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1. Obchodní firma
KAP ATELIER s.r.o.

2. IČ:
273 38 614

3. Sídlo (bydliště):
Revoluční 36
Chomutov 430 02

4. Jméno,

příjmení,

bydliště

a

telefon

oznamovatele:
Pavel Šrytr, jednatel spol.
mobil: 777290173,
e-mail: pavelsrytr@kapatelier.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Lenka Kosnarová
Tel. 474 652 962
Mobil: 608 472 607
e-mail: kosnarova@kapatelier.cz

oprávněného

zástupce
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B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Obchodní centrum Březenecká, Chomutov
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad kraje Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. – kat. II, bod 10.6 (skladové nebo obchodní komplexy
vč. 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.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Pozemek budoucí výstavby obchodního domu se nachází v lokalitě Březenecká
v severozápadní části města Chomutov, k.ú. Chomutov I. Popisovaná lokalita se nachází na
severním okraji města v sídlišti Březenecká, na pozemku bývalého hřiště a ovocného sadu
mezi ulicemi Pod Strážištěm a Jarní.
Budova obchodního centra, parkoviště a příjezd k zásobování budou realizovány
na pozemcích v k.ú. Chomutov I. na p. č:
4902/2, 4904/2, 4904/3, 4904/4, 4904/5, 4905/1, 4904/1, 4904/6, 4904/7, 4904/8, 4904/9,
4904/10, 4904/11, 4904/12, 4904/13, 5388/4, 4900/2, 5398/2, 5388/3, 5391/18, 4902/1,
4860/2, 4902/4, 4902/3, 4901/13, 4901/24, 4860/1, 4902/27, 4902/26, 5387/10.
Zastavěná plocha:
Obchodní centrum
6.473 m2
Sprinklerová nádrž
55 m2
Protihluková stěna
30 m2
Zpevněné plochy:
Příjezdová komunikace
543 m2
Chodníky areálové
750 m2
Chodníky přístupové
232 m2
Parkoviště (291 OA), areálové komunikace
7. 843 m2
Zásobovací obslužná komunikace, zásob. dvůr
3. 229 m2
Zeleň
5. 133 m2
Celkem dotčené plochy
24. 298 m2
Obestavěný prostor obchodního centra je cca
43. 370 m3
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Chomutov
Chomutov I, 652458

Obrázek – Orientační umístění záměru – širší vztahy

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Navrženým řešením sleduje investor vytvoření nového obchodního centra (OC) s cílem
výrazně zlepšit kvalitu služeb obyvatelstvu v dané oblasti. Zřízení takového centra
obchodu a služeb v daném prostoru je výhodné jak z hospodářského a zásobovacího hlediska,
tak i z hlediska městského a regionálního. Hlavní činností nově budovaného objektu je prodej
potravinářského a průmyslového zboží jako komplexní služba zákazníkům.
V zájmovém území není v současné době znám žádný kapacitně ani sortimentem obdobný
záměr, který by mohl nějakým závažným způsobem kolidovat s předkládaným záměrem.
Vzniknou zde nová pracovní místa, předpoklad je, že bude zaměstnáno cca 130 osob, z toho
17 osob v administrativě. Provoz bude organizován na 2 směny.
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Kumulace
Návrh OC se řídí určitými zásadami urbanistického řešení pro danou lokalitu ve vztahu
k ostatním stavbám této lokality, tj. sídlišti Březenecká.
Jako nejvýznamnější možné kumulativní vlivy lze v tomto případě označit vlivy z navazující
dopravy, tj. pohyb vozidel na parkovišti a zásobování. Je předpoklad, že největší nárůst
návštěvníků lze očekávat v denní dobu, ale i o víkendy.
Z hlediska kumulativních vlivů bude objekt OC dotvářet okolní komerční zástavbu Penny
Marketu a Bowling centra s bytovou zástavbou sídlištního charakteru. V rámci posouzení
provozu OC jsou zohledněny vlivy sousedních objektů.
Součtové hodnoty emisí hluku i znečišťujících látek a pozadí jsou zhodnoceny v hlukové
a rozptylové studii. Ostatní kumulace se nepředpokládají.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
Nový komerční objekt s nově upravenými okolními plochami bude optimálně začleněn do
sousední zástavby. Obchodní centrum (OC) bude zabezpečovat plný sortiment
potravinářského zboží v požadovaném množství a vysoké kvalitě. Sortiment je velmi široký:
potraviny, drogerie, domácí potřeby, hračky, papír, výběr z elektrozboží či potřeby pro
zahrádkáře a kutily. Je zastoupen úsek uzenin, lahůdek, pečiva, stejně jako úsek ovoce
a zeleniny, chlazeného a mraženého zboží.
Technologický postup a uspořádání provozu vychází z obchodní koncepce investora
a propracované logistiky od zásobování, skladování až po prodej. Základní filozofií je
zabezpečení stálého kompletního sortimentu o maximální kvalitě a čerstvosti. Proto je
zabezpečené plynulé zásobování, a to u některých druhů zboží i několikrát denně. Tomu je
přizpůsobeno i skladování, kdy se větší část zboží neskladuje, ale přesouvá se přímo na
prodejní plochu.
Prověřená technologie výstavby a provozu obdobných prodejních objektů je všeobecně známa
a splňuje bezpečnostní a hygienické limity.
Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné energie, kanalizaci,
vodovod, komunikace - parkovací stání a konstrukce pro reklamní plochy v rámci objektu
obchodního centra.
Dle sdělení SÚ plánovaný záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací města
Chomutov. V rámci nového ÚP, který je nyní ve fázi schvalování zadání, bude prověřeno
možné využití území pro OC. Dokončení návrhu je plánováno na rok 2011. (Příloha H.1.).
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Varianty řešení
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. přicházejí do
úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
Jedná se o realizaci záměru výstavby Obchodního centra. Popis aktivní varianty včetně vstupů
a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
a) Typ použitého topného media
V případě OC je volena varianta použitého topného media – a to buď vytápění zemním
plynem či napojením OC na horkovod. (CZT - centrální zásobování teplem). V Rozptylové
studii (Příloha H.3) je s tímto faktem počítáno a jednotlivé výstupy jsou zde porovnávány.
b) Plocha zastavěnosti
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území,
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.
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru, je uvažována jako referenční varianta
určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí.
3. Aktivní nulová varianta
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.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v Dokumentaci
většinou hodnoceny tyto základní varianty - porovnání stávajícího stavu (nulová varianta)
a záměr předkládaný oznamovatelem (aktivní varianta).
Popis stávajícího stavu životního prostředí je uveden v kapitole C této Dokumentace.
Předkládaný záměr je popisován v kapitole B a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je
provedeno v kapitole D.
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Obrázek – Celková situace

