Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Oznámení záměru stavby
v rozsahu přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb.
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)

AREÁL ČSPHM 1 a ČSPHM 2,
KŘIMOV

Ilustrační foto

Mgr. Luboš Motl

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

únor 2009

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. 2/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

A. OZNAMOVATEL ................................................................................................... 4
1. Obchodní firma:.......................................................................................................... 5
2. IČ, DIČ:...................................................................................................................... 5
3. Sídlo (bydliště): ............................................................................................................ 5
4. Jméno, příjmení, bydliště a tele. oprávněného zástup. oznam. na základě plné moci: .... 5
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ............................................................................................... 6
I. Základní údaje ............................................................................................................ 7
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 .................................................... 7
2. Kapacita (rozsah) záměru ...................................................................................... 7
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) .................................................... 8
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry ....................... 8
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. .. 11
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru ............................... 12
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ..................... 14
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků .................................................. 14
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat ................................................................................................ 14
II. Údaje o vstupech ...................................................................................................... 15
Zábor půdy ............................................................................................................... 15
Odběr a spotřeba vody .............................................................................................. 16
Energetické zdroje .................................................................................................... 17
Dopravní obslužnost ................................................................................................. 18
III. Údaje o výstupech .................................................................................................... 19
Ovzduší .................................................................................................................... 19
Odpadní vody ........................................................................................................... 20
Odpady ..................................................................................................................... 21
Ostatní ...................................................................................................................... 23
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ............ 25
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území ................ 26
o Klima .................................................................................................................. 27
o Voda ................................................................................................................... 27
o Územní systém ekologické stability...................................................................... 28
o Zvláště chráněná území ....................................................................................... 29
o Natura 2000 ........................................................................................................ 31
o Území přírodních parků ...................................................................................... 31
o Významné krajinné prvky .................................................................................... 32
o Fauna, flora, ekosystémy ..................................................................................... 32
o Území historického, kulturního nebo archeologického významu .......................... 35
o Území hustě zalidněná ........................................................................................ 36

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 3/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení .............................................. 36
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, která
budou pravděpodobně významně ovlivněny ................................................................... 37
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ....................................................................................................................... 39
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) .................................................... 40
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ........................................... 43
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice ..... 45
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů .. 45
Technická a přípravná opatření ................................................................................. 45
Opatření na úseku vody ............................................................................................ 45
Opatření na úseku ovzduší ........................................................................................ 46
Opatření na úseku fauny a flory ................................................................................ 47
Opatření na úseku fyzikálního prostředí .................................................................... 47
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy ....................................................... 47
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci
vlivů ............................................................................................................................... 49
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) 50
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ......................................................................................... 52
1. Mapová a jiná dokumentace...................................................................................... 53
4. Další podstatné informace oznamovatele .................................................................. 55
G. VŠEOBECNĚ
SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU................................................................................................................... 56
H. PŘÍLOHA ............................................................................................................. 59
Vyjádření SU, zda-li předkládaný záměr je či není v souladu s platným ÚP obce. ........... 59
Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992
Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb. ................................................................................... 61
Souhlasné stanovisko obce Křimov ................................................................................ 62
Dílčí studie a posudky .................................................................................................... 63
1.1 Odborná literatura a podkladové materiály ................................................................ 64
Zpracovatel oznámení..................................................................................................... 67
Dílčí studie a posudky:
Studie 1 – Základní biologický průzkum ( Vít Tejrovský, květen 2008 )
Studie 2 – Hluková a rozptylová studie ( Ing. Josef Talavašek , září 2008)

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 4/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

A.

OZNAMOVATEL

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 5/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

1. Obchodní firma:
SILMET Příbram a.s.

2. IČ, DIČ:
IČ: 26210428
DIČ: CZ26210428

3. Sídlo (bydliště):
Čs. armády 29,
261 01 Příbram IV

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele na základě plné moci:
Statutární zástupce:
tel. číslo:
email:

Kamil Bílý
Hlavní projektant
602 541 921
arch5d.kamilbily@seznam.cz
kamil.piky@seznam.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
AREÁL ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Zařazení: bod 10.4 kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých,
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro
životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků,
barev a laků v množství nad 100 t.

2. Kapacita (rozsah) záměru
ČSPHM 1
• Celková zastavěná plocha včetně komunikace:…………………5.134 m2
z toho:
- komunikace
4 463 m2
- budova ČSPHM
320 m2 /1 600 m3
- přestřešení
350 m2 /1 750 m3
celkem obestavěný prostor vč. přestřešení
3 350 m3
- parkoviště pro OA
204 m2 – 19 parkovacích míst
- parkoviště pro TIR
490 m2 – 9 parkovacích míst
-chodníky:
.
62 m2
• Zelené plochy:
3.347 m2
• Retenční nádrž
420 m2 / 630 m3
• Dvě pojezdové nádrže na pohonné hmoty
2*80.000l tj. 160m3
• Studna - Vydatnost vrtu 4,32 l/den, 100 m3/rok na jímací území o ploše 1ha
ČSPHM 2
• Celková zastavěná plocha včetně komunikace:………………….5.5402 m2
z toho:
- komunikace
4.682 m2
- budova ČSPHM
320 m2/1 600 m3
- přestřešení
400 m2 /2 000 m3
celkem obestavěný prostor včetně přestřešení
3.600 m3
- parkoviště pro OA
217 m2 – 17 park. míst
- parkoviště pro TIR
688 m2 – 14 park.míst
- chodníky:
62 m2
• Zelené plochy:
866 m2
• Retenční nádrž
0 ( retenční nádrž u ČSPHM 1)
• Dvě pojezdové nádrže na pohonné hmoty
2*80 000l tj. 160m3
• Studna… vydatnost vrtu 4,32 l/den, 100 m3/rok na jímací území o ploše 1ha
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Křimov
Areál ČSPHM 1 Křimov
Areál ČSPHM 2 Křimov, Strážky

Mapa- širší vztahy s označením místa

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
Jedná se o novou stavbu dvou areálů čerpacích stanic pohonných hmot (dále ČSPHM). Každý
z areálů bude mít budovu, kde je počítáno s kioskem pro prodej mokrého zboží (pohonné
hmoty) a suchého zboží (zboží v kiosku) a součástí bude také občerstvení typu bagetérie
(příprava baget cca pro 10 strávníků).
Prodej pohonných hmot bude zajištěn v obou areálech čtyřmi čtyřproduktovými,
oboustrannými stojany 95-98-Diesel-Diesel, z toho dva oboustranné stojany budou opatřeny
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stáčecí hadicí a pistolí typu diesel max., pro tankování nákladních automobilů. Areál ČSPHM
2 bude mít navíc jeden čtyřproduktový, jednostranný stojan 95-98-Diesel-Diesel. Projekt
uvažuje se dvěma plášťovými pojezdovými nádržemi.
V blízkosti záměru ve vzdálenosti cca 500 m se nachází čerpací stanice pohonných hmot
Agip. Tato stanice je dostupná pouze se staré silnice I/7. Možnost kumulace vlivů spojených
s touto ČSPHM se nepředpokládá. Výstavba nových ČSPHM 1,2 se nachází při nové silnici
I/7 na kterou je nyní sveden hlavní provoz a je tedy pro zákazníky dostupnější. Obdobným
charakterem služeb dojde k diversifikaci (rozčlenění) stejného množství nabízených a
odvedených služeb do více provozoven a může se konstatovat, že kumulativní vlivy budou
minimální.
Projekt ČSPHM 1 uvažuje se dvěmi dvouplášťovými, pojezdovými nádržemi:
- 80 000 litru s dělením
6m3 úkapy
24m3 Benzín N98
50m3 Diesel
- 80 000 litru s dělením
40m3 Diesel
40m3 Benzín N95
Projekt ČSPHM 2 uvažuje se dvěma dvouplášťovými, pojezdovými nádržemi:
- 80 000 litru s dělením
6m3 úkapy
24m3 Benzín N98
50m3 Diesel
- 80 000 litru s dělením
40m3 Diesel
40m3 Benzín N95
Areál ČSPHM 1 a 2 se bude nacházet v blízkosti komunikace I/7 ze směru od Chomutova
směrem k Hoře sv. Šebestiána.
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Mapa – situace
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
V dané lokalitě není ČSPHM tohoto typu, určena i pro nákladní automobily, včetně
odstavných ploch. Na trase nejsou žádná odpočívadla pro TIR. Areály ČSPHM se budou
v budoucnu dále rozrůstat a nabídnou tak v dané lokalitě pracovní místa a v neposlední řadě
přispějí k rozvoji regionu.
Dle vyjádření Obce Křimov ze dne 30.7.2008 je výstavba čerpací stanice pohonných hmot
1 a 2 v souladu s novým zadáním územního plánu obce Křimov schváleným
zastupitelstvem obce dne 6.5.2008. Obec souhlasí s výstavbou ČSPHM 1 a 2 a se
zjednodušeným územním řízením, stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou pro
umístění stavby a stavební povolení viz. přílohy str. 53.
Dle vyjádření Magistrátu města Chomutova (odbor rozvoje, investic a majetku města)
předmětné stavby dosud nejsou v souladu s územním plánem. V současné době se umístění
stavby projednává v rámci 1. změny Územního plánu obce Křimov a tato změna dosud
není schválena viz. příloha str. 59
Přehled zvažovaných variant
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 ČSPHM 1 a 2. 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
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jako staveniště budou použity pozemky pod budoucími objekty a k přístupové cestě budou
použity pozemky obce parc.č.236/2 a 236/1, k případné deponii materiálu bude použit
pozemek parc .č. 396/1 v majetku stavebníka.
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, pouze připojovací pruhy a zpevněné plochy
se nacházejí v ochranném pásmu komunikace. Terén je připraven pro výstavbu a není potřeba
dělat jiné terénní úpravy, vyjma připojovacích pruhů.
Areály jsou navrhovány v osobitém architektonickém stylu - kombinace litého, pohledového
betonu, dřeva a cembonitových desek.

