na ovzduší
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra Litvínov Lomská mít jakýkoliv podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené hodnoty imisí,
pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližší okolní obytné zóny se
značnou rezervou pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu
ekosystémů.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude provoz OC Litvínov - Lomská mít vliv na
znečištění ovzduší v okolí. (Talavašek, RS, příloha č.1)

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

Vlivy na ekosystémy
Vzhledem k umístění záměru nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu, je předpoklad, že vyskytující se druhy
ptáků a jiných živočichů jsou na přítomnost a zvýšený pohyb lidí přivyknuty. Dle závěrů
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provedeného biologického a dendrologického zhodnocení dané lokality lze konstatovat, že
vlivy uvažované výstavby na floru a faunu lze považovat za akceptovatelné.

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

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

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

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

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

__________________
Mgr. Luboš Motl
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Příloha č. 1
Rozptylová a hluková studie
Ing. Josef Talavašek - (listopad 2008): Obchodní centrum Litvínov – Lomská
Rozptylová a hluková studie ( Držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zákona č.
86/2002 Sb. č.j. : 457/820/08/DK ze dne 12.2.2008, a držitel osvědčení MŽP o autorizaci
č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006.
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Příloha č. 2

Základní inventarizační
přírodovědný průzkum
Bc. Vít Tejrovský - (listopad 2008): Území pro výstavbu obchodního centra Litvínov Lomská ulice
Základní inventarizační přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, souhrn
bezobratlých)