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Celý areál OC se skládá z jednotlivých stavebních objektů (koordinační situace):
SO 01 – Příprava území,
SO 02 – Hrubé terénní úpravy,
SO 03 – Oplocení staveniště,
SO 04 – Odstranění a ochrana porostů,
SO 10 – Příjezdová a zásobovací komunikace, zásobovací dvůr, chodníky,
SO 11 – Areálové komunikace, parkoviště a chodníky,
SO 20 – Opěrné zdi,
SO 21 – Oplocení zásobovacího dvora, zásobovací rampy, drobné exteriérové prvky,
SO 22 – Sadovnické úpravy,
SO 23 – Reklamní pylon,
SO 30 – Horkovodní přípojka,
SO 31 – Přípojka vody,
SO 32 – Kanalizace splašková,
SO 33 – Kanalizace dešťová, ORL,
SO 34 – Přípojka VN, trafostanice,
SO 35 – Venkovní osvětlení areálových komunikací a parkoviště,
SO 36 – Veřejné osvětlení příjezdové a zásobovací komunikace,
SO 37 – Přípojka telefonu,
SO 38 – Ochrana inženýrských sítí,
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SO 39 – Přeložka VN,
SO 40 – Obchodní centrum.
SO 40 – Obchodní centrum.
Obchodní centrum je navrženo jako přízemní samostatně stojící objekt o celkových
rozměrech 80,64 m x 75,64 m se vstupním portálem o velikosti cca 11,5 m x 4,15 m,
s výškou atiky 6,7 m. Na severozápadní straně je prodejna doplněná vlastním zázemím
(sklady potravinové i nepotravinové, komunikace, přípravny, manažersko – administrativní
centrum, šatny a hygienické vybavení pro zaměstnance a zařízení pro stravování
zaměstnanců). Na jihovýchodní straně bude vybudována obchodní pasáž s pronajímatelnými
obchodními jednotkami.
V severovýchodním rohu OC je umístěno energetické centrum o celkových rozměrech
25,62 m x 6,0 m obsahující trafostanice, rozvodny VN a NN, strojovnu náhradního zdroje
el.energie, výměníkovou stanici a strojovnu sprinklerového zařízení včetně nadzemní nádrže.
Vnější obvodový plášť hlavního objektu je navržený ze sendvičových kovových minerálních
panelů. Výška atiky bude cca 0,5 m, její odsazení zdůrazní vodorovný profil. Střešní
konstrukce bude z ocelových profilových plechů ukládaných přímo na nosnou
železobetonovou konstrukci. Tepelná izolace a hydroizolace bude k těmto ocelovým profilům
přikotvena. Zařízení pro odvod tepla a kouře budou zabudována do světlíků, které budou ve
střeše pravidelně rozmístěny nad celou plochou prodejní plochy.
Hlavní vstup pro zákazníky do obchodního domu je zdůrazněný plochým vstupním portálem
převyšující atiku o 60 cm a upoutávající pozornost na obchodní centrum a prosklenými
vstupními dveřmi v hliníkových rámech. Nad hlavním vstupem v portálu je umístěna markýza
upevněná na konzolách. Na bočních fasádách budou umístěna loga firmy.
Budova OC a její prodejní části je dána kategorií a typem OC. V prodejní části jsou
vytvořeny obslužné úseky pro prodej uzenin, lahůdek, sýrů a grilované drůbeže a masa.
Ostatní zboží bude prodáváno samoobslužně – zelenina, balené potraviny, pečivo, chlazené,
mrazené a balíčkové. Celý sortiment nepotravinářského zboží, mimo chemikálií, hnojiv
a ostatních nebezpečných položek z hlediska negativního ovlivňování ostatního zboží, bude
rovněž prodáván formou samoobsluhy.
Ráz budovy je dán specifickými požadavky OC na jeho řešení, mezi které patří
barevnost a členění obvodového pláště, umístění vstupů, reklamních panelů, log apod.
To vše v návaznosti na související zpevněné plochy.
Obvodové stěny OC, nebo převážná část obvodových stěn OC je tvořena kovovým, tepelně
izolačním pláštěm, jehož součástí je i povrchová úprava z vnitřní a vnější strany. Z vnější
strany má obvodový plášť pravidelnou strukturu a bude barevně členěn na různé plochy, které
navazují na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Okenní otvory a vstupy
do objektu jsou z provozních důvodů a náročnosti na zabezpečování ochrany objektu
navrženy v nejnutnějším rozsahu. Fasáda ze strany hospodářského nádvoří je členěna
uzavřenou rampou a dále manipulačními a zásobovacími vstupy, případně energoblokem.
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Základními barvami obvodového pláště ze strany exteriéru bude modrá barva RAL 5002
a bílá barva RAL 9010. Doplňkovou barvou je barva vstupního portálu okolo hlavního vstupu
pro zákazníky a markýza nad vstupem pro zákazníky – červená RAL 3020.
Reklamní poutač – pylon bude situován mezi příjezdovou komunikací a chodníkem ve tvaru
rovnostranného trojúhelníku o délce strany 10 m a výšce 4 m. Výška poutače bude 24 m.
V OC bude zaměstnáno cca 130 osob (z toho 78 žen). Provoz bude organizován na směny,
jejichž pracovní doby se budou částečně prolínat. Maximálně bude v prodejnách přítomno
65 zaměstnanců, pro které bude vybudováno potřebné sociální zázemí.
Denní předpokládaný počet návštěvníků 1700 osob.
Dispoziční řešení OC je rozděleno do několika provozních úseků:
 úsek pohybu zákazníků - vstupní prostor, WC s přebalovnou dětí, pasáž, prodejní
plocha, pokladny, nájemní jednotky, informace,
 úsek zázemí prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zboží, kancelář
potravinového a nepotravinového zboží, přípravny, chladírny, mrazírny, umývárny,
výkup a sklad lahví, sklad zadrženého zboží, sklad a umývárna přepravek, sklad
odpadků, sklad úklidových strojů, prostor pro dobíjení vozíků,
 úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelář ředitele, personálního vedoucího,
kancelář administrativy, bezpečnostní servis, učebna, centrální pokladna,
 úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, sprchy, stravování, kuřárna,
 úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, strojovna
SHZ, nádrž SHZ, náhradní zdroj – UPS, DA), podružné místnosti rozvoden NN,
místnosti slaboproudu (server, místnost ústředen (EPS, ozvučení, MaR, hlášení
havarijních stavů), sklad a místnost údržby, úklidové komory, sklad spotřebního
materiálu.
Všechny provozní úseky je nutno vzájemně propojit komunikačními prostory tak, aby byly
splněny požadavky na nenásilný a plynulý provoz celé budovy, nekřížení toků zboží i se
zohledněním vazby na exteriérové prostory.
Pro plnou funkci obchodního centra jsou zde umístěny tyto nezbytné technické prostory:
 Trafostanice,
 Rozvodny VN a NN,
 UPS,
 Strojovna DA,
 Výměníková stanice,
 Strojovna sprinklerového hospodářství,
 Hygienické prostory pro zaměstnance a návštěvníky,
 Telefonní ústředna.
Vzduchotechnika a klimatizace (VZD), chlazení
Vzhledem k tomu, že budova OC je dispozičně řešena jako jednopodlažní (případně
s vestavky) o rozsáhlém půdorysném tvaru a s ohledem na účel jednotlivých místností je
nutné v těchto budovách instalovat systém vzduchotechniky a klimatizace (VZT), popř.
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chlazení (CHL). Návrh musí být vždy v souladu jak s místně platnými předpisy, tak i se
specifickými požadavky pro OC a současně musí být hospodárný a šetrný k ŽP.
Místnosti, nebo prostory, mají své požadavky na řešení VZT a jsou uvedeny:
o Pro větrání,
o Vytápění,
o Chlazení objektu.
Vzduchotechnika:
Pro větrání vytápění a chlazení prodejní plochy OC slouží nástřešní VZT jednotky typu
rooftop (Trane), které jsou napojeny přes střechu na VZT potrubní rozvody pro prodejní
plochu osazené v prostupu střechou tlumiči hluku. Veškeré VZT potrubí nad střechou je
opatřeno tepelnou izolací tl. 100mm s Al polepem a vytmeleným oplechováním Distribuce
přívodního vzduchu po prodejní ploše je provedena kruhovým SPIRO potrubím s osazenými
regulačními klapkami a kruhovými anemostaty rozmístěnými pro rovnoměrnou distribuci
vzduchu po prodejní ploše, odvod vzduchu je přes mříž a tlumič hluku u každé nástřešní
jednotky. V prostoru s instalovanou technologií potravinářského chlazení na prodejní ploše
není provedena distribuce vzduchu. Pro potrubní rozvody kruhového průřezu jsou ve
vazníkách zhotoveny otvory průměru 500 nebo 560 mm pro průchod SPIRO potrubí o
průměru 450 resp. 500mm.
Minimální množství venkovního vzduchu při obsazenosti 400 osob je 12.000 m3 h. Při tomto
přívodu vzduchu a při odsávaní ostatního odsávacího zařízení se soudobostí 70% musí zůstat
objekt v přetlaku 2.000 m3/h vzduchu.
Teplovzdušné vytápění:
Prodejní plocha je vytápěna vzduchotechnicky na teplotu 19°C, jsou použity 2ks rooftop
jednotky TRANE YKD 350H, 2x21.000 m3/h = 42.000 m3/h, max. množství venkovního
vzduchu je regulováno v závislosti na obsazenosti prodejní plochy hypermarketu pomocí
entalpického ekonomizéru s použitím signálu z čidla CO2, při předpokládané obsazenosti
hypermarketu 400 osob je podíl čerstvého venkovního vzduchu (při dávce 30 m3/h na osobu)
12.000 m3/h, tj. cca 29%, minimální podíl čerstvého vzduchu při vytápění je 15%. Topný
výkon je stanoven z tepla potřebného pro ohřev 12.000 m3/h vzduchu tj.cca 126 kW,
tepelných ztrát prodejní plochy cca 110 kW, zisku chladu z potravinářského chlazení cca 25
kW a tepelných zisků z osvětlení a zařízení cca 90 kW, tj. celkem 171 kW. Zisk tepla od osob
není pro bilanci tepla pro vytápění započítán z důvodu nerovnoměrné obsazenosti
hypermarketu. Tepelné bilance budou korigovány výpočty v průběhu přípravy projektové
dokumentace. Přesné hodnoty tepelných ztrát prodejní plochy, jsou stanoveny podle
konkrétních klimatických podmínek v jakých je hypermarket umístěn.
Nástřešní jednotky typu Rooftop jsou uvažovány přednostně s plynovým ohřevem typu YKD
350H o instalovaném topném výkonu 2 x 117,5kW = 235 kW (z toho je cca 126 kW na
větrání, 45 kW na topení a rezerva 64 kW). V případě příznivějších klimatických podmínek
v zimě lze osadit dvě jednotky YKD 350L s celkovou kapacitou plynového ohřevu 138,6 kW.
Pro případ napojení objektu na CZT se osazují jednotky TKD 350 o topném výkonu cca 118
kW při topné vodě 70/50°C.
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Vstup do objektu OC je osazen dvěma, dveřníma clonama šířky minimálně stejné nebo větší,
než je šířka dveří – dveřní clony jsou osazeny za vnitřními dveřmi. Dveřní clony slouží
k temperaci v místě vstupu a zmenšení proudění studeného vzduchu, jsou bez regulace otáček
a rychlost proudu vzduchu z nich musí ve výšce 0,5 m nad podlahou dosahovat minimálně
2m/s. Regulace topného výkonu dveřních clon je provedena na straně vody na konstantní
teplotu vyfukovaného vzduchu pomocí termostatického regulačního ventilu s kapilárou
nataženou ve výfukové štěrbině VZT clony, nominální topný výkon jedné VZT clony je
15 kW při topné vodě 70/50°C, clony jsou napojeny na neregulovanou topnou vodu.
Objektové chlazení:
Prodejní plocha je chlazena 2ks rooftop jednotkami s přímým chlazením. Závislost vnitřní
teploty na venkovní je následující:
o při venkovní teplotě do 30°C je teplota v prodejní ploše 23°C
o při teplotě 30-32°C je teplota v prodejní ploše s t 7K
o při venkovní teplotě větší než 32°C je teplota v prodejní ploše 25°C
Chladící výkon je stanoven z tepelných zisků osvětlením a vnitřního zařízení 90 kW,
z produkce tepla osobami 24 kW (odpovídá obsazenosti 400 osob), prostupem tepla střechou
22 kW, vychlazení 12.000m3/h venkovního vzduchu 42 kW a zisku chladu z potravinářského
chlazení cca 30 kW, tj celkem 148 kW. Je přiváděn vzduch o min. teplotě 16°C, celkový
instalovaný chladící výkon je 205 kW.
Nástřešní jednotky typu Rooftop jsou uvažovány s přímým chlazením o instalovaném
chladícím výkonu 2x 102,5 kW = 205 kW (z toho je cca 42 kW na větrání, 106 kW na pokrytí
tepelných zisků a 57 kW je rezerva).
Lokálně jednotkami typu SPLIT jsou dále chlazeny technické místnosti pro UPS, serverovny,
místnost kamerového dohledu (CCTV) Tyto jednotky jsou vybaveny pro celoroční provoz.
Dále jednotkami typu SPLIT chlazeny také hlavní pokladna a kancelář příjmu. Výkon
jednotlivých SPLIT systémů se určuje dle bilancí jednotlivých místností.
Prostory skladů a přidružených místností jsou vybaveny VZD zařízeními podle účelu
a potřeb místnosti. Vytápění hlavních skladů je teplovzdušnými vytápěcími jednotkami typu
SAHARA s distribučním nástavcem zavěšenými pod stropem každého ze skladů. SAHARY
jsou napojeny na okruh neregulované topné vody, regulace topného výkonu je provedena na
straně vzduchu zapínáním ventilátoru signálem od prostorového termostatu. Vytápěcí
jednotky jsou spouštěny ručně a nebo prostorovým termostatem. Odvětrání skladů je pomocí
axiálního ventilátoru ve fasádě cca 2.000m3/h vzduchu, ovládání ruční nebo pomocí BMS,
n = 2 h-1. K temperaci zaplášťěné rampy budou sloužit dvě teplovzdušné vytápěcí jednotky
typu SAHARA s distribučním nástavcem, které jsou umístěné na obvodové stěně. Každá z
jednotek je nadimenzována na ¾ celkového tepelného výkonu, který je dán tepelnými
ztrátami zapláštěné rampy. SAHARY jsou napojeny na okruh neregulované topné vody,