Navrhované kiosky budou pro obě stavby shodné, u obou kiosků je počítáno s:
- občerstvením typu bagetérie
přípravnou s chladícím pro cca
10 lidí
- skladem
- prodejním prostorem pro suché
zboží
- technickým zázemím ČSPHM
- zázemím pro zaměstnance
- sociálním zázemím pro
zaměstnance a zákazníky
- skladovacími prostory
- skladovacími,chladícími
prostory typu „volkin“

Stavba kiosku ČSPHM 1 bude založena na železobetonových pasech šířky 500 mm a
hloubky min. 1000 mm. se štěrkopískovým podsypem š. 15 0mm. Bude použit beton B20.
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V místě, kde bude základová spára stavby ležet v hutněném násypu, budou provedeny piloty
do hloubky pevného podkladu v rostlém terénu. Piloty budou o prům. 1000 mm. a budou
tvořeny z betonu prostého B25.
Přestřešení stáčení PHM bude založeno na betonových patkách 1500 mm x 1500 mm
hloubky min 1500 mm se štěrkopískovým podpisem š. 150 mm. V místě kde bude základová
spára stavby ležet v hutněném násypu, bude betonová patka provedena do hloubky pevného
podkladu v rostlém terénu. Betonová patka bude tvořena z betonu B20.
Stavba kiosku ČSPHM 2 bude založena na betonových pasech šířky 500 mm a hloubky min.
1000 mm. se štěrkopískovým podsypem š. 150 mm. Bude použit beton B15.
Přestřešení stáčení PHM bude založeno na betonových patkách 1500 mm x 1500 mm
hloubky min 1500 mm se štěrkopískovým podpisem š. 150 mm. Betonová patka bude tvořena
z betonu B20.
Nosná konstrukce stavby bude vytvořena ze železobetonového skeletu s výplňovým
sendvičovým zdivem, se skladbou
Ytong tl.
400mm.
Polystyren
50mm.
Cembonitové desky
Venkovní strany betonových sloupů budou tvořeny pohledově.
Jako architektonické doplňky budou na fasádě vytvořeny dřevěné fundamenty s dřevěným
roštem.
Příčky budou tvořeny z Ytongu tl. 100 a 150 mm.
Podlahovou konstrukci bude tvořit:
-krytina z keramické dlažby
-betonový potěr B15
50-70mm.
kari síť 5/150/150
-tepelná izolace
50mm.
-hydro izolace 1x Bitagit
1x Sklobit
-podkladní beton B20
150mm.
kari síť 5/100/100
-štěrkopískový podsyp
150mm.
-hutněná pláň
Stropní konstrukci budou tvořit ocelové příhradové vazníky.
Skladba stropní konstrukce:
-střešní krytina (PVC, živičná krytina)
-tepelná izolace 2x100mm. minerální vata tvrz.
-trapézový plech (nebo dřevěný rošt)
-ocelový vazník
-podhled (sádrokarton, palubky dřevěné)
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Zpevněné plochy komunikace budou tvořeny ze živičného koberce. Parkovací prostory
budou tvořeny ze zámkové dlažby. Chodník bude tvořen zámkovou dlažbou. Parkovací
prostory, konce komunikace a chodníky, budou ukončeny a odděleny obrubami.
(Zdroj. Souhrnná technická zpráva)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení prací na areálu
ČSPHM 1
07/09
ČSPHM 2
07/09

Ukončení prací na areálu
ČSPHM 1
ČSPHM 2

12/09
12/09

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:
ÚSC:

Ústecký kraj
Křimov

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
• Městský úřad Chomutov – Odbor životního prostředí – souhlas se zásahem do
významného krajinného prvku vodního toku Hutná na p.č. 396/3 k.ú. Křimov.
• Povodí Ohře státní podnik – souhlas k územnímu řízení, souhlas k vodoprávnímu a
stavebnímu řízení.
•

Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad

•

Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb., stavební úřad

•

Vynětí ze ZPF § odst. 1 zák. 334/1992 Sb. – souhlas s odnětím půdy ze ZPF

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby vyžádaná stavebním
úřadem
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II. Údaje o vstupech
Zábor půdy
Pozemky budou vyjmuty z pozemkového fondu a nejsou dosavadně nijak využívány, je zde
pouze travní porost s náletovými dřevinami.
Na pozemku č.p. 396/3 je mokřad a vyskytují se zde chráněné rostliny, tento pozemek bude
využíván pro vypouštění čistých dešťových vod a čistých splaškových vod. Pozemek byl
oddělen z důvodu výskytu chráněných rostlin a nebude jinak stavbou zasažen.
Tabulka – pozemky určené pro popisovanou výstavbu a pozemky dotčené výstavbou
Č.p
Plocha m 2
Druh
BPEJ
m2
pozemku/ochrana
ZPF

396/6

3076

TTP/ZPF

396/2
396/9
396/7
236/2
82/3

9523
5082
1518
430
12795

TTP/ZPF
TTP/ZPF
TTP/ZPF
ostatní plocha
TTP/ZPF

95014
97313
93604
97313
93604
neplodná půda
93644
97343

Třída ochrany

2702
374

IV. třída
V. třída
II. třída
V. třída
II. třída

10682
2113

IV. třída
V. třída

Dotčené pozemky jsou dle metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96 zařazeny do II., IV. a V. třídy
ochrany - konkrétní vlastnosti půd jsou vyjádřeny pětimístným kódem bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ). První číslo kódu vyjadřuje příslušnost ke klimatickému
regionu, druhé a třetí číslo přiřazuje půdu k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté je kombinací
sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo představuje kombinaci hloubky
půdy a skeletovitosti.
Charakteristika tříd ochrany:
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné pro
i výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíc ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
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vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Obrázek – situace v katastrální mapě

Odběr a spotřeba vody
• Vodovodní přípojka:
Budova ČSPHM 1 bude zásobována vodou přes úpravnu vody ze studny na pozemku parc.
č. 396/1. Vodovod bude položen v zemi v min. hloubce 1200 mm v pískovém loži nad i pod
150 mm. Vodovod bude z PVC materiálu.
Budova ČSPHM 2 bude zásobována vodou přes úpravnu vody ze studny na pozemku parc.
č. 396/2. Vodovod bude položen v zemi v min. hloubce 120 0mm v pískovém loži nad i pod
150 mm. Vodovod bude z PVC materiálu.
Rozvody vody v budově jsou navrženy z PVC a budou vedeny v minimálních délkách
v drážkách ve zdi a budou izolovány mirelonovou izolací.
Celková délka vodovodu 144 m, vydatnost vrtu 4,32 l/den, 100 m3/rok na jímací území
o ploše 1ha.
- Odběr vody v době výstavby
V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody. Voda bude nutná
v rozsahu obdobných stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta,
apod.)
- Odběr vody v době provozu
ČSPHM 1,2:
Zaměstnanci
8
8 x 43,9 l/den
352 l/den
Strávníci
20j
20 x 32,9 l/den
659 l/den
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Návštěvníci WC
30
Zařízení v kuchyniteplá studená voda 2sm.
CELKEM:
Prům. denní množství:
Qp =
Max. denní množství:
Qm =
Max. hodinová spotřeba
Qh =
Měsíční spotřeba
Qr =
Roční spotřeba
Qrok =