regulace topného výkonu je provedena na straně vzduchu zapínáním ventilátoru signálem od
prostorového termostatu. Topný výkon jednotky SAHARA je dán tepelnou ztrátou zapláštěné
rampy. Vytápěcí jednotky jsou spouštěny ručně a prostorovým termostatem.
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Sociální zařízení pro zaměstnance v prostoru skladů se vybavuje odtahovým ventilátorem
a potrubím vyvedeným nad střechu budovy, přívod se řeší přisáváním mřížkou z chodby.
Technologicko - provozní zázemí – část přípraven:
Pod střechou je osazena jedna VZT jednotka s filtrací, ohřevem a přímým chlazením pro
přívod čerstvého venkovního vzduchu do přípraven obslužných pultů čerstvých potravin
(s požadovanou vnitřní teplotou max.15°C) o výkonu dle velikosti bloku přípraven (cca 800
m3/h). Odsávání z přípraven samostatným ventilátorem do střechy popř. ventilátorem
v potrubí do fasády.
Hot food: Nad grily a konvektomaty v prodejním pultu Hot Food je osazena digestoř
s tukovými filtry (v dostatečném množství), odkapovou vaničkou nebo vypouštěcím
kohoutem, bez osvětlení. Odtah z digestoře je samostatným dvouotáčkovým ventilátorem
s přepínáním otáček od koncových spínačů dveří technologie s doběhem. Velikost digestoře je
určena projektantem technologie.
Pekárna: Nad pecemi a myčkou s odkapovým stolem jsou osazeny digestoře s tukovými
filtry (v dostatečném množství), odkapovou vaničkou nebo vypouštěcím kohoutem, bez
osvětlení. Z digestoří nad pecemi a myčkou je odtah proveden dvouotáčkovými ventilátory
s přepínáním otáček od koncových spínačů dveří technologie s doběhem. Sklad pečiva, sklad
polotovarů pro pekárnu a zadní část přípravny pekárny napojeny na samostatný odtah
ventilátorem do potrubí nad střechu. Přívod vzduchu do přípravny je hrazen z prodejní
plochy, v případě nutnosti samostatnou VZT jednotkou. Velikost digestoře je určena
projektantem technologie.
Spínání odsávání z digestoří jak pro Hot food, tak i pro pekárnu je ruční vypínačem na stěně
v blízkosti digestoře, přepínání otáček je automatické od spínače ve dveřích pecí či
konvektomatů (dodávka dodavatele připojovaného zařízení ).
Administrativa, stravování, šatny:
Pod střechou osazena jedna vnitřní plochá VZT jednotka s ohřevem a filtrací pouze pro
přívod venkovního vzduchu do šaten a sociálního zázemí pro zaměstnance. Ventilátor
přívodní jednotky bude dvouotáčkový. Vzduchový výkon je dán počtem šatních skříněk a
dávkou čerstvého vzduchu 20 m3/h na jednu šatní skřínku, tj. cca 2920 m3/h. Pro odtah jsou
na střeše osazeny odtahové dvouotáčkové střešní ventilátory popř. dvouotáčkové ventilátory
do potrubí uvnitř objektu. Pro sprchy a WC samostatný ventilátor, zbytek odsávaného
vzduchu ze všech šaten samostatným ventilátorem. Provozní režim vzduchotechniky šaten je
následující. V době střídání směn -1h až +1h jede VZT šaten na 100% svého výpočtového
(nominálního) výkonu, ve zbytku času je vzduchový výkon snížen na cca 50% nominálního.
V případě, že denní místnost nemá otevíratelná okna, instaluje se zde digestoř s odvodem
vzduchu do venkovního prostředí (nad střechu), jinak pouze cirkulační.
Kuřárna je odvětrána samostatným stěnovým axiálním ventilátorem přes fasádu s přetlakovou
výfukovou gravitační žaluzií.
Energoblok:
Trafostanice bude větraná samostatným nástěnným ventilátorem, který bude spouštěný
termostatem po dosažení prostorové teploty (cca 35°C), nebo od signálu „Zvýšená teplota
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transformátoru“ (kontakt v RH). Množství odsávaného vzduchu je stanoveno podle tepelných
zisků vyzářených trafem do okolí.
Pro strojovnu potravinářského chlazení je řešeno, jak provozní větrání (odvod odpadního
tepla od strojů), tak havarijní větrání (při úniku chladiva).
Místnost UPS je provozně chlazena. Pro případ výpadku chlazení bude osazen ventilátor,
který bude spouštěn termostatem při dosažení prostorové teploty (cca 28°C).
Ostatní místnosti jsou větrány dle příslušných předpisů, nebo z důvodu odvodu odpadního
tepla od instalované technologie.
Požární větrání:
Systémy odvádění kouře a větrání únikových cest budou provedeny dle požadavků, které
vyplynou z projektu požární ochrany objektu. Vzduchotechnické systémy pro požární větrání
musí být napojeny na náhradní zdroj elektrické energie.
Zázemí a skladovací část budovy:
Příjem zboží navazuje na centralizovaný systém distribuce přes centrální sklady daného typu
OC. Zásobování bude přes rampu, která je zastřešená a opláštěná. Pro vážené zboží bude
instalováno v blízkosti zásobovacích dveří zapuštěná příjmová váha a el.odpuzovač hmyzu.
Příjmové váhy jsou zapuštěné s odpadem a jsou napojené na centrální evidenci zboží.
Balené potraviny jsou skladovány v samostatném skladu. Samostatně je vyčleněn prostor
z drátěného pletiva pro alkohol a tabák. Potravinářské zboží je balené a je skladováno
v paletizačních regálech.
Samostatný sklad je pro pozastavené zboží - může být i prostor vymezen drátěnou příčkou.
Sklad pozastaveného zboží se vybavuje chladicí skříní a regálem.
V zázemí je též místnost pro mytí a skladování přepravek a mytí přepravních vozíků, sklad
obalového materiálu a chladicí sklad odpadků s předsíní, ve které je umístěna výlevka,
umyvadlo a odpadová zapuštěná gula. Pro mytí vozíků se instaluje ventil v předsíni
chladícího skladu odpadu.
Přípravny jsou oddělené podle druhu potravin: přípravna masa, drůbeže, uzenin, lahůdek a
sýrů; ryb; zeleniny, pizzy, popřípadě místnosti pro pekárnu pokud je navržena. Další sklady
jsou samostatně vyčleněny pro chléb, pečivo a příprava a pečení chleba a sklad mouky.
Nepotraviny (sportovní zboží, elektro, oděvy, drogerie, apod.) se skladují v samostatném
skladu nepotravinového zboží. V uzavřené zásobovací rampě jsou vytvořeny prostory pro
nabíjení vozíků a drátěná klec pro drahé elektrospotřebiče.
Sklady jsou vybaveny paletizačními regály a skladovými policovými regály.
Veškeré regály jsou opatřeny štítky o nosnosti, které zajišťuje dodavatel zařízení.
Maximální výška skladování ve skladech je pro OC 4,2 m.
Sociální zařízení, šatny a kanceláře (administrativa):
Pro zaměstnance se navrhuje sociální zařízení, oddělené šatny pro muže a ženy v potřebné
kapacitní velikosti. Všichni zaměstnanci musí mít zdravotní průkaz. Pro pracovníky potravin,
přípraven a nepotravin jsou šatny společné.
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Sociální zařízení WC a umývárny jsou navrženy pro počet zaměstnanců v nejsilnější směně.
V předsíních WC jsou u umyvadel instalovány bezdotykové baterie – přesná specifikace bude
stanovena projektem technologie pro konkrétní projekt.
Součástí zázemí pro zaměstnance je také místnost pro kuřáky a jednací místnost.
Zaměstnanci, pracující v prostorách bez denního světla, budou mít svou práci rozdělenou tak,
aby se v těchto prostorách nezdržovali vcelku více než 4hod. denně. Jejich práce bude
organizována s přestávkami s prací v obslužném úseku.
Stravování zaměstnanců:
OC má pro stravování a odpočinek o přestávkách zaměstnanců vyhrazenou samostatnou
místnost s denním osvětlením. Potraviny a nápoje budou prodávány pouze z prodejních
automatů v nevratných obalech na jedno použití. V místnosti je nerez dvoudřez, závěsná
skříňka, pracovní nerezový stůl, mrazicí a chladicí skříň, mikrovlnná trouba, varná konvice,
odpadní nádoba, odpuzovač hmyzu a umyvadlo. V mikrovlnné troubě si zaměstnanci budou
ohřívat donesené jídlo nebo specielně připravené mrazené jídlo, včetně příloh od dodavatelů
balené v jedné dělené misce. Předpokládá se, že těchto mrazených jídel bude 25. Mrazená
jídla si koupí zaměstnanci v OC. Dovážené teplé nebo chlazené jídlo v termoportech nebude
realizováno, vzhledem k tomu, že pro tento způsob nejsou vytvořeny podmínky.
Zásobování prodejen bude zajištěno dovozem zboží nákladními automobily. Vykládka bude
probíhat z prostoru zásobovací komunikace podél zadní fasády budovy a zboží bude
umisťováno rovnou na prodejní plochu.
Parkoviště, chodníky, vstupy do prodejen jsou řešené jako bezbariérové.
SO 10 – Příjezdová a zásobovací komunikace, zásobovací dvůr a chodníky:
Součástí OC bude vybudována jižní část příjezdové komunikace v délce cca 55 m navržená v
kategorii místní komunikace, zajišťující dopravní obsluhu parkovacích ploch a zásobovací
komunikace. Cca ve 2/3 této komunikace bude umístěna křižovatka s kolmým křížením.
Směrem podél jihovýchodní a dále i severovýchodní hranice je navržena zásobovací
komunikace v délce cca 286 m. Je vedena v souladu s požadavky na její uvažované výhledové
pokračování do lokality rodinných domů (Real Orange).
Příjezdová komunikace se napojuje v místě stávající křižovatky s ulicí Pod Strážištěm s
rozšířením na dva samostatné řadící pruhy před křižovatkou.
Podél západní hrany vozovky příjezdové komunikace a dále podél „Přivaděče“ je navržen
chodník pro pěší provoz, který se napojuje na chodník vedoucí přes parkoviště.
Komunikace navazuje na křižovatku v podélném sklonu 1,9% a dále stoupá niveleta ve
sklonu cca 6,0% , její jednostranný příčný sklon 2% přechází v křižovatce do stávajícího
stavu. Souběžný chodník je zvýšen v úseku kde je veden podél vozovky o 15 cm, v úseku
kolem „Přivaděče“ je pak bez nadvýšení.
Pro dopravní napojení zásobovacího dvora centra je navržena účelová komunikace
koncipovaná pro provoz nákladních automobilů. Jedná se o účelovou, obousměrnou,
dvoupruhovou komunikaci kategorie MO 8/30.
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Ukončena je na zásobovacím dvoře, který tvoří zpevněná plocha pro odbavování aut u
vykládacích ramp a manipulační plocha. Vlastní dvůr, který má návaznost na odbavovací
rampy centra na úrovni – 1,2 m je navržen v délce 18 m od rampy ve sklonu cca 2%. Návazný
úsek včetně obratiště je navržen v podélném sklonu 1,4%. Zakružovací oblouky se uvažují
R = 200 m, trit obrub je navržen 15 cm.
SO 11 – Areálové komunikace, parkoviště a chodníky:
Pro potřeby parkování osobních automobilů je navrženo centrální parkoviště s jedním
vjezdem/výjezdem. Vlastní plocha zahrnuje parkovací stání seskupená v podélných řadách
kolmo na budovu s mezilehlými vozovkami umožňujícími obousměrný provoz.
Vjezd na tyto parkovací plochy, je koncipován zásadně pouze pro osobní automobily, je
umožněn z příjezdové komunikace (SO 10) obousměrnou vozovkou kategorie MO 8/30.
Parkovací plochy budou v rámci jiných objektů stavby dále vybaveny přístřešky pro nákupní
vozíky, veřejným osvětlením a drobným mobiliářem.
Chodníky a plochy pro pěší umožňují nezbytné pohyby mezi budovou a parkovištěm
s návaznosti na přístupový chodník veřejné komunikace. Vlastní kolmá stání pro osobní
automobily na parkovišti se uvažují v základním rozměru 2,5 x 5,0 m, stání pro invalidy má
šířku 3,5 m, průjezdná vozovka mezi stáními má šířku 6,0 m, navržené šířky komunikací pro
pěší odpovídají předpokládanému provozu.
Plochy pro návštěvníky okolo budovy jsou navrženy v jedné úrovni s budovou. Hlavní
parkoviště s bezbarierovou vazbou na vstupy do budovy.
SO 20 – Opěrné zdi
Opěrné stěny budou dvě. První je podél zásobovacího dvora je v délce cca 122 m, druhá
v délce cca 44 m podél pozemků 5391/3 a 5391/16. Opěrné stěny jsou řešeny jako úhlové zdi
z betonu C25/30, vyztužené ocelí 10 505R a 10 216E. Založení je navrženo na základě
inženýrsko-geologického průzkumu, tloušťka stěn i desky je 500 mm.
SO 21 – Oplocení zásobovacího dvora, zásobovací rampy, drobné exteriérové prvky
Zásobovací rampa bude oplocena průhledným oplocením z ocelových sloupků s výplněmi
z drátěného pletiva výšky 3 m a délky 30 m. Součástí objektu je též nakládací rampa výšky
1,2 m, hloubky 5,0 m a šířky cca 15 m včetně náběhů a osazených vyrovnávacích můstků.
Šikmá rampa umožňující přístup na rampu vodorovnou je šířky 2,5 m a délky cca 18 m.
Na chodnících podél obchodního centra budou umístěny koše na odpadky a vedle hlavního
vstupu do objektu budou umístěny stojany na kola.
SO 24 – Protihlukové stěny
Pro ochranu možné budoucí zástavby rodinných domů severně od centra je navržena
protihluková stěna délky 70 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování a zásobovacího
dvora. Pro ochranu stávajícího rodinného domu č.p 5750 je navržena protihluková stěna délky
30 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování.
Na opěrných stěnách budou osazeny protihlukové absorpční stěny výšky 3,0 m tloušťky
0,15m. Protihluková absorpční stěna je dřevěná konstrukce ze dřeva, hoblovaná, tlakově
impregnovaná. Vnější strana – frézovaná kulatina PR 55mm, zadní stěna – fošny s krycími

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
Název záměru
Obchodní centrum CHOMUTOV - BŘEZENECKÁ
KAP ATELIER s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

21/101

lištami, uvnitř vzduchová mezera a speciálně upravená tlumící vata. Montáž panelů se provádí
do ocelových pozinkovaných IPB profilů. Tyto budou uchyceny k opěrné stěně v rozteči 2 m.
V návaznosti na výstavbu OC lze konstatovat, zamýšlená stavba se bude moci připojit
ke všem následujícím médiím:
o elektro,
o telefon,
o voda,
o kanalizace,
o plyn (horkovod).
Připojovací body inženýrských sítí:
Napojení silnoproudu
Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze stávajícího vrchního vedení VN 22 kV
vedoucího napříč pozemkem. Vedení bude uloženo do země. Na okraj pozemku (u výjezdu na
pozemek p.č. 5398/6) bude umístěn nový ocelový sloup VN. U tohoto sloupu bude ukončena
přeložka kabelů VN, začínat bude u sloupu na pozemku p.č.4906/4. Podzemní přeložka bude
délky cca 146 m.
Napojení teplovodu
Dle vyjádření společnosti ACTHERM, s.r.o., je možné připojení u objektu č.p. 4450.
Napojení slaboproudu
De vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je možné ze stávajícího
rozvaděče UR24 v komunikaci Březenecká umístěného na objektu obytného domu č.p. 4450.
Napojení vodovodu
Dle vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. je možné na vodovodní
potrubí DN 300 LT vedoucí v chodníku k objektu č.p. 4450 jihozápadně od zájmového
pozemku. Na přípojce DN 150 bude vysazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou DN
150 a s vodoměrem DN 100.
Napojení splaškové kanalizace
Dle vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. je možné na jednotnou
stoku potrubí DN 300 BE vedoucí před u objektem č.p. 4450 jihozápadně od zájmového
pozemku. Do kanalizace jsou napojeny splaškové vody z hygienických zařízení ve vstupní
části, zázemí obchodních jednotek, odvodnění klimatizačních jednotek, chladících zařízení, a
hygienického zázemí zaměstnanců. Dále jsou do kanalizace napojeny mastné vody, které
vznikají v občerstvení v horní části objektu a v přípravně lahůdek. Ty jsou do kanalizace
napojeny přes odlučovače tuků – 2 x OT 2 l/s.
Napojení dešťové kanalizace
Dešťové vody budou svedeny z pojezdových ploch přes ORL, ze střechy objektu přímo do
dešťové kanalizace a poté do Podkrušnohorského přivaděče. Veškeré dešťové vody z plochy
areálu obchodního centra budou odvedeny areálovou dešťovou kanalizací (SO 33) a dále
přípojkou dešťové kanalizace do Podkrušnohorského přivaděče se zakončením výústním
objektem.
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Napojení na horkovod
V rámci výstavby OC bude na stávající trase horkovodu postavena nová stavební šachta.
Šachta bude opatřena dvojicí poklopů pro přístup. V této šachtě bude na stávající trasu
vyvařena nová odbočka DN 80 přes uzavírací ventily, odvzdušňovací a vypouštěcí ventily pro
vlastní objekt OC. Od této šachty bude vedeno předizolované potrubí ve výkopu v pískovém
loži. Hlavní síly na stávající trasu budou zachyceny pevným bodem před napojovací šachtou.
Dilatace bude zajištěna lomy na trase a dále jednočinnými osovými kompenzátory, které
budou před zprovozněním předepnuty. Na nejvyšších místech je teplovodní systém opatřen
odvzdušněním a na nejnižších místech vypouštěním.
Ocelové potrubí bude spojováno svary a objímkami. Předizolované trubky budou uloženy do
pískového lože tl. 100 mm. Trubky budou zasypány vrstvou písku tl. 200 mm nad povrch
izolace. Minimální krytí povrchu tepelné izolace je cca 600 mm, ideální trasa vedení potrubí
je od povrchu tepelné izolace k terénu cca 800 mm.
V souběhu s potrubím bude vedena chránička pro řídící optický kabel a sdělovací kabel.
Potrubí: DN 80 s celkovou délkou vedení: cca 287 m
B.I.6.1 Odvodnění

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno příčným sklonem pláně 2% do podélného trativodu DN
160, resp. vyústěné na svah násypového tělesa ŠP vrstvou tl. min. 0,15 m. Podélný trativod je
sveden do uličních vpustí kanalizací areálu.
Odvedení povrchových vod je řešeno příčným sklonem komunikací do uličních vpustí do
navržené kanalizace. Další nakládání s povrchovými vodami je řešeno v objektech kanalizací.
B.I.6.2 Ozelenění ploch

V lokalitě jsou navrženy plochy pro výsadbu zeleně. Cílový stav předpokládá zatravnění
okolních ploch a jednotlivou výsadbu stromů a výsadbu nízkorostoucích keřů.
Vlastní výsadba zeleně u OC bude mít poměrně výrazný vliv na místní ekosystémy.
Zplanělé jabloně a náletové dřeviny budou odstraněny, ornice skryta a uložena pro opětné
použití. Bilance půdy je vyrovnaná. Po ukončení stavebních prací bude na určené plochy
zpětně navezena ornice z mezideponie, bude provedeno její rozprostření, osev travním
semenem a na určených místech bude realizována výsadba místně identických vzrostlých
dřevin jako náhrada za pokácené zplanělé jabloně. Po určitém období stabilizace dojde
k vytvoření nových vazeb a nového ekosystému.
Na parkovišti budou vysázeny dřeviny a křoviny vhodné pro výsadbu u komunikací.
V prostoru parkoviště budou vysázeny stromy, které dobře snáší sušší podmínky a výfukové
zplodiny. Výška dospělých stromů bude cca do 10 m. Spon při výsadbě bude 5 – 10 m.
Výsadba může být doplněna nízkorostoucím keřovým porostem. Na ostatních nezpevněných
plochách bude provedeno zatravnění parkovou směsí.
Plocha navrhované zeleně je cca 5 133m2 tj. cca 21% z celkového řešeného území.
Všechny plochy pro založení zeleně budou vyčištěny od stavebních zbytků, inertních
materiálů, kamenů a biologických zbytků plevelů. Budou urovnány a bude rozrušen povrch
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podkladu pro ornici. Plochy budou místně ohumusovány silnou vrstvou vhodné zeminy –
ornice.
V prvním roce po založení zeleně je třeba dbát na dostatečnou zálivku rostlin – zejména v
období sucha. K tomu bude sloužit rozvod letního vodovodu, kde je možnost napojení
zahradní hadice s postřikovačem. Některé exponované plochy květin - je možné vybavit
kapkovou závlahou. Dále bude prováděno odplevelování rostlin, nutná je i kontrola úvazků ke
kůlům. Travnaté plochy budou sečeny dle potřeby. V dalších letech bude prováděna běžná
údržba ploch, včetně přihnojování, řezu dřevin, sekání trávníků a úklidu ploch apod.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Zahájení - III. Q. 2011
Dokončení – III. Q. 2012

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:
ÚSC:

Ústecký kraj
Chomutov

Obrázek – Celková situace- širší vztahy
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.


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




§ 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb., povolení ke kácení dřevin, MěÚ Chomutov
Územní řízení a Stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.



Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích



Zákon č.12/97 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších změn a doplňků



Vyhláška č. 30/2001 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
další, které vyplynou z požadavků OOP.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Předkládaný záměr výstavby OC – Březenecká je poměrně náročný na zábor půdy. Zábor
půdy a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) se týká značné části uvedených
pozemků. Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky v k. ú. Chomutov I, navrhovaná
stavba je umístněna z velké části na půdě v ochraně ZPF (ochrana se řídí zákonem
č. 334/1992 Sb., v platném mnění o ochraně zemědělského půdního fondu). Jednalo by se
o vynětí půdy o rozloze 23.440 m2.
Tabulka – přehled dotčených pozemků
p.č.

druh pozemku

ochrana

4902/2

TTP

ZPF

4904/2

zahrada

ZPF

4904/3

zahrada

ZPF

4904/4

zahrada

ZPF

4904/5

zahrada

ZPF

4905/1

zahrada

ZPF

4904/1

Ovocný sad

ZPF

4904/6

zahrada

ZPF

4904/7

zahrada

ZPF

4904/8

zahrada

ZPF

4904/9

zahrada

ZPF

4904/10

zahrada

ZPF

4904/11

zahrada

ZPF

4904/125

zahrada

ZPF

4904/13

zahrada

ZPF

5388/4

Ostatní plocha

4900/2

Zastavěná plocha
a nádvoř.

BPEJ/tř.ochrany
22.914 /IV.

Dotčená plocha
m2
5.885

22.914/IV.

956

22.914/IV.

946

22.914/IV.

858

22.914/IV.

828

22.914/IV.

858

22.914 /IV.

3.054

22.914/IV.

806

22.914/IV.

945

22.914/IV.

951

22.914/IV.

1.098

22.914/IV.

1.196

22.914/IV.

1.222

22.914/IV.

1.012

22.914/IV.

1047
49
58

Celk. výměra m2
6.135
956
946
858
828
858
3.054
806
945
951
1.098
1.196
1.222
1.012
1.047
49
107
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5398/2

Ovocný sad

ZPF

5388/3

Ostatní plocha

5391/18

Ostatní plocha

4902/1

TTP

4860/2

Ostatní plocha

4902/4

Ostatní plocha

4902/3

TTP

4901/13

Ostatní plocha

4901/24

Ostatní plocha

4860/1

Vodní plocha

4902/27

TTP

ZPF

4902/26

TTP

ZPF

5387/10

zahrada

ZPF

22.914/IV.

511
246
7

ZPF

22.914/IV.

363
327
77

ZPF

22.914/IV.

622
31
33
30

22.914/IV.

6

22.914/IV.

16

22.914/IV.