30 x 16,4 l/den

494 l/den

2 x 1.236 l/den

2.472 l/den
3.977 l/den

3.977 l/den
5.965 l/den
248,5 l/hod
119.310 l/měsíc = 119,310 m3
1.431.720 l/rok = 1.431,720 m3

Splašková a dešťová kanalizace
Rozvody venkovní kanalizace jsou navrženy z tvrzených PVC kanalizačních trub, které
budou uloženy v pískovém loži nad i pod 150 mm. Kanalizační rozvody budou ukládány do
min. spádu 2% směrem k odtoku.
Pro čištění odpadních splaškových vod je navržena mechanicko-biologická čistírna BIOTEL 40
3
(ČOV). Denní průtok max 6m /den, garantované parametry:
m(mg/l)

BSK5 (biologická spotřeba kyslíku)
CHSK (chemická spotřeba kyslíku)
NL
(nerozpuštěné látky)

30
120
30

Pro zachycení ropných látek z vody stékající z parkovišť je navržen odlučovač DHCB 020 P(ORL), KOLALESCENČNÍ ODLUČOVAČ S AUTOMATICKÝM UZÁVĚREM, KALOVOU NÁDRŽÍ
( NEL < 1mg/l) průtok 20 l x s-1 .
Přečištěné splaškové a dešťové vody budou zaústěny do retenční nádrže o ploše a kapacitě
420 m2 / 630 m3.
Přepad z retenční nádrže bude vyúsťovat do mokřadu na parc.č. 396/8, vyústění do mokřadu
bude tvořeno z lomového kamene 1,5 m před i za vyúsťovací trubku.

Energetické zdroje
Elektrická energie
Elektroměrné skříně budou osazeny v plastových pilířích na kraji pozemků jednotlivých
areálů. Přípojka elektro bude k ČSPHM 2 a obchodnímu centru přivedena protlakem pod
silnicí I/7 Chomutov- SRN.
ČSPHM 1
ČSPHM 2
Příprava pokrmů
10 kW
Příprava pokrmů
10 kW
Myčka nádobí
5 kW
Myčka nádobí
5 kW
Speciální spotřebiče:
10 kW
Speciální spotřebiče:
10 kW
Osvětlení
30 kW
Osvětlení
30 kW
Klimatizace
12 kW
Klimatizace
12 kW
Ostatní spotřebiče
30 kW
Ostatní spotřebiče
30 kW
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Drobná elektronika
10 kW
Drobná elektronika
10 kW
Záložní zdroj
10 kW
Záložní zdroj
10 kW
Požadavky na jistič před elektroměrem
Požadavky na jistič před elektroměrem
150kW
150kW
Ohřev teplé užitkové vody
Bude zajištěn nerezovým zásobníkem HLE na 240 litrů se systémem „Tank In Tank“
Sestává ze dvou soustředných zásobníků, kdy nerezový pro užitkovou vodu je vložen do
vnějšího s vodou topnou. Zvlněný tvar vnitřního nerezového zásobníku a jeho umístění
způsobují jeho roztahování a smršťování, což zabraňuje usazování vodního kamene.
Model HLE - Je vybaven elektrickou topnou spirálou 2,2 KW umístěnou v topné vodě. Toto
umístění omezuje tvorbu vodního kamene a prodlužuje její životnost.
Topení :
Objekt bude vytápěn kotlem na topný olej 23 kW, jako zdroj paliva bude topný olej Ferooli
GN 1. Kotel vyrábí firma Enbra. Topný olej bude skladován ve třech dvouplášťových
nádržích 3 x 1,5 m3, celkem cca. 4,5 m3 v technické místnosti jedná se o bezpečnostní nádrže
Techno 1503 K.

Dopravní obslužnost
Areál ČSPHM 1 je napojen vjezdem z nové silnice I/7 a výjezd z něho je rovněž napojen na
tuto silnici.
Areál ČSPHM 2 je napojen vjezdem také z nové silnice I/7, avšak výjezd z areálu je napojen
na silnici III. třídy 25114 H.
Napojení a navrhované dopravní značení je zakresleno na obrázku Mapa-situace v kapitole
B.I.4 (str.10).

Obrázek – komunikace s označením záměru
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III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Po dobu výstavby
Při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány. Krátkodobě je
možno počítat s provozem kompresorů, anebo dalších stacionárních zařízení spalujících
motorovou naftu.
Po dobu provozu
Kotle (do 25 kW) v kioscích obou čerpacích stanic jsou malým zdrojem znečišťování ovzduší
bez vlivu na znečištění okolí. Maximální hodinové emise dominantní znečišťující látky (SO2)
nepřekročí i při uvažovaném obsahu síry 1 % (hmotnostní) 0,2 kg/h..
Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Po dobu výstavby
Dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou emise poletavého
prachu při provádění zemních prací. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních
automobilů, jednak provozem stavebních strojů a pomocné mechanizace při výstavbě
inženýrských sítí, výstavbě čerpacích stanic a parkovišť. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou
však přirozeným jevem každé stavební činnosti. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude
nepravidelný, nicméně bude charakteristický pro celou rozlohu stavby.
Po dobu provozu
Provoz na jednotlivých parkovištích uvažován jako jednotlivé plošné zdroje. Manipulace
s pohonnými hmotami se posuzuje také jako plošný zdroj. Jedná se (pro obě ČSPHM) o
střední zdroj znečišťování ovzduší.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Po dobu výstavby
V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů. Tento nárůst bude
časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů,
zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávající koncentrace znečišťujících látek
v daném území. Pro automobilovou dopravu je obvyklý rozsah sledovaných látek: oxid
siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky, benzen a suspendované částice frakce
prachu PM10. Dominantními znečišťujícími látkami jsou zejména oxidy dusíku a oxid
uhelnatý. 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 se vznětovými motory. Průměrně se očekává
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pojezd 5 nákladních automobilů za hodinu a činnost 1 nakladače na staveništi každé čerpací
stanice. Při výstavbě je vliv provozu aut a mechanizace uvažován po celé stavební ploše.
Po dobu provozu
Výdej pohonných hmot bude zabezpečován pomocí oboustranných čtyřproduktových stojanů
pro výdej motorové nafty a automobilových benzínů (ČS PHM 1 – 4 výdejní stojany,
ČS PHM 2 – 5 výdejních stojanů). Instalované výdejní stojany budou vybaveny odsávací
vývěvou, aby mohly být páry automobilových benzínů při tankování do nádrží automobilů
odsávány přes výdejní hadici zpět do příslušné komory skladovací nádrže, ve které budou
kondenzovat.
Celkové předpokládané teoretické emise VOC z ČSPHM 1, kde jsou projektovány 4
stojany, činit cca 1,3 tuny za rok. Celkové teoretické emise z ČSPHM 2, kde je navrženo
5 výdejních stojanů, budou činit cca 1,6 tuny za rok.
Dalším vlivem bude také provoz na příjezdové komunikaci a po parkovištích, kde jsou
navržena stání (příjezd, odjezd, parkování). Pojezd po parkovištích se uvažuje podle
vzdálenosti konkrétního parkovacího místa od vjezdu.
Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compouds), které zásadně
ovlivňují kvalitu ovzduší.
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako „jakoukoliv organickou sloučeninu nebo
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy,
alkoholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.“
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb.,
č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008),( příloha č.2).