260
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1.456
246
7
399
327
77
622
824
51
5.499
32
51
926

Plocha pro skrývku ornice v areálu je plocha, která zahrnuje prostory výstavby OC,
zpevněných ploch (parkoviště, komunikace, chodníky) a dále trasy nových inženýrských sítí.
Stávající povrch území tvoří humózní horizont mocnosti 0,30 m až 0,40 m a hlinitokamenité
navážky mocnosti 0,35 m až 1,40 m a škvára na povrchu hřiště.
Soudržné polohy pokryvu (svahové hlíny) mají převážně konzistenci pevnou, nesoudržné
polohy náplavů jsou středně ulehlé až ulehlé. Dosahují mocnosti 0,40 m až 1,10 m. Deluviální
hlíny v sobě obsahují nepravidelnou příměs slabě oválených drobných sutí podložních rul
a křemene. Nízká opracovanost sutí svědčí o krátkém transportu po svahu dolů.
Vysvahování terénu je dle geologického průzkumu je navrženo ve sklonu 1:2,5 což se odráží
v m3 potřebných pro násypy. Sejmutá ornice do hloubky cca 0,2 m bude uložená na
mezideponii v místě stavby a bude použita pro konečné úpravy, zbytek bude odvezen dle
vyjádření OSS na určenou deponii. Předpokládáný objem výkopu je cca 17962 m3
a násypu cca 19412 m3.
Součástí výstavby areálu bude i výstavba inženýrských sítí - V rámci přípravy pro výstavbu
areálu budou některé z uvedených pozemků dotčeny pouze výstavbou inženýrských sítí.
Uvedené pozemky se vyskytují se v těsné blízkosti budoucí stavby. Napojení jednotlivých
přípojek na inženýrské sítě bude nutné konzultovat s jednotlivými vlastníky sítí a pozemků.
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B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
a) v době výstavby
Voda bude potřeba ve fázi výstavby, a to hlavně k výrobě betonových směsí. Betonová směs
nebude vyráběna v místě výstavby, směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.
Do doby vybudování trvalé vodovodní přípojky doporučujeme řešit dodávku pitné vody pro
dělníky ve formě vody balené nebo formou přistavení cisterny.
b) v době provozu
Vodovodní přípojka:
Vnější připojení na veřejný rozvod vody je řešen jako vodovodní řad (přípojka), který začíná
v místě napojení na stávající vodovodní potrubí, pomocí navrtávacího pasu (podle místních
podmínek lze po dohodě se správcem vodovodního řadu stanovit jiný způsob napojení).
Za místem napojení je navržena vodoměrná šachta, ve které je navržena vodoměrná sestava DN
150 s vodoměrem DN 100 .
Vodoměr bude vybaven impulzním výstupem (pro dálkový odečet dat) pro potřeby OC.
Na vodovodní řad (přípojku), za místem měření, je napojen navržený požární vodovod vnějších
nadzemních požárních hydrantů (jejich druh, počet a polohu stanoví požární specialista).
Bilance spotřeby vody:
Potřeba vody dle zákona č.274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Zaměstnanci
113 osob
Administrativa
17 osob
Předpoklad návštěvníci cca
1700 osob
Špičková hodinová spotřeba
0,60 l/s
Průměrná denní spotřeba
19.282 l/den
Průměrná týdenní spotřeba
135 m3 / týden
Průměrná měsíční spotřeba
540 m3 / měsíc
Roční potřeba vody pro OC
7.038 m3/rok

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
a) Stavební materiál
V současné době se v prostoru výstavby nenachází žádný stavební objekt. Jedná se v podstatě
o pozemek ponechaný ladem. Část území je bývalé fotbalové hřiště a část je neudržovaný
ovocný sad. Ovocný sad je již z velké části vykácen. Na zájmovém území se nachází stávající
plocha škvárového fotbalového hřiště se zbytky laviček.
Při výstavbě budou použity běžné stavební mechanismy a obvyklý materiál pro stavby tohoto
charakteru.
o materiál pro konstrukce vozovek a parkoviště,
o materiál na ohumusování svahů (deponovaná ornice, skrývka),
o betonová směs, stavební materiál,
o materiál na výstavbu OC a obslužných objektů.
Přesnější údaje o množství a druhů jednotlivých surovin bude upřesněno v dalším stupni PD.
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b) Zásobování elektrickou energií
Přípojka silnoproudu:
Přípojka elektro VN 22 kV pro novou trafostanici 1 x 800 kVA se provede připojením
kabelovou smyčkou na stávající kabelové vedení VN 22 kV společnosti ČEZ, a.s..
Nová trafostanice je situována přímo v objektu obchodního centra (energocentrum). Přípojka
je navržena kabelem 22 – AXEKVCEY 3x1x120 mm2.
Při přechodu kabelů přes navrhované zpevněné plochy budou kabely uloženy v chráničkách.
Celková délka trasy kabelů je cca 41 m.
Přípojka slaboproudých rozvodů:
Napojení OC na telekomunikační síť bude řešeno zemní kabelovou přípojkou z veřejné
telefonní sítě Českého Telekomu, a.s. Připojení bude ze stávajícího rozvaděče UR24 v
komunikaci Březenecká umístěného na objektu obytného domu č.p. 4450 (p.č. 4865/15).
Přípojka telefonu bude provedena kabelem TCEPKPFLE 50XN0,4 a ukončena zvenčí na
fasádě objektu obchodního centra skříňkou MIS 2. V souběhu s kabelem bude položena
trubka HDPE 40/33.
Zdroj elektrické energie:
Pro prodejní plochu cca 4.000 m2 je nutný instalovaný příkon cca 800 kW a 1x
transformátor 800 kVA.
Zálohový zdroj:
Kalkulovaný výkon zálohové soustavy diesel generátoru bude založen na jmenovitém výkonu
motoru a normalizovaných provozních podmínkách.
Venkovní osvětlení:
Toto osvětlení bude napojeno z objektu obchodního centra, odkud se bude také ovládat.
Součástí SO 35 je osvětlení parkoviště a zásobovacího dvora. Na venkovní osvětlení se
připojí též reklamní poutač. K osvětlení uvedených ploch se použijí stožáry o výšce 10 – 14m.
Venkovní osvětlení bude spínáno pomocí časového spínače v kombinaci s čidlem intenzity
venkovního světla.
Osvětlení komunikace bude napojeno na stávající systém veřejného osvětlení umístěného
podél komunikace Pod Strážištěm. Typ svítidel a jejich výška bude identická s již použitými
sloupy VO. Součástí SO 36 je i přeložka stávajících 2 ks sloupů a jejich nové propojení.
c) Zásobování teplem
Předkládaný záměr řeší vhodnější způsob zdroje pro výrobu tepelné energie. V dalším stupni
PD bude rozhodnuto, zda-li kapacitně lze napojit OC na horkovod. Tuto variantu
doporučujeme s ohledem na umístění záměru v OZKO.
Výměníková stanice
Jako zdroj tepla je navržen horkovodní popř. parní výměníková stanice v kompaktním
provedení (např. Decon, Cetetherm, nebo jiný technicky a kvalitativně srovnatelný výrobek)
bez čerpadla o výkonu potřebném pro objekt. Z kompaktní předávací stanice je topná voda
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70/50ºC vedena na sdružený rozdělovač a sběrač a z něj zpět. Na rozdělovači bude topná voda
rozdělena na jednotlivé větve:
o větev pro nástřešní VZT jednotky pro prodejní plochu a zázemí OC- neregulovaná
voda 70/50ºC, čerpadlo s regulací otáček (musí pokrýt i tlakové ztráty sekunderní
strany kompaktní předávací stanice).
 Roční spotřeba tepla pro ohřev čerstvého vzduchu a pro krytí základní tepelné
ztráty této části objektu bude činit cca 1115 MWh což je 4015 GJ.


Roční spotřeba zemního plynu při provozu Obchodního centra Březenecká,
Chomutov. Maximální hodinová spotřeba je 50 m3/h. Roční spotřeba zemního
plynu je cca 100.000 m³.

Jedná se o nový střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2 do 5 MW).1
Bude-li místní podmínka napojení OC na systém zásobování tepla a teplé vody na
horkovod, tak se následně upustí od paralelního řešení napojení a rozvod plynu se
nebude vůbec zřizovat.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zájmový pozemek se nachází na severním okraji města mezi sídlišti Severka a Březenecká,
u křižovatky místních ulic Pod Strážištěm a Jarní, z jižní strany je ohraničen účelovou
komunikací podél koryta Podkrušnohorského přivaděče.
Komunikační napojení –
Zájmové území je dopravně přístupné z páteřní sídlištní komunikace Březenecká přes
komunikaci Pod Strážištěm. Obě tyto komunikace jsou vedeny jako místní komunikace. Po
obou stranách uvedených komunikací jsou vybudovány chodníky pro pěší. Po komunikaci
Březenecká je vedena linka městské hromadné dopravy města Chomutova.
Součástí záměru bude parkoviště s celkovým počtem 291 parkovacích míst s tímto členěním:
o osobní vozidla na parkovišti před objektem
291 parkovacích stání
- z toho parkovací stání pro imobilní občany
15 parkovacích stání
- z toho parkovací stání pro rodiče s dětmi
6 parkovacích stání
- místa na ploše parkoviště pro nákupní vozíky
8 míst
Konstrukce komunikace bude splňovat podmínky pro pojezd vozidel do 3,5 t (zimní údržba,
zásobování). Místa napojení komunikací pro pěší na komunikace budou snížena. Povrch
chodníků bude v místech kontaktu s komunikacemi doplněn o výstražnou reliéfní dlažbu dle
podmínek vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
1

Emise nových zdrojů jsou určeny nařízením vlády č. 146/2007 Sb., v platném znění, o emisních limitech
a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění.
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Území je charakterizováno poměrně významnými zdroji znečišťování ovzduší, které se
projevují hlavně za nepříznivých meteorologických podmínek zvláště v zimním období při
inverzním zvrstvení atmosféry. Kromě stacionárních zdrojů znečišťování spolupůsobí stále
významněji i mobilní zdroje.
a) v době výstavby
V době výstavby: dojde k zvýšenému nároku na stávající dopravní síť, která bude
způsobena prováděnou výstavbou - skrývkou ornice, zemními pracemi, transportem
stavebních materiálu a dovozem stavebních strojů atd.
Bodové zdroje znečištění
V rámci předkládaného záměru nejsou uvažovány bodové zdroje znečištění ovzduší, pouze
krátkodobé např. provoz kompresorů popřípadě dalších mobilních mechanismů spalujících
motorovou naftu.
Tabulka – emise zařízení pomocné a doplňkové mechanizace
Znečišťující látka
Emise

SO2

NOx

CO

CxHy

Benzen

PM10

4,8 g/l

26,8 g/l

27,2 g/l

21,7 g/l

3,7 g/l

13,3 g/l

Liniové a plošné zdroje znečištění
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací, dále také skládky stavebních materiálů včetně materiálů
demoličních, mezideponie sejmutých svrchních vrstev půdního profilu atd.
Zdrojem znečištění ovzduší bude tak především polétavý prach z prováděných stavebních,
demoličních a zemních prací, z povrchu ploch zbavených vegetace, z prachu zvířených
nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby. Proto pojezd
vozidel a strojů po staveništi bude v průměru do 0,25 km.
Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních
vozidel. Dojde tak k určitému nárůstu, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení
emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, ale zásadní měrou však nezhorší současnou
situaci.
Pro autodopravu je obvyklý rozsah sledovaných látek: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované částice frakce prachu PM10.
Upřesnění údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního
zařízení.
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Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat
opatření uvedená v další části předkládaného oznámení uvedená v kapitole (D.IV.2).
Zdrojem emisí plynných škodlivin do ovzduší budou:
o klimatické podmínky (teplota, směr a rychlost větru, srážky atd.),
o těžké nákladní automobily přivážející beton, stavební materiál, štěrk a písek,
o frekvence průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlost,
o stavební mechanizace.
Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údržbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí.
b) v době provozu
Bodové zdroje znečištění – uvažováno ve variantách
a) ZP
Pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a ostatní potřebu bude použit zemní plyn (ZP), který
bude spalován. Jedná se o nový střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší (od 0,2
do 5 MW).
Tabulka – emisní limity pro střední zdroje znečištění
Znečišťující látka

SO2

NOx

CO

Emise

35 mg/m3

200 mg/m3

100 mg/m3

V následující tabulce jsou určeny emise pro maximální hodinovou a roční spotřebu ZP podle
emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem. Maximální hodinová spotřeba je
cca 50 m3/h. Roční spotřeba zemního plynu je cca 100.000 m³.
Znečišťující látka

Maximální hodinová
emise (g/h)

Průměrná roční
emise (kg/rok)

Oxid siřičitý (SO2)
Oxidy dusíku (NOx)
Oxid uhelnatý (CO)
Těkavé organické látky (VOC) jako celkový
organický uhlík (TOC)
Tuhé znečišťující látky (TZL)

0,48
65
16
3,2

0,96
130
32
6,4

1

2

b) Horkovod
Připojení OC na systém centralizovaného zásobování teplem závisí na místních podmínkách a
energetické koncepci příslušné lokality, v případě souhlasného stanoviska distributora pro
zásobování horkovodem se následně upustí od paralelního řešení napojení a rozvod plynu se
nebude vůbec zřizovat.
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Plošné a liniové zdroje znečištění
Jediným potenciálně významným plošným zdrojem znečištění ovzduší při provozu záměru
můžeme označit parkoviště pro osobní automobily a nákladní vozidla zajišťující zásobování.
Modelově je uvažováno:
 26 nákladních aut (NA) za 24 hod. (z toho 5 TNA, 13 SNA a 8 LNA),
 1700 osobních aut (OA) za 24 hod.
Navýšení počtu projíždějících vozidel je jednoznačně určeno frekvencí dopravy, spojené
s počtem návštěvníků a rezidentů v lokalitě využívajících individuální dopravu, přičemž tento
počet limituje i kapacita parkoviště, která je nově navržena.
Liniovým trvalým zdrojem znečišťování ovzduší zde bude komunikace k OC a parkoviště.
Zátěž z tohoto liniového zdroje také do jisté míry navýší množství škodlivin v ovzduší.
Emisní faktory znečišťujících látek jsou uvedeny pro NA (zde prezentované v kategorii HDV
a LDV, tj. těžké a lehké nákladní vozidlo) a OA a platí pro rychlost 20 km/h v areálu centra.
Tabulka- emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3):
Znečišťující látka / Emisní
faktor (g/km .vozidlo)

Oxid siřičitý (SO2)

HDV (LDV)

0,1355 (0,0358)

OA

0,0201

Oxidy dusíku (NOx)

3,4269 (0,6282)

0,1163

Oxid uhelnatý (CO)

6,2710 (0,3987)

0,5157

Uhlovodíky (CxHy)

2,4806 (0,1614)

0,1107

Benzen

0,0330 (0,0021)

0,0035

Tuhé částice frakce PM10

0,4964 (0,0731)

0,0005

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.)

B.III.2 Odpadní vody
a) V době výstavby
Vody technologické - v době výstavby nejsou produkovány.
Vody splaškové - je řešeno používáním mobilních WC.
Vody dešťové – jsou zasakovány v terénu.
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b) V době provozu
B.III.2.1 Odpadní vody splaškové

Splaškové vody ze sociálního zařízení a bufetu:
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody
pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců. Znečištění odváděných vod bude mít charakter
odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy převážná část znečištění je
produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb.
Jedná se o odpadní vody, které budou napojené do jednotné veřejné kanalizace DN 400 (BT)
před objektem p.č. 4865/15. Gravitační část přípojky je navržena DN 300. Do kanalizace jsou
napojeny splaškové vody z hygienických zařízení ve vstupní části, zázemí obchodních
jednotek, odvodnění klimatizačních jednotek, chladících zařízení, a hygienického zázemí
zaměstnanců.
Dále jsou do kanalizace napojeny mastné vody, které vznikají v občerstvení v horní části
objektu a v přípravně lahůdek. Ty jsou do kanalizace napojeny přes OT (odlučovače tuků)
2 x OT 2 l/s.
VÝPOČET ODTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
Výpočet potřeby vody dle zákona č. 274/2001 Sb a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb
Nerovnoměrnost spotřeby je
vypočtena podle Směrnice č. 9 z 20.7.1973 vydané MLVH ĆSR a MZdr - hlavním hygienikem ČSR

OC CHOMUTOV
SKUPINA A DRUH POTŘEBY

skupina

ZAMĚSTNANCI
ADMINISTRATIVA
NÁVŠTĚVNÍCI
MYTÍ PODLAH

VI/44
II/9
IV/32

směrné číslo roční směrné číslo roční
potřeby vody (l/den potřeby vody
směnu)
(m3/rok)

30
16
2

OBJEKT CELKEM
SOUČ. MAX. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI
SOUČ. MIN. HOD. NEROVNOMĚRNOSTI
TÝDENNÍ POTŘEBA
MĚSÍČNÍ POTŘEBA
ROČNÍ POTŘEBA

1,25
5,9
0
7
365

82
44
5
0,12

Qp
Qp
Qpmax
Qhmax
Qhmin
Qtýden
Qměsíc
Qrok

počet
osob

113
17
1700
6400
=
=
=
=
=
=
=
=

l/den

=
=

9266
748
8500
768

=
19 282
19 282
24 102,5
5 925,103
0,000
134,97
578,46
7 037,93

l/den
l/den
l/den
l/hod
l/s
3
m /týd
3
m /měs
3
m /rok

POTŘEBA VODY PRO PŘEPOČET NA EO (ČSN 7506402) 1 EO = 150 l / den
PRODUKCE ZNEČIŠTĚNÍ
DRUH ZNEČIŠTĚNÍ / LÁTKY

MINERÁLNÍ
ORGANICKÉ
VEŠKERÉ
BSK5
CHSK
Ncelk
Pcelk

19 282

PŘEPOČET NA EO
g/d * obyv

90
90
180
60
120
11
2,5

POČET
OBYVATEL

129
129
129
129
129
129
129

g / den

11 610,0
11 610,0
23 220,0
7 740,0
15 480,0
1 419,0
322,5

kg / den

11,61
11,61
23,22
7,74
15,48
1,42
0,32

/

150
kg / rok

4 237,7
4 237,7
8 475,3
2 825,1
5 650,2
517,9
117,7

129
t / rok

4,2377
4,2377
8,4753
2,8251
5,6502
0,5179
0,1177
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B.III.2.2 Odpadní vody dešťové

Veškeré neznečištěné dešťové vody ze střech aj. obchodního centra budou odvedeny
areálovou dešťovou kanalizací a dále přípojkou dešťové kanalizace do Podkrušnohorského
přivaděče (PKP) se zakončením výústním objektem.
Přípojka dešťové kanalizace začíná za novou zásobovací komunikací a končí v korytě
přivaděče. Napojení do PKP bude provedeno kolmo na směr toku a bude nově opevněno.
Dešťové vody budou v areálu odváděny systémem gravitačních stok. Dešťová kanalizace je
navržena jako oddílná. Samostatně jsou odváděny čisté vody se střechy objektu a ze
zásobovací komunikace. Stoky musí být navrženy s ohledem na odvodnění střechy
podtlakovým systémem Pluvia, který je dimenzován až pro návrhový déšť 300 l/s/ha.
Tabulka: Odtokové množství dešťových vod z areálu
NÁVRHOVÁ INTENZITA PRO DÉŠŤ TRVÁNÍ

RUZYNĚ

q (l/(sec*ha))

t = 15 min

BĚŽNÉ PLOCHY-ODDÍLNÁ SOUST. + JEDNOTNÁ SOUST. S <5000 OBYV.

(1) n= 1

116,0

JEDNOTNÁ SOUST. S > 5000 OBYV.+VYŠŠÍ BEZPEČNOST (např. LAPOLY, RN) A PN
STŘECHY
GRAVITACE
DLE ČSN 73 67 60
PODTLAKOVÉ SYSTÉMY (např.PLUVIA)

(2) n= 0,5
(3)
(4)

146,0
250,0
300,0

DRUH POVRCHU

KOMUNIKACE
CHODNÍK
PARKOVIŠTĚ
ZELEŇ
NÁDRŽ,STĚNY
OBJEKT

SOUČTY

VOLBA
INTENZITY
DEŠTĚ
1
1
1
1
1
1

PLOCHA POVODÍ
(m2)

3 772
982
7 843
5 143
85
6 473

24 298

ODTOKOVÝ
KOEFICIENT

REDUKOVANÁ
PLOCHA
(m 2)

0,80
0,60
0,80
0,10
0,25
0,90

3 018
589
6 274
514
21
5 826

16 242

Q

(l/sec)

35
7
73
8
1
68

190

B.III.2.3 Odpadní vody znečištěné ropnými produkty

Areál OC bude vybaven dopravní infrastrukturou – příjezdní komunikací a parkovištěm pro
cca 291 vozidel. Vody z těchto ploch s možnou kontaminací ropnými látkami
(parkoviště) jsou odváděny odděleně přes odlučovače ropných látek (ORL). Jsou to
plochy parkovišť a zásobovací dvůr. Odlučovače jsou navrženy jako plnoprůtokové
s dostatečným usazovacím prostorem, uzávěrem na přítoku do koalescenční části,
koalescenčním filtrem a sorpčním filtrem. Takto navržené odlučovače musí zabezpečit
čistotu vody na odtoku z ORL 0,5 mg NEL / l.
o ORL 1 - parkoviště 100 l/s
o ORL 2 – zásobovací dvůr 15 l/s
Za odlučovači je pak kanalizace napojena na přípojku dešťové kanalizace.
Očista strojních mechanismů (převážně NA) bude prováděna mechanicky. Případná očista
komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničního příkopu.
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ODTOK JEN PŘES ORL (pro návrh velikosti ORL):
AKCE:

OC CHOM UTOV

N Á V R H O V Á IN T E N Z IT A P R O D É Š Ť T R V Á N Í

RU ZY NĚ

q ( l/( s e c * h a ) )

t = 1 5 m in

B Ě Ž N É P L O C H Y -O D D ÍL N Á S O U S T . + J E D N O T N Á S O U S T . S < 5 0 0 0 O B Y V .

(1) n= 1

1 1 6 ,0

J E D N O T N Á S O U S T . S > 5 0 0 0 O B Y V .+ V Y Š Š Í B E Z P E Č N O S T (n a p ř . L A P O L Y , R N ) A P N
STŘECH Y
G R A V IT A C E
D LE ČSN 73 67 60
P O D T L A K O V É S Y S T É M Y (n a p ř .P L U V IA )

( 2 ) n = 0 ,5
(3 )
(4 )

1 4 6 ,0
2 5 0 ,0
3 0 0 ,0

DRUH PO VRCH U

V OLB A
I N T E N Z IT Y
D E ŠT Ě

P A R K O V IŠ T Ě
ZÁSOB O VACÍ D VŮ R

PLO CH A P OVO DÍ
(m 2)

2
2

SOUČTY

7 843
1 200

ODTOKOVÝ
K O E F IC I E N T

RED UKO VAN Á
PLO CHA
(m 2 )

0 ,8 0
0 ,8 0

6 274
960

9 043

7 234

Q

(l/ s e c )

92
14

106

Odtoková množství z areálu OC celkem:

Při průměrném ročním úhrnu srážek 747 mm bude roční, měsíční a denní odtokové množství:
PLOCHA
2
m
24 298
PLOCHA
2
m
24 298
PLOCHA
2
m
24 298

x

x

x

VODNÍ SLOUPEC
mm
747
VODNÍ SLOUPEC
mm
62
VODNÍ SLOUPEC
mm
2

x

KOEF.
ODTOKU
0,73

=

x

0,73

=

x

0,73

=

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ
OBJEM
13 232 m3
PRŮMĚRNÝ
MĚSÍČNÍ OBJEM
1 103 m3
PRŮMĚRNÝ DENNÍ
OBJEM
36 m3