Odpadní vody
Po dobu výstavby nebude stavba 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
vody splaškové a dešťové
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Rozvody venkovní kanalizace jsou navrženy z tvrzených PVC kanalizačních trub, které
budou uloženy v pískovém loži nad i pod 150 mm. Kanalizační rozvody budou ukládány do
min. spádu 2% směrem k odtoku.
Pro čištění odpadních splaškových vod je navržena mechanicko-biologická čistírna (ČOV)
3
BIOTEL 40, (denní průtok max 6m /den), garantované parametry:
m(mg/l)

BSK5
CHSK
NL

30
120
30

Nově vzniklé plochy pro výpočet dešťové vody:
Odkanalizovaná plocha , za předpekl. max. 15min. srážek 120 litrů /s-1 /ha-1:
Plocha
m2
množství vod
po krácení odtok. koefic.
2
Komunikace……………7.755 m
93,06 l x s-1……………………77,55 l x s-1
2
Střechy budov………….1.390 m
16,68 l x s-1…………….………13,9 l x s-1
CELKEM vody dešťové čisté
91,45 l x s-1
Parkoviště pro TIR………1.178 m2
Parkoviště pro O. A……… 421 m2
CELKEM vody dešťové zaolejované

14,14 l x s-1…………………11,78 l x s-1
5,052 l x s-1…………………4,21 l x s-1
15,99 l x s-1

Pro zachycení ropných látek z vody stékající z parkovišť je navržen odlučovač DHCB 020 PKOLALESCENČNÍ

ODLUČOVAČ

S AUTOMATICKÝM

UZÁVĚREM,

KALOVOU

NÁDRŽÍ

( NEL < 1mg/l) průtok 20 l x s-1 .
Přečištěné splaškové a dešťové vody budou zaústěny do retenční nádrže o ploše a kapacitě
420 m2 / 630 m3. Přepad z retenční nádrže bude vyúsťovat do mokřadu na parc. č. 396/8,
vyústění do mokřadu bude tvořeno z lomového kamene 1,5m.před i za vyúsťovací trubku.

Odpady
Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a
na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných
staveb. 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.
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Tabulka: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě
Č. ODPADU
17 01 06
17 04 11
17 06 04
17 09 04
17 05 03
17 05 04
17 03 01
17 09 03
20 01 01
03 01 04
08 04 10
12 01 09
15 01 02
20 03 99
20 03 03
0 03 01

NÁZEV DRUHU ODPADU
KATEGORIE ODPADU
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
N
keramických výr. obsh. nebezpečné látky
Kabely
O
Izolační materiály
O
Směsné stavební a demoliční odpady
O
Zemina a kamení obsahující. nebezp. látky
N
Zemina a kameny
O
Asfalt s obsahem dehtu
N
Jiné stavební a demoliční odpady obs. nebezpečné látky
N
Papír a lepenka
O
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a
N
dýhy obsahující nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod
O
číslem 08 04 09
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
N
Plastové obaly
O
Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen)
O
Uliční smetky
O
Směsný komunální odpad
O

Tabulka: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu
Č.ODPADU
20 01 21
13 05 03
20 02 01
20 03 03
20 01 01
19 08 05
15 01 02
20 03 04
20 03 99
15 01 01
15 01 03
15 01 04
15 01 09
15 01 10
15 02 02

NÁZEV DRUHU ODPADU

KATEGORIE ODPADU

Zářivky nebo ostat. odpad s obs. rtuti
Kaly z lapáků nečistot
Biologicky rozložitelný odpad
Uliční smetky
Papír a lepenka
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Plastové obaly
Kal ze septiků a žump
Směsný komunální odpad ( jinak blíže neurčen)
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály(včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými

N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
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16 01 19
16 01 20

látkami
Plasty
Sklo

O
O

Způsob nakládání s odpadem
Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Druhotné suroviny budou vhodně dále využity. Odpady budou
ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu
prostřednictvím oprávněných firem. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním
odpadů osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. K seznamu
odpadů byla použita vyhláška 381/2001 Sb.

Ostatní

Hluk
Stávající hluková situace je dána především úrovní komunálního hluku z dopravy po
jednotlivých komunikacích vedených v jejich blízkosti. Pro objektivní posouzení vlivů
záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována odborná studie (Ing. Josef Talavašekdržitel osvědčení o autorizaci MŽP č.j. 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006), ( přílohy č.2.)
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 veřejné komunikace.
Stavební práce by měly být organizovány tak, aby hlukem z výstavby nebyli občané
v obytných objektech co nejméně obtěžováni. Práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy
mohou být vedeny pouze po komunikaci. Úkolem projektanta bude navrhnout takový postup
prací, aby okolí bylo zatěžováno nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas. Řešení se
týká výstavby na volné ploše, a tak bude z hlediska hlukové zátěže rozhodující provádění
zemních prací pro přípojky médií a období navážky konstrukčních prvků a stavebních hmot.
Období provozu
Podle posledního celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti (v roce 2005) je
celoroční průměrná intenzita dopravy za 24 hodin ve sčítacím úseku 4-2920 komunikace I/7
(Chomutov, konec zástavby – zaústění silnice 223) celkem 7 669 vozidel (z toho 790 NA).
Pro výpočtový rok 2010 se použije růstový koeficient (Ředitelství silnic a dálnic) pro silnici
I.třídy. Počet návštěvníků je odvozen podle množství vozidel tankujících PHM (do areálu ČS
PHM 1 přijede průměrně celoročně za 24 hodin 1 150 vozidel, z toho 132 NA a do areálu ČS
PHM 2 podobně 1 438 vozidel, z toho 165 NA), stejný počet i odjede. Teoretický počet
tankujících vozidel za den: 2.291 OA, 297 NA,
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Zdroje hluku v době provozu budou tedy převážně z automobilové dopravy. Kromě liniových
zdrojů se dále uplatní i stacionární zdroje hluku umístěné ve venkovním prostoru nebo na
objektech posuzovaných čerpacích stanic. Provoz záměru ČSPHM 1,2 nijak významně
neovlivní negativně nejbližší okraje okolních sídelních útvarů vliv provozu se uplatní pouze
v bezprostředním okolí areálů budoucích čerpacích stanice. ( Ing. J.Talavašek, příloha č.2)

Vibrace
Vlastní provoz není zdrojem vibrací.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Rizika havárií
Podrobněji jsou řešeny v kap. D/ IV.
Při provozu ČSPHM 1,2 je teoreticky možný vznik provozní havárie z následujících příčin:
1. Únik ropných látek při dopravě nebo stáčení ropných látek (pohonné hmoty,)
2. Požár vniklý zkratem elektrického zařízení nebo z jiných příčin
3. Pracovní úrazy vzniklé technologickou nekázní a porušením bezpeč. předpisů
4. Úkapy ropných látek z vozidel, pohybujících se v prostoru parkoviště
5. Dopravní havárie vozidel
6. Porucha zdroje znečišťování ovzduší (odchylka od normálního stavu vzniklá v
důsledku technické závady)
7. Porucha na technologií na čištění odpadních vod
8. Výpadek elektrického proudu
9. Únik škodlivých látek z ČOV a ORL do mokřadu na sousedním pozemku
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
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Lokalita záměru
Posuzované území se nachází v těsné blízkosti silnice I/7. Jedná se o vybudování dvou
nových čerpacích stanic. Silnice I/7, R7, Praha-Louny-Chomutov-Hora Sv. Šebestiána státní hranice ČR/SRN má mezinárodní význam, ale není zařazena do sítě evrop. silnic "E".
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dotčené 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 území1 nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální úrovni.
Dotčené území není součástí přírodního parku, nachází se ale v těsné blízkosti.
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
Posuzovaná lokalita je součástí CHOPAV.
Bližší okolí dotčeného území je málo obydlené.
Na ploše zamýšleného záměru2 se nenacházejí žádné kulturní či historické památky,
které by mohl uvažovaný provoz záměru přímo ovlivnit.
Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.
V posuzované lokalitě nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
jeho proveditelnost.

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
V současné době nejsou pozemky nijak využívány, je zde pouze travní porost s náletovými
dřevinami. Na pozemku č.p.396/3 je mokřad a vyskytují se zde chráněné rostliny, tento
pozemek bude využíván jen pro vypouštění čistých dešťových vod a čistých splaškových vod.
Pozemek byl oddělen z důvodů chráněných rostlin a nebude jinak stavbou zasažen.

1

Dotčené území – území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo
koncepce (dle naši potřebu cca okruh do 1 km)
2

Plocha zamýšleného záměru – konkrétní místo výstavby záměru (označené parcelním číslem)

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 27/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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.

o Klima
Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 7, tzn. s typem klimatu s krátkým létem,
dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou
zimou. Srážky dosahují cca 650 mm. Průměrná roční teplota činí cca 6,5 °C.
Nadmořská výška území činí cca 690 - 720 m n.m.

o Voda
Nařízením 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 je součástí oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod – Krušné hory.
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Mapa: území CHOPAV s označením místa záměru
V blízkosti záměru cca 1500 m SZ směrem se nachází Vodní dílo Křimov, jde o přehradu,
jejíž hráz je vysoká 41 metrů a dlouhá 201 a je odolná proti stoleté povodňové vlně. V okolí
nádrže vede turistická stezka. K hladině je přísný vstup zakázán, neboť je zde hygienické
pásmo. Do vodní nádrže vtékají dva potoky, Menhartický a Křimovský. Odtok je směrován
do říčky Chomutovky. Vodní dílo Křimov zásobuje pitnou vodou Chomutov.