B.III.3 Odpady
a) při výstavbě
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání
a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena
ve smlouvě o provedení prací. Dodavatel stavby bude původcem odpadů a budou se na něj
vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění,
o odpadech.
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04
Zemina a kamení, kat. O) ze skrývky humózních vrstev, která bude použita pro rekultivaci a
ozelenění nových ploch zeleně a demoliční prvky (beton atd.) Se zbylou zeminou bude
naloženo podle požadavku OSS.
Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné většině se
bude jednat o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy
údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství
organizace, pověřené prováděnými pracemi.
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Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu prováděno pouze jejich
shromažďování tj. dočasné ukládání na místech k tomu určených - do předem připravených
sběrných nádob, zřetelně označených druhem odpadů a jejich kódy a zabezpečených po dobu
výstavby do ukončení stavby.
Obecné podmínky:
・ třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení),
・ odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit převést do vlastnictví pouze osobě
oprávněné,
・ zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
Název odpadu

Kategorie
odpadu

Kód
odpadu

Odpad rostlinných pletiv

O

02 01 03

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 01

Plastové obaly

O

15 01 02

Dřevěné obaly

O

15 01 03

Kovové obaly

O

15 01 04

Směsné obaly

O

15 01 06

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

N

15 02 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N

15 01 10

Beton

O

17 01 01

Cihly

O

17 01 02

Dřevo

O

17 02 01

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

N

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170107

O

17 01 07

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

O

17 03 02

Směsné kovy

O

17 04 07

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

17 04 11

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

O

17 05 04

O

17 08 02

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky

N

17 09 03

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

17 09 04

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 01

Uliční smetky

O

20 03 03
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b) v období provozu – Odpady budou vznikat z provozu areálu a také během pravidelné
údržby zařízení - při provádění servisních a udržovacích pracích. Likvidace budou zajišťovat
odborné firmy na základě smluvních vztahů.
V rámci provozu lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Tabulka – odhad předpokládaných odpadů vzniklých při provozu:

název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly

Skleněné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
papír a lepenka

Detergenty obsahující NL
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod č. 20 01 21 a 20 01 23
plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
zářivky a jiný odpad obsahující Hg
Uliční smetky
Objemný odpad

kód

kategorie

150101
150102
150103
150106
150107
150202
200101
200129
200135

O
O
O
O
O
N
O
N
N

200139
200201
200301
200121
200303
200307

O
O
O
N
O
O

Způsoby nakládání s odpady
Pro likvidaci a dočasné skladování odpadu a biologického odpadů jsou určena dvě samostatná
speciální zařízení – kompaktory: které odpad lisují a pravidelně vyváží.
1) Pro odpad ze zeleniny a ovoce. Pro plnění tohoto kompaktoru je využíván stabilní lis, který
v době plnění je napojen na kompaktor, ale v době odvozu kompaktoru zůstává na místě.
Biologický odpad živočišného původu se skladuje v samostatném chladícím skladu s teplotou
v rozmezí 0C až +4C. Umístění chladícího boxu odpadků se odděluje od příjmu a má
samostatný vstup z uzavřené zásobovací rampy.
2) Pro odpad na bázi lepenky, papíru apod., přičemž se předpokládá, že bude také pravidelně
vyvážen. Pro plnění tohoto kompaktoru je využíván lis, který je neoddělitelnou součástí
samotného kompaktoru. Tzn., že v době odvozu kompaktoru je odvážen i lis.
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.
Nádoby budou uloženy v uzamykatelném kontejneru.
Některé přípravny, popřípadě nájemní prostory např. restaurace, jsou napojeny na tukovou
kanalizaci, která je zaústěna do lapače tukových nečistot. Ten je nutné s výrobcem v
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předepsaných periodách čistit, resp. vybírat nahromaděný odpad. To se zajišťuje odbornou
firmou.
Před zahájením provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady, jakož i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou
legislativou v oblasti nakládání s odpady.
Přesný popis všech odpadků bude uveden v provozním řádu odpadového hospodářství OC
a veškerý odpad bude odvážen specializovanou autorizovanou firmou.
Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu
oprávněné!
Nejbližší skládky:
o skládka Jirkov, cca 10 km
o skládka Tušimice, cca 20 km
o skládka Kopisty, cca 35 km – nebezpečný odpad
o skládka Chomutov – komunální odpad

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1

Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb., v platném znění,
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů na staveništi,
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. Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní
době. Tento zdroj hluku bude dočasný – předpokládá se pouze v době výstavby.
Zdroje hluku budou:
・ liniové – způsobené automobilovým provozem po veřejných komunikacích,
・ stacionární – způsobené pracemi na ploše staveniště.
Ovlivnění míry hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních
firem a jejich efektivnosti a koordinaci práce.
V době provozu:
Hluk vnitřního prostředí EIA neřeší, prakticky se neuplatní (nástřešní jednotky VZT,
vzduchotechnická zařízení, chladící technologie, ) a další provozy v technických místnostech
– náhradní zdroj apod.) Provozovatel bude postupovat v souladu s platnými předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
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Rozhodující zdroje hluku jsou umístěné ve venkovním prostoru (doprava, tj. příjezd a odjezdy
nákladních vozidel zásobování i osobních automobilů zákazníků a zaměstnanců, pro která
jsou navržena parkovací stání).,
Při provozu OC je nutné dodržet obecně ve venkovním prostoru LAeq,T = 50/40 dB, a to ve
vztahu k chráněným venkovním prostorům ostatních staveb a chráněným ostatním venkovním
prostorům pro den/noc.
Pro určení situace pozadí je zohledněna průměrná intenzita dopravy (zdroj: Ředitelství silnic
a dálnic), tj. celoroční intenzita dopravy za 24 hodin na komunikaci Březenecká (celkem
3.220 vozidel, z toho 225 nákladních) a komunikace Pod Strážištěm (celkem 1.067 vozidel,
z toho 96 nákladních). Přiměřeně je zohledněn i nárůst dopravy, podle koeficientů růstu
intenzity k roku 2015.
Provoz zahrnuje tyto vstupní údaje:
 intenzita zásobování za 24 hodin: 26 NA/den, z toho 5 TNA, 13 SNA a 8 LNA,
 intenzita osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců za den: 1.700 OA,
 rychlost v intravilánu je ≤ 50 km/h, na vjezdu, výjezdu a na parkovištích ≤ 30 km/h.
Pro ochranu možné budoucí zástavby rodinných domů severně od OC je navržena
protihluková stěna délky 70 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování a zásobovacího
dvora. Pro ochranu stávajícího rodinného domu č.p 5750 je navržena protihluková stěna
délky 30 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.) Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.
B.III.4.2 Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy
na lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis k NV č. 148/2006 Sb.
Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních
mechanismů. Předpokládá se přenos nižších vibrací horninovým prostředím, ale pouze
v areálu staveniště, nikoliv na větší vzdálenosti až do blízkosti obytné zástavby.
Provozem OB se nepředpokládá vznik a působení velkého množství vibrací, které by
měly významný vliv na okolní zástavbu nebo obyvatelstvo.
B.III.4.3 Záření

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 a posuzované zařízení samo není
zdrojem žádného z uvedených typů záření. Předmětná technologie neprodukuje záření, které
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by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které však není pro
živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů
a zjištění. Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak
obalem kabelu a jednak uložením v zemi.
B.III.4.5 Zápach

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

B.III.5 Doplňující údaje
Terénní úpravy
V současné době se v prostoru výstavby nenachází žádný stavební objekt. Jedná se v podstatě
o pozemek ponechaný ladem. Část území je bývalé fotbalové hřiště, část je neudržovaný
ovocný sad. Ovocný sad je již z velké části vykácen vykácen v místech, kde je počítáno
s výstavbou. Na zájmovém území se nacházejí stávající plocha škvárového fotbalového hřiště,
zbytky laviček.
Na základě požadavků OSS dojde k upřesnění demoličních prací na řešeném území
a demoliční plán s časovým harmonogramem bude řešen v dalším stupni projektové
dokumentace.
Předmětná stavba vyžaduje určité zásahy do terénu - hrubé terénní úpravy (HTÚ)
Po sejmutí humózního horizontu v mocnosti 0,30 m až 0,40 m (mimo území navážek –
hřiště) bude pod objektem obchodního centra vytvořena plošina (odřez a velmi nízký násyp)
na úroveň kóty cca 388,40 m n.m. (± 0,00 m ≡ 388,70 m n.m.). Pod objektem to bude odřez
do hloubky cca 3,50 m, v oblasti zavážkového dvoru až 4,50 m. Výkopek bude ze 40 %
tvořen svahovými hlínami promísenými s zcela rozloženou pararulou charakteru prachovité a
písčité hlíny,vše pevné konzistence a z 60 % těžením silně zvětralé pararuly třídy R5, která se
bude rozpadat převážně do písčité hlíny a drobné drtě pararul.
Při těžbě odřezu ve dvou etážích budou v první (horní) etáži těženy zeminy, které lze využít
do násypů pouze tehdy, budou-li zlepšeny hydraulickými pojivy. Zeminy z druhé (hlubší)
etáže lze do násypů ukládat bez úprav, ve vrstvách mocnosti cca 0,30 m, zhutněných na D =
95 % dle ČSN 72 1006. Při těžbě odřezu bude nutné postupně podchycovat nepravé horizonty
podzemní vody a svádět je mimo zájmové území. Předpokládáme, že vydatnost těchto
nepravých zvodní je omezená. Bude však nutné pod svahem provést hloubkovou drenáž tak,
aby voda zakleslá k patě svahu nezpůsobovala promrzání či tvorbu ledových polí (při patě
svahu) v zimním období.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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charakteristik

Identifikace širších vztahů a dotčené lokality
Posuzovaný pozemek budoucí výstavby OC se nachází při S okraji města Chomutov, k.ú.
Chomutov I, u komunikace Březenecká. Tato ulice ohraničuje pozemek z jižní strany. Ze
západní strany pak pozemek sousedí s ulicí Pod Strážištěm. Ze severní strany je hranice
neostrá s volným přechodem do svahu se sadem a loukou a s náletovými dřevinami. Mezi
dotčeným pozemkem budoucí výstavby a ulicí Březenecká prochází zčásti zatrubněné
a upravené koryto vodoteče Podkrušnohorského přivaděče, který protéká západo – východním
směrem.
Stávající pozemeky budoucí výstavby OC a parkovacích míst lze rozdělit na dvě od sebe
odlišné plochy. Vrchní severní část, která zaujímá prostor vlastního obchodního centra a části
parkoviště, je v současnosti loukou s náletovými dřevinami. Spodní (jižní) cca třetina
pozemku v minulosti sloužila jako fotbalové hřiště se škvárovým povrchem. V současnosti již
není používáno a sousedí s nově zbudovaným centrem bowlingu a restaurací.

Obrázek – Charakter dotčené lokality
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Obrázek – Charakter dotčené lokality

C.1.1 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
Nejbližším nadregionální biokoridorem je NRBK K3 Studenec – Jezeří, jehož osa
prochází cca 600 m SSZ směrem.
V okruhu cca 2,6 – 4,1 km se nacházejí tři regionální biocentra – JV směrem Údlické Doubí
(1334), SV směrem Červený Hrádek a S směrem Bezručovo údolí (1337).
Regionální biokoridor – Jezeří - Údlické doubí (572), je vzdálen cca 2,5 km V směrem od
posuzovaného území.
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Obrázek – ÚSES v okolí uvažovaného záměru

C.1.2 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany.
Do kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
Velkoplošná ZCHÚ: V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky. Svým
provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší velkoplošná chráněná území – hranice
CHKO České Středohoří se nachází cca 22,6 km V směrem.
Maloplošná ZCHÚ:
V blízkém okolí uvažovaného záměru se nenachází žádná maloplošně chráněná území.
Nejbližším je:
o PP (přírodní památka) Krásná Lípa cca 3,2 km se nachází SZ směrem.
o PP (přírodní památka) Střežovská rokle cca 7,1 km J směrem.
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C.1.3 CHOPAV
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. Vláda
tyto oblasti vyhlašuje nařízením.