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.
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Výřez z územního plánu s označením plochy pro záměr

V dotčeném území se nachází lokální biocentrum LBC 26, LBC 25 a LBC 23.
V dotčeném území se nachází LBC 32 – jde o mokřad na pozemku č. 396/3, kde se
vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.
V dotčeném území se dále nacházejí lokální biokoridory, které spojují lokální biocentra. Jde o
biokoridory LBK 25/26, LBK 23/25/32 a LBK 23/25.

o Zvláště chráněná území
Velkoplošná ZCHÚ:
V dané lokalitě (v okruhu 15 km) se nenachází žádná velkoplošná chráněná území.
Nejbližším CHKO je České středohoří, JV směrem vzdálené cca 30 km.
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Maloplošná ZCHÚ:
Na loučkách PR (přírodní rezervace) - vzdálená 6,8 km je pozoruhodnou lokalitou borovice
bažinné (blatky) — Pinus rotundata. Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr
jejích semen.
Hradiště u Černovic PP (přírodní památka) vzdálené 3,4 km J směrem. Předmětem ochrany
na této lokalitě jsou třetihorní křemence, významné hojnými otisky rostlinných zbytků.
Lokalita, která byla odkryta těžbou (kámen byl používán jako dlažba, k výrobě mlýnských
kamenů, sloupků, obrubníků apod.), je významná z hlediska vývoje Krušných hor i
Podkrušnohorské pánve.
Krásná Lípa PP (přírodní památka) vzdálená 3,4 km V směrem. Předmětem ochrany v této
lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla
patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných horách.
Merkur PP (přírodní památka) vzdálená 5,5 km J směrem. Předmětem ochrany je významné
paleontologické naleziště spodnomiocenních rostlinných a živočišných zbytků,
dokumentujících život na okraji zdejšího třetihorního jezera. Lokalita byla odkryta těžbou v
hnědouhelném lomu Merkur.
Kokrháč PP (přírodní památka) vzdálená 6,6 km JV směrem. Důvodem ochrany je ukázka
selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské.

Mapa – chráněná území s označením místa
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o Natura 2000
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. 60, stanovisko KÚ ÚK).
Na lokalitě se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.
Nejbližší ptačí oblast je SZ směrem vyhlášená Ptačí oblast Novodomská rašeliniště –
Kovářská vzdálená cca 4,7 km.
Nejbližší Evropsky významná lokalita je EVL Údolí Hačky, jejíž hranice probíhá ve
vzdálenosti cca 900 m V směrem a EVL Bezručovo údolí se nachází S směrem ve
vzdálenosti cca 1,1 km.
Další Evropsky významná lokalita Na loučkách je vzdálená 5,3 km Z směrem.

Mapa: NATURA 2000 s vyznačeným územím

o Území přírodních parků
Nejbližším přírodním parkem je Přírodní park Bezručovo údolí, který se nachází se
S směrem ve vzdálenosti cca 100 m. Jedná se o nejhlubší a nejdelší údolí Krušných hor, které
na základě svých přírodních hodnot bylo vyhlášeno na jaře roku 2002. Součást parku tvoří
přírodní prostředí svahů údolí a údolní niva řeky Chomutovky, jádrem jsou přírodní rezervace
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Novodomské rašeliniště, dále přírodní rezervace Buky nad Kameničkou a přírodní památka
Krásná Lípa. Rozloha parku je přibližně 6 500 ha. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí
380–850 m n. m.
Dalším přírodním parkem je Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka, který se nachází
cca 3,3 km JV směrem. Skalnaté rulové svahy v údolí jsou významným geologickým a
geomorfologickým prvkem střední části Krušných hor s vysokou přírodovědeckou a
krajinářskou hodnotou. Jsou zde nejvyšší vodopády v Krušných horách a je zde i nejvyšší
dřevina mezi památnými stromy u nás. Je to asi 250letý smrk obecný s výškou 50 m.
Dominantou je zřícenina hradu Hasištejn.

o Významné krajinné prvky
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.
Na sousedním pozemku č.p. 396/3 je mokřad a vyskytují se zde chráněné rostliny, tento
pozemek bude využíván pro vypouštění čistých dešťových vod a čistých splaškových vod.
Investor žádal o souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního tokulevostranného bezejmenného přítoku vodního toku Hutná na p.č. 396/3 k.ú. Křimov. Městský
úřad Chomutov, (odbor životního prostředí) udělil následující podmínky:
- Do vodního toku bude vypouštěna výhradně dešťová voda bez dalších příměsí, zejména
ropných látek ( dle dokumentace , přes odlučovač a ret. nádrž)
- Koryto toku bude v místě vyústění a na protějším břehu opevněno lomovým kamenem na
cementovou maltu ve dně pak kamenným záhozem a to v délce 0,5m nad i pod vyústěním.
- Zaústění potrubí nebude tvořit překážku
- Investor požádá o vyjádření ke kvalitě vypouštění vod správce povodí , tj.

o Fauna, flora, ekosystémy
V dané lokalitě byl proveden základní inventarizační průzkum. (Příloha č. 1 – Základní
biologický průzkum, Vít Tejrovský, září / 2008).
Posuzovaná lokalita se nachází ve volné přírodě mezi obcemi Křimov a Strážky, východně od
cesty do zaniklé obce Menhartice. V malé omezené míře se zde nacházejí přirozené travní
porosty, severně od nové silnice I/7 i postagrární lada. V pásu podél nové komunikace I/7,
širokém cca 3 m, jsou rostlinná společenstva ruderalizována. Na rovině směrem k silnici do
zaniklé obce Menhartice jsou rostlinná společenstva poměrně ochuzená (v minulosti snad i
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přisévána). V úzkém pásu podél nové silnice I/7 byly zaznamenány jen běžné druhy
plevelných ruderálních druhů.
Souhrn:
Botanika
V zájmovém území bylo zaznamenáno 91 taxonů cévnatých rostlin. Z uvedených taxonů není
žádný druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Zoologie
Obojživelníci a plazi
V zájmovém území byl zjištěn 1 druh obojživelníka, který není zařazen mezi zvláště chráněné
druhy. V lokalitě zástavby nebyl zjištěn žádný druh plazů.
Ptáci
V celém území, jehož se týká vlastní zástavba, bylo zjištěno 25 druhů ptáků. Z toho 6 druhů
na lokalitě přímo hnízdí nebo jsou na ni bezprostředně svým biotopem vázány. Z hnízdících
druhů nepatří žádný mezi zvláště chráněné. Z ostatních zjištěných druhů ptáků jsou 2 druhy
zařazeny mezi zvláště chráněné (rorýs obecný a vlaštovka obecná). Jedná se však většinou
o druhy, jež do území většinou jen příležitostně zaletují a nebudou negativně ovlivněny.
Savci
Bylo zjištěno 11 druhů savců, z nichž žádný není zařazen mezi zvláště chráněné druhy.
Bezobratlí
V dané lokalitě stavby byl zjištěn (odchycen) 1 druh Carabidae, jež nepatří mezi zvláště
chráněné druhy. Z denních motýlů bylo zjištěno 5 běžně se vyskytujících druhů.
ŠIRŠÍ VAZBY
Na mokřadu a přilehlých loukách byla zaznamenána pestrá přirozená rostlinná společenstva
s dominantním výskytem vrbiny obecné (Lysimachia vulgartis), sítiny článkované (Juncus
articulatus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), ostřice štíhlá a zobánkatá (Carex acuta, C.
rostrata), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bukvice lékařská (Betonica officinalis),
krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) aj. Ze zvláště chráněných druhů zde byl během
průzkumu zaznamenán kosatec sibiřský (Iris sibirica, silně ohrožený druh), vrba plazivá
(Salix repens, ohrožený druh) a koprník štětinolistý (Meum athamanticum, ohrožený druh).
Z regionálně význačných druhů se zde vyskytuje válečka prápořitá (Brachypodium
pinnatum), chrpa luční ostroperá (Centaurea jacea subsp. oxylepis), chrpa parukářka
(Centaurea pseudophrygia), svízel severní (Galium boreale), smilka tuhá (Nardus stricta) a
další.
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ŠIRŠÍ VAZBY - Botanika
Podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění jsou 3 druhy zvláště chráněné, a
to v kategorii:
silně ohrožené - kosatec sibiřský (Iris sibirica)
ohrožené koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
vrba plazivá (Salix repens)
Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (PROCHÁZKA F.
druhů ohrožených, a to v kategorii:
kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené -

ED.

2001) je 9

vrba plazivá (Salix repens)
kontryhel ledvinitý (Alchemilla reniformis)
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
chrpa luční ostroperá (Centaurea jacea subsp. oxylepis)
chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia)
kontryhel tenkolodyžný pravý (Alchemilla cf. filicaulis subsp.
filicaulis)
koprník štětinolistý (Meum athamanticum)
ostřice trsnatá (Carex cespitosa)
svízel severní (Galium boreale)

ŠIRŠÍ VAZBY - Zoologie
ropucha obecná, Bufo bufo –
ještěrka živorodá, Zootoca vivipara –
zmije obecná, Vipera berus –
bramborníček hnědý, Saxicola rubetra chřástal polní, Crex crex –
ťuhýk obecný, Lanius collurio hýl rudý, Carpodacus erythrinus –
čmelák sp., Bombus sp. -

O
SO
KO
O
SO
O
O
O

Na základě výše uvedených druhů zjištěných v navazujícím území je nutno celý záměr
přizpůsobit tak, aby nedošlo k ovlivnění navazujících přirozených společenstev. V opačném
případě by bylo nutno požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany.
ZÁVĚR
V aktuálně posuzovaném území, jehož se týká navržená zástavba, nebyl zjištěn žádný
zvláště chráněný druh rostlin a živočichů. Jedná se většinou o pozemky, jež byly
ovlivněny stavbou nové silnice I/7 Chomutov – Hora Svatého Šebestiána a nevyskytují se
zde téměř žádná přirozená společenstva.
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V navazujícím území, zejména mokřadu, na pozemku p.p.č. 396/3 v k.ú. Křimov, byl
zjištěn výskyt řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Je
nezbytné, aby celý projekt byl přizpůsoben tak, aby toto území zůstalo bez jakéhokoliv
zásahu a ovlivnění. Toto území musí zůstat bez ovlivnění i následným provozem. Závěr
hodnocení je plně v souladu s územním plánem obce Křimov a s vyjádřením příslušných
orgánů ochrany přírody.

o Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Je velmi pravděpodobné, že bývalé malé panství Křimov bylo kolem roku 1200 vymezeno
panovníkem jako neo-sídlený Újezd. První písemná zpráva o Křimovu je v listině, sepsané v
lednu 1281 v sídle řádu německých rytířů v Chomutově. Chothoborius de Retschitz v ní
společně 5 manželkou prohlašují, že pro spásu svých duší odkazují domu řádu německých
rytířů v Chomutově majetek „Krimove" s vesnicemi Strasch (Strážky), Nakavazy (Nebovazy),
Ludem (Lideň), Durrental (Suchdol), Menhardesdorf (Menhartice), Ho-dewitz (zaniklé
Hoděvice) a Vizok (Vysoké), každou se soudním právem, poli, lesy, loukami, právy rybolovu
a honitby a vsím příslušenstvím. Centrem tohoto majetku byl uprostřed ležící Křimov.
Křimov byl původně český, i jeho název je odvozen z osobního jména Křima a znamenal
Křimův dvůr. Proto je v názvu krátké „i" a ne dlouhé, jak se mnohdy mylně píše. Za
německých rytířů vsak zde došlo k rychlému poněmčení obyvatel. Do roku 1359 patřily platy
ze tří křimovských usedlostí Janu a Hukovi z Alamsdorfu, sídlícím na hradě Naj-štejn. V
uvedeném roce je prodali komendě řádu německých rytířů, takže pak rádu patřil již celý
Křimov. Roku 1411 byl řád německých rytířů vykázán králem Václavem IV. ze země a přišel
o majetek, tedy i o chomutovské panství. Křimov ale k tomuto panství patřil dále až do roku
1850, i když se držitelé střídali. Patřil k němu i tehdy, když bylo toto panství po částech
rozprodáno. Chomutov se roku 1605 vykoupil z poddanství, stal se svobodným královským
městem a směl si od královské komory koupit i část dřívějšího panství Jiřího Popela z
Lobkovic, kterému bylo toto panství roku 1594 zabaveno. Obyvatelé Krimova se od
nejstarších dob věnovali převážně zemědělství a chovu dobytka. V posledních desetiletích 19.
století se tu rozšířilo i pěstování Inu. Byla postavena budova na zpracování Inu a byly u ní
vybudovány i dva potřebné bazény. K odběratelům zdejšího Inu patřily největší prádelny v
Čechách i Německu. Po dvě století pomáhala rodinným rozpočtům také domácká výroba
zdobnického zboží. Ke konci 19. století však již ustávala. Poštovní úřad je v Křimově od roku
1867, železniční zastávka na trati Chomutov - Vejprty od roku 1872. Tato horská trať mívá v
zimě často problémy, spousty sněhu a větrem naváté závěje znemožňují průjezd vlaků. Roku
1874 byla na křimovském nádraží uvedena do provozu odbočka z této tratě do Reizenhainu
(Pohraniční). Konec druhé světové války se do historie Krimova zapsal velmi smutně. Po
silnici z Reizenhainu do Chomutova byl veden tzv. „pochod smrti" vězňů z německých
koncentračních táborů. Celá trasa je lemována hroby s mnoha obětmi. U Křimova jich bylo
pochováno 31 ve dvou společných hrobech. Po roce 1990 se Křimov zapojil do Programu
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obnovy vesnice a díky tomu získal dotaci na různé akce. Má již vybudovaný vodovod,
kanalizaci i Čistírnu odpadních vod. Obec se ale stále potýká s nedostatkem pracovních
příležitostí.
Tabulka – přehled registrovaných památek v nejbližším okolí
Číslo rejstříku

Název
okresu

Sídelní útv
ar

Část obce

čp.

Památka

54385 / 5-589

Chomutov

Křimov

Celná

krucifix

54385 / 5-589

Chomutov

Křimov

Křimov

kostel sv. Anny

47304 / 5-587

Chomutov

Křimov

Křimov

smírčí kříž

37818 / 5-588

Chomutov

Křimov

Křimov

fara

Ulice,nám./umístění
Celná

Čp. 47

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

o Území hustě zalidněná
Součástí obce Křimov jsou osady Krásná Lípa, Domina, Strážky, Suchdol, Nebovazy a
Celná. V katastru obce a osad jsou jak obydlí sloužící k trvalému bydlení
(Křimov, Krásná Lípa, Strážky), tak i nemovitosti využívané pouze rekreačně (zejména v
Celné a Suchdole). Dominantní činností je zemědělství a chloubou regionu je Křimovská
přehrada zásobující pitnou vodou zejména Chomutov a Jirkov.
Počet obyvatel:
345
Počet domů:
241
Katastrální výměra: 3 033 ha

o Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou
staré zátěže ve formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) objevit.
V posuzované lokalitě se nachází několik ekologických zátěží, které jsou však v dostatečné
vzdálenosti od plochy uvažované pro záměr.
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Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, která budou pravděpodobně významně
ovlivněny

Plocha zamýšleného záměru, na kterém je navržen projekt Areálu ČSPHM 1 se nachází
v katastrálním území Křimov a Areál ČSPHM 2 se nachází v katastrálním území Křimov,
Strážky. Plochy tvoří travní porost s náletovými dřevinami a nejsou dosavadně nijak
využívány.

Fauna, flora
Na sousedním pozemku č.p. 396/3 je mokřad. Tento pozemek by dle záměru měl být
využíván pro vypouštění čistých dešťových vod a čistých splaškových vod.
Na mokřadu a přilehlých loukách byly zjištěny chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů,
z nichž některé druhy jsou silně nebo kriticky ohrožené viz. Kapitola C 1. Fauna, flora,
ekosystémy.

Půda
Uvažovaný záměr počítám – mimo jiné – i se záborem zemědělské půdy, která spadá do II.
třídy ochrany - jde o půdy vysoce chráněné. Projekt počítá se záborem cca 11 tis. m2 této
půdy. Dále se počítá se záborem půdy ve IV. a V. třídě ochrany.

Voda
Plocha uvažovaného záměru je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Současně
se počítá s vybudováním dvou vodních vrtaných studen (sloužících k napájení objektů vodou)
o vydatnosti jednoho vrtu 4,32 l/den, 100 m3/rok na jímací území o ploše 1ha.

Ovzduší
Znečištění ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Chomutově. 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.
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•

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 2/2009) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Tabulka - Přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.

Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

1 hod
350
24 hod
125
NO2
1 hod
200
1 kalendářní rok
40
PM10
24 hod
50
1 kalendářní rok
40
Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou také 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.
SO2

•

Tabulka - Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

SO2

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

20

Nox

1 kalendářní rok

30

Tabulka - Výsledky měření imisí v roce 2007 [µg/m3]

Měřící stanice ČHMÚ Chomutov
Znečišťující látka
rok
hodinové hodnoty
maximální
98% kvantil
denní hodnoty
maximální
98% kvantil
roční hodnota
průměr

SO2
2007
365,4
58,3
114,14
40,7
10,2

NO2
2007
89,5
57,2
61,5
44,8
21,2

PM10
2007
466
82,0
153,0
72,4
25,1

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

Z uvedeného vyplývá, že za rok 2007 byly maximální hodinové imisní limity SO2 mírně
překračovány. Imisních limitů NO2 nebylo dosaženo. Imisních limitů na ochranu ekosystémů
také ekosystémů nebylo dosaženo. V dané oblasti je pouze vysoká prašnost, kdy maximální
denní limity jsou překračovány, ale roční hodnoty dosaženo nebylo.
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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)
Vlivy na veřejné zdraví
o

Vliv na zdraví a bezpečnost

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě a
provozu 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.
Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné.

Vlivy na složky životního prostředí
o

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Na ploše záměru se nevyskytují téměř žádná přirozená společenstva a předpokládá se, že
výstavba nebude mít vliv na faunu a floru. Avšak s ohledem na širší vazby v okolí tj.
vzhledem k umístění záměru v těsné blízkosti mokřadu a luk, kde se vyskytují chráněné a
ohrožené druhy rostlin a živočichů předpokládáme, že by záměr vzhledem ke svému
charakteru mohl ohrozit biotop nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného
druhu v širším smyslu a to za nesplnění uložených kompenzačních opatření.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy na ploše záměru lze považovat za akceptovatelné při
dodržení všech navrhovaných opatření.
o

NATURA 2000

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje „Záměr Areál ČSPHM 1 a 2 nebude mít samostatně
ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí a soustavu NATURA 2000.“ (příloha str. 60)
o

Vliv provozu na obyvatelstvo a životní prostředí

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a příjezdová cesta
na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a
komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.
Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební
mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního
stavu.
Vlivy na obyvatelstvo lze považovat za akceptovatelné.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 41/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

o

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

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.
Závěr hlukové studie:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Areálů ČSPHM 1 a
ČSPHM 2 mít vliv na hlukovou situaci v širším okolí, kde se nacházejí okraje nejbližších
okolních sídelních útvarů. Ty jsou situovány ve vzdálenosti větší než 700 m od areálů ČS
PHM. Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+ platí nejistota
vypočtených imisí ± 2 dB. S rezervou jsou dodrženy limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve venkovním prostoru. Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu
čerpacích stanic jsou v kontextu dopravy po komunikaci I/7 v širším okolí
neidentifikovatelné.
Provoz a výstavba nebude mít vliv na hlukovou situaci v okolí.

o

Jiné ekologické vlivy

V souvislosti se záměrem dojde k výstavbě retenční nádrže na zachycení splaškové a dešťové
vody z ČOV a ORL, ze které by měl ústit odtok do mokřadu na sousedním pozemku. Při
úzkostlivém dodržení technologie na čištění odpadních vod, nebude mít přítok vody vliv na
ekologickou stabilitu mokřadu.
Jiné ekologické vlivy lze označit za akceptovatelné.

o

Voda

Realizace stavby při dodržení podmínek uvedených v kapitole D/IV nebude mít významný
vliv na vodu. Vliv na vodu lze označit za akceptovatelný.

o

Půda

Realizace stavby bude mít vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF apod. V popisované
lokalitě se nachází půda spadající do II., IV. a V. třídy ochrany ZPF.
Vliv na půdu lze s ohledem na velikost záboru označit za akceptovatelný, s ohledem na
kvalitu půdy jako středně významný.
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Ovzduší

Z důvodu objektivního posouzení možných vlivů záměru na současnou imisní situaci byla
zpracována odborná studie. (Ing. J.Talavašek, příloha č.2)
Závěr rozptylové studie:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Areálu ČSPHM 1 a
ČSPHM 2 mít vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené hodnoty imisí, pro které se
obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou na okrajích nejbližších sídelních útvarů
(Křimov, Suchdol, Strážky) a v lokalitě Nebovazy se značnou rezervou pod imisními
limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů. Imisní hodnoty VOC
jsou nízké.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že se značnou rezervou nejsou dosaženy imisní limity
určené pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů. Imisní hodnoty VOC jsou nízké.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.
o

Odpady

Vlivy záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamné
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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
Výskyt škodliviny, míra narušení, zátěž a impact je silný; časově pravidelný;
1

2

3

4
5

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

Tabulka – Porovnání aktivní a nulové varianty

Kritérium vlivu
Půda
Ovzduší
Povrchové vody
Podzemní vody
Flóra

Aktivní varianta Nulová varianta
3
3
4
4
4
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Fauna
Ekosystémy
Odpady
Hluk
Sociální a ekonomické vlivy
Zaměstnanost
Podmínky pro sport a rekreaci
Dopravní systémy
Historické a kulturní památky
Soulad s ÚP
Estetika území

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3

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

4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4

0
0
0
0
p
p
p
0
0
0
n

velmi negativní
negativní
málo negativní
málo pozitivní
pozitivní
velmi pozitivní
žádný vliv, není rozdíl ve variantách

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:

Málo pozitivní vliv
s ohledem na sociální a ekonomické vlivy, zaměstnanost, podmínky pro sport a rekreaci
málo negativní vliv
s ohledem na zábor půdy, a estetika území
v ostatních hlediscích
žádný významný vliv se nepředpokládá.
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3. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Žádné přeshraniční vlivy se nepředpokládají a zpracovateli tohoto oznámení nejsou známy.

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,
• úkolem projektanta bude navrhnout takový postup prací, aby okolí bylo zatěžováno
nejmenší možnou měrou a po nejkratší možný čas,
• dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie,
• pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku,
• nepřetržitou ostrahu ČSPHM.

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,
• monitoring odpadních vod, sledování odpadních vod z odlučovače ropných látek
(LAPOLU),
• dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!),
• běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů,
• staveniště vybavit potřebným množstvím sorbetů ropných látek (DN 1Adsodan
Plus,CHEZACARB etc.),
• veškeré odpady evidovat, případné překročení limitů odpadů je nutno zasílat
„Hlášení o množství a nakládání s odpady“. Při případném překročení limitů produkce
odpadu splnit ohlašovací povinnost ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Likvidaci
provádět smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými
prostředky a zařízením v souladu se zák. č. 185/2001Sb.
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vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen havarijní plán); ten schvaluje
příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel
závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku
(podle Vyhlášky č. 450/2005 Sb.),
provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovat po dobu 5 let,
při přípravě vrtaných studní postupovat v součinnosti s vodoprávním úřadem,
při provozu a údržbě čističky odpadních vod (ČOV) úzkostlivě dodržovat postup
stanovený výrobcem,
bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod z ČOV dále z kanalizace vod a ze
zpevněných ploch,
postupovat v součinnosti s vodoprávním úřadem,
po dobudování obecní kanalizace s centrální ČOV bude domovní ČOV zrušena a
odpadní vody svedeny do centrální kanalizace,
Před zahájením stavebního řízení bude doloženo, že kanalizace ve středovém dělícím
pásu komunikace I/7 je řešena jako nepropustná a může tedy sloužit k odvádění
odpadních vod. Kanalizace ve středovém dělícím pásu komunikace nebude využívána
pro odkanalizování projektovaných objektů,
Do vodního toku Hutná na p. č. 396/3 k.ú. Křimov bude vypouštěna výhradně dešťová
voda bez dalších příměsí, zejména ropných látek (dle dokumentace, přes odlučovač a
ret. nádrž),
Koryto toku bude v místě vyústění a na protějším břehu opevněno lomovým kamenem
na cementovou maltu ve dně pak kamenným záhozem a to v délce 0,5 m nad i pod
vyústěním.
Zaústění potrubí nebude tvořit překážku,
Investor požádá o vyjádření ke kvalitě vypouštění vod správce povodí.

Opatření na úseku ovzduší
Řídit se obecně závazným předpisem, který upravuje povinnosti právnických a fyzických
podnikajících osob v ochraně životního prostředí je Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů.
Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na:
• řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení,
• úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,
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•

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,
• dokonalou organizaci práce vylučující: zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
stavebních strojů a zařízení (běh jejich motorů naprázdno),
• technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 4.

Opatření na úseku fauny a flory
•
•
•

pravidelná údržba zelených ploch (sekání, kropení), výsadba okrasných keřů,
oplocení staveniště pomocí protiprachových stěn,
vzhledem k výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
v navazujícím území, zejména v navazujícím mokřadu, je nutné celý projekt přizpůsobit
tak, aby toto území zůstalo bez jakéhokoliv zásahu a ovlivnění. Toto území musí zůstat
bez ovlivnění i následným provozem.

Opatření na úseku fyzikálního prostředí
Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost:
• účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností,
• vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,
• omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou
tvorbou překážek šíření hluku,
• pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky,
• stavební práce by měly být organizovány tak, aby hlukem z výstavby nebyli občané
v obytných objektech co nejméně obtěžováni,
• práce nebudou probíhat v noci, dopravní trasy mohou být vedeny pouze po komunikaci,
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
•

Realizaci skrývky půdy je nutné provést v souladu s požadavky OSS na základě
podmínek udělených při žádosti o vynětí půdy ze ZPF.
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Skrývku deponovat pro pozdější využití stavebních záměrů či jiné využití v rámci
úpravy území.
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.).
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Ke zpracování oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se 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.
Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č.3 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.

§

Základní inventarizační přírodovědný rozbor - terénní průzkum a zpracování
výsledků se uskutečnilo v druhé polovině vegetačního období v roce 2008. Zároveň
jsou ve zprávě zohledněny veškeré výsledky získané v daném regionu v předchozích
letech.

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

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 50/73
Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, KŘIMOV
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

E.

SILMET Příbram 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, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(POKUD BYLY PŘEDLOŽENY)
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Variantní řešení nebylo investorem předloženo.
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F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace

Turistická mapa s označením umístění plochy záměru
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Vyjádření ZO Křimov
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4. Další podstatné informace oznamovatele
1. Z důvodu eliminace negativních vlivů posuzovaného záměru, došlo z původního
dotčeného pozemku k oddělení mokřadu, a to na základě konzultací a jednání se Správou
CHKO Labské pískovce, pracoviště Klášterec nad Ohří. Součástí tohoto jednání byla
diskuze o změně územního plánu a proběhla ve shodě investora a Správy CHKO ohledně
úprav hranic LBC a opatřeních k ochraně mokřadu. V současné době je zastupitelstvem
schválen návrh změny ÚP, který obsahuje výše uvedené změny viz. str. 53.
2. Dle vyjádření Obce Křimov ze dne 30.7.2008 je výstavba čerpací stanice pohonných
hmot 1 a 2 v souladu s novým zadáním územního plánu obce Křimov schváleným
zastupitelstvem obce dne 6.5.2008. Obec souhlasí s výstavbou ČSPHM 1 a 2 a se
zjednodušeným územním řízením, stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou pro
umístění stavby a stavební povolení viz. přílohy str. 53.
3. Dle vyjádření Magistrátu města Chomutova (odbor rozvoje, investic a majetku města)
předmětné stavby dosud nejsou v souladu s územním plánem. V současné době se
umístění stavby projednává v rámci 1. změny Územního plánu obce Křimov a tato
změna dosud není schválena viz. příloha str. 59.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
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Cílem předkládaného Oznámení bylo posoudit záměr výstavby dvou čerpacích stanic
u obce Křimov. Jedná se o novou stavbu dvou areálů čerpacích stanic pohonných hmot.
Hlavním důvodem pro situování záměru posuzované stavby je fakt, že v dané lokalitě není
ČSPHM tohoto typu, která bude určena i pro nákladní automobily, včetně odstavných
ploch. Na trase nejsou žádná odpočívadla pro TIR. Areály ČSPHM se budu v budoucnu dále
rozrůstat a nabídnou tak v dané lokalitě pracovní místa a v neposlední řadě přispějí k rozvoji
regionu.
Dotčené území leží mezi obcemi Křimov a Strážky, tedy v části neobydlené. Technologie
čerpací stanice, zejména technické zvládnutí nádrží na PHM je všeobecně známa a musí
splňovat přísné bezpečnostní a hygienické limity.
Každý z areálů bude mít budovu, kde je počítáno s kioskem pro prodej mokrého zboží
(pohonné hmoty) a suchého zboží (zboží v kiosku) a součástí bude také občerstvení typu
bagetérie (příprava baget cca pro 10 strávníků). Prodej pohonných hmot bude zajištěn v obou
areálech čtyřmi čtyřproduktovými, oboustrannými stojany 95-98-Diesel-Diesel z toho dva
oboustranné stojany budou opatřeny stáčecí hadicí a pistolí typu diesel max, pro tankování
nákladních automobilů. Areál ČSPHM 2 bude mít navíc jeden čtyřproduktový, jednostranný
stojan 95-98-Diesel-Diesel. U každé ČSPHM projekt uvažuje se dvěma plášťovými
pojezdovými nádržemi o objemu 2x80 000l tj. 160m3 tj. celkem 320 m3. Dále s vybudováním
retenční nádrže u ČSPHM 1 o objemu 420 m2 / 630 m3. Zásobování pitnou vodou bude
zabezpečováno ze dvou vrtaných studní u každé ČSPHM.
V blízkosti cca 500 m se při staré silnici I/7 nachází benzínová pumpa Agip. Obdobným
charakterem služeb dojde k diversifikaci (rozčlenění) stejného množství nabízených
a odvedených služeb do více provozoven, čímž se dá konstatovat, že kumulativní vlivy budou
minimální až zanedbatelné.
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. Závěr:
• Vlivy na zdraví a bezpečnost lze považovat za nevýznamné.

• Vliv na NATURU 2000 - realizace záměru nebude mít žádný vliv.
•

Vlivy na obyvatelstvo lze považovat za nevýznamné, v širším kontextu spíše za mírně
pozitivní.

• Vlivy záměru na faunu, floru a ekosystémy lze tedy hodnotit jako akceptovatelné,
•
•
•
•
•
•
•

v případě, že budou dodrženy podmínky dané příslušnými úřady a bude se postupovat
tak, aby mokřad na sousední parc. č 396/3 nebyl výstavbou ani provozem nijak dotčen.
Provoz ani výstavba nebude mít vliv na hlukovou situaci v okolí.
Uvažovaný záměr nebude zdrojem záření.
Vypouštěním vody do mokřadu může dojít ke vzniku jiných ekologických vlivů.
Vliv na vodu lze označit za akceptovatelný, v případě, že budou dodrženy podmínky
dané vodoprávním úřadem.
Vliv na půdu lze označit jako středně významný z důvodu záboru ZPF.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.
Vlivy záměru na odpadové hospodářství lze označit jako nevýznamné.

• Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

Vzhledem k tomu, že ve většině složek životního prostředí se uvažovaný záměr neprojevuje
nijak negativně, je možné konstatovat, že
je při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření v kapitole D/IV

tento záměr v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí
realizovatelný.
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H.

PŘÍLOHA
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Vyjádření stavebního úřadu, zda-li předkládaný záměr je v souladu s platným ÚP obce.
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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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Souhlasné stanovisko obce Křimov
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Dílčí studie a posudky
Dílčí studie a posudky:
Studie 1 – Základní biologický průzkum (Vít Tejrovský, květen 2008 )
Studie 2 – Hluková a rozptylová studie ( Ing. Josef Talavašek, září 2008)
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Přehled zkratek
AOPaK
ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
LBC
VKP
ZPF
ČOV
EO
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
LTO
ZP
RD
RS
HS
k.ú
č.p.
CHSK
BSK
NL
ORL

Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
lokální biocentrum
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
lehký topný olej
zemní plyn
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
chemická spotřeba kyslíku
biologická spotřeby kyslíku
nerozpuštěné látky
odlučovač ropných látek
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V Litvínově dne 20.2.2009
______________________________
Mgr. Luboš Motl
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Studie 1

Základní inventarizační
biologický průzkum
Vít Tejrovský, květen 2008
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Hluková a rozptylová studie
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