Obrázek – CHOPAV Krušné hory ve vztahu k uvaž. záměru

Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV
Krušné hory. Hranici tvoří trasa Krušnohorského přivaděče.

C.1.4 NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské
unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle
přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především
ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo
proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.
・ Ptačí oblasti - v širším navazujícím území se žádná vyhlášená PO nevyskytuje.
・ Evropsky významné lokality – nejbližšími jsou:
o Chomutov – zoopark – JV směrem cca 510 m,
o Bezručovo údolí – S směrem cca 340 m,
o Udlické Doubí – JV směrem cca 4,0 km,
o Údolí Hačky – Z směr cca 3,3 km.
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Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba „Obchodní centrum
Březenecká, Chomutov“ významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí. (příloha H.2. – vyjádření KÚ ÚK).
Z tohoto důvodu nebylo zadáno zpracování odborného posudeku autorizovanou osobou dle
§45i zákona 114/1992 Sb. v platném znění.

Obrázek – Oblasti NATURA 2000 v okolí uvažovaného záměru

C.1.5 Území přírodních parků
Území pro uvažovaný záměr není součástí území přírodních parků. Nejbližším je Přírodní park
Bezručovo údolí ve vzdálenosti cca 520 m SZ směrem.
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Obrázek – Oblasti přírodního parku v okolí uvažovaného záměru

C.1.6 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.
Nejbližším neregistrovaným významným krajinným prvkem ze zákona je Kamencové
jezero (unikátní svým minerálním složením) vzdálené cca 1120 m JV směrem a v těsné
blízkosti je pak i vodní dílo Otvice (Velký otvický rybník) vzdálený cca 1700 m JV
směrem.(nádrž Otvice je centrem vodního lyžování na Chomutovsku).
Mezi další významné krajinné prvky patří říčka Chomutovka, která je levostranným
přítokem Ohře a od námi popisované lokality říčka protéká Z směrem vzdálená cca 1,5 km.
Uvažovaný záměr do VKP nezasahuje.

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
Název záměru
Obchodní centrum CHOMUTOV - BŘEZENECKÁ
KAP ATELIER s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

48/101

C.1.7 Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Historicky sahají počátky Chomutova do 10. nebo 11. století. Msto Chomutov bylo po celá
desetiletí známé díky těžkému průmyslu, energetice, hutnictví a těžby hnědého uhlí.
Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Jádro města si zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo. Významné
stavební památky okolo náměstí 1. máje vznikaly od 13. století, počínaje stavbou kostela sv.
Kateřiny, až po dokončení jezuitského areálu v 17. století.
Historické památky ve městě:
 Oblastní muzeum - budova radnice,
 Kostel sv. Kateřiny,
 Oblastní muzeum - budova jezuitského gymnázia,
 Kostel sv. Ignáce,
 Objekt Špejcharu,
 Dům č. 9 na náměstí 1. Máje,
 Barokní sloup "Nejsvětější Trojice",
 Městská věž.
Zájmová plocha je na území bývalé zahrádkářské kolonie, a již nefunkčního ovocného sadu..
V nejbližším okolí nejsou registrované žádné kulturní památky.
V případě nečekaného výskytu nálezů tohoto typu při zemních pracích bude investor
postupovat podle platné legislativy (viz zákon 20/1987 Sb., v platném znění, o státní
památkové péči).

C.1.8 Území hustě zalidněná
Zájmová lokalita leží na okraji města Chomutova. Chomutov má ke dni 31.12.2010 trvale
hlášeno 49 926 obyvatel. Město má rozlohu 2.926 ha.
V současné době, se posuzované území nachází na severním okraji města u sídliště
Březenecká. Samotná plocha zájmové výstavby je trvale neobydlené.

C.1.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace podrobněji známy (např. sesuvná území atp.). Poloha
záměru se nenachází v území, které by z hlediska podloží, geomorfologie, fyzikálně
chemických vlastností půd atp. mohlo být označeno za extrémní.
o Lokalita se nenachází v povodňové oblasti.
o Území se nenachází v poddolované oblasti.
o Území se nenachází v oblasti ohrožené sesuvem půdy.
o Území se nenachází v lokalitě ohrožené seizmicitou.
o Území se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
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C.1.10 Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy. V průběhu realizace se mohou staré zátěže ve
formě nepovolených skládek odpadů (černých skládek) apod. objevit.

C.1.11 Extrémní poměry v dotčeném území
V posuzovaném území nejsou zpracovateli tohoto oznámení známy žádné poměry, které by
mohly být považovány za extrémní.
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prostředí

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Chomutově, která je vzdálena cca 1 km jižně 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 2008
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v platném znění.
Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) 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 4/2010) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Jedná se o území, kde dochází k překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)
pyren. K vymezení OZKO dochází na základě dat za rok 2008. Jako nejmenší územní
jednotka, pro kterou byly OZKO vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Na 2,9 %
území, které je v působnosti Stavebního úřadu Magistrátu Chomutov, dochází k překročení
hodnoty cílového imisního limitu, pro benzo(a)pyren.
Tabulka – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka

doba průměrování

imisní limit

SO2

1 hod

350 µg/m ( max. 24x za rok)

24 hod

125 µg/m (max. 3x za rok)

1 hod

200 µg/m (max. 18x za rok)

1 kalendářní rok

40 µg/m

24 hod

50 µg/m (max. 35x za rok)

1 kalendářní rok

40 µg/m

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg/m3

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 µg/m3

NO2

PM10

3
3
3

3

3
3
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Tabulka - Výsledky měření imisí v roce2008 [µg/m3]. Měřící stanice Chomutov
znečišťující látka

SO2

rok
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty

NO2

PM10
2

2008

2008

2008

maximální

129

--

420

98%

39,1

--

77

maximální

38

--

138,4

98%

25,7

--

64,7

roční hodnota
průměr
8,6
-Zdroj : http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2008_enh/cze/index.cz.html



24,4

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
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

SO2
NOx

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

20
30

Současná imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno ve stanici ČHMÚ
Chomutov (vzdálenost cca 1 km). Stanice charakterizuje relativně imisně zatíženou oblast
s významnou dopravou a hojným výskytem průmyslových zdrojů a původců znečištění
ovzduší. Výsledky měření jsou převzaty z ročenky ČHMÚ a jsou uvedeny ve výše uvedených
tabulkách
Z pohledu situace ovzduší na námi posuzované lokalitě je nutno konstatovat, že tato měřící
stanice v Chomutově je pro námi posuzovanou lokalitu zcela reprezentativní – hodnoty jsou
vztaženy s ohledem na území v působnosti stavebního úřadu v Chomutově.
C.2.1.2 Klima
Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým
létem, s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je
značně ovlivněno členitým reliéfem a srážkovým stínem Krušných hor.
Počet letních dnů
50 až 60
Počet dnů s teplotou nad 10 °C
160 - 170
Počet mrazových dnů
100 - 110
Průměrná teplota v lednu
-2 až -3
Průměrná teplota v červenci
18 až 19
Průměrná teplota v dubnu
8 až 9
Průměrná teplota v říjnu
7 až 9
2

Hodnoty nejsou k dispozici
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Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
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90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 až 50

C.2.2 Voda
Oblast uvažovaného záměru leží částečně v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory, jejíž hranice se nachází
na rozhraní v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Převážná část širšího území patří do povodí Ohře, pouze nejsevernější část je odvodňována
mimo území ČR (povodí Zschopau).
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou poměrně složité tím, že v horninách
předkvartérního podkladu (podle rozdílného stupně zvětrání) se střídají propustnější (více
rozpukané) polohy s málo propustnými. Tím vznikají drobné zvodně (s malou zásobou vody)
s omezenou vydatností a rozdílným chemickým složením této podzemní vody.
Podzemní voda se ověřovala dvěma liniemi vrtů a to:
V linii vrtů 1 a 2 je voda v hloubce 2,3 m až 3,2 m. Ustálená hladina je v hloubce 1,85 m až
2,05 m. V druhé linii vrtů je podzemní voda v hloubce 1,9 m až 2,9 m. Ustálená hladinu je v
hloubce 1,65 m až 1,85 m.
Z hydrologického hlediska lze Chomutovsko rozdělit na horskou oblast zahrnující plochý
hřeben Krušných hor a nížinnou oblast zahrnující úpatí Krušných hor a Chomutovsko–
mostecko–teplickou pánev.
Město Chomutov má vybudován systém zásobování velmi kvalitní vodou z Krušných hor.
Přirozené vodní plochy na Chomutovsku prakticky neexistují. Převážná většina z nich vznikla
činností člověka k vodohospodářským účelům nebo v souvislosti s hornickou činností. Jako
zdroje pitné vody na Chomutovsku slouží přehrady Křímovská, Kamenička a Jirkovská, které
zároveň plní funkci ochrannou. Vodní díla Zaječická přehrada a Újezd (Kyjická přehrada)
slouží k regulaci toku Bíliny, Podkrušnohorského přivaděče a ochraně povrchových dolů.
Další vodní plochy vznikly zatopením, nebo umělým přehrazením povrchových lomů zbylých
po dobývání surovin a na výchozech uhelné sloje.
Unikátní vodní plochou je Kamencové jezero, vzniklo v poddolovaném území bývalého
hlubinného kamencového dolu, složení vody zde vylučuje jakýkoliv organický život kromě
prvoků a dnes slouží především k rekreaci a vodním sportům. Na území Chomutova leží také
Filipovy a Otvické rybníky sloužící k chovu ryb. Velký otvický rybník slouží i k rekreaci. Na
okraji Chomutovska leží největší vodní plocha celého regionu – Nechranická přehrada. Byla
vybudována jako zdroj vody pro okolní tepelné elektrárny a ochranu níže ležících obcí a měst.
Dnes slouží také k rekreaci, vodním sportům a chovu ryb.
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C.2.3 Půda
Celé zájmové území již bylo člověkem přetvořeno, v minulosti bylo využíváno jako
zahrádkářská kolonie a již nevyužívaný ovocný sad.
Realizací záměru dojde k trvalému záboru ZPF. Dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění, je z tohoto důvodu nutné požádat o její
vynětí.
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhovaný záměr
z větší části zemědělskou půdou (ZPF) s definovanou ochranou (jak je uvedeno
v kapitole B.II.1).
Charakteristika a kvalita půdy:
O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci ve znění pozdějších
předpisů).
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě,
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku.
Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:
prvním
- o klimatickém regionu,
druhém a třetím
- o půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,
čtvrtém
- o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,
pátém
- o skeletovitosti, hloubce půdy apod.
Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Parcely dotčené stavbou jsou
charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou jednotkou – BPEJ a je zařazena do IV.
třídy ochrany.
Charakteristiky tříd ochrany pozemků určených k vynětí (dle metod. pokynu č.j.
OOLP/1067/96) uvádíme níže:
IV - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu,
Celková plocha k vynětí ze ZPF …………………..23.440 m2
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch záboru humusová vrstva (dle
požadavku OSS), humus bude deponován na vyhrazené místo a následně použít na teréní
úpravy a na plochy určené k ozelenění areálu (cca 21 % plochy).
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Posuzovaná lokalita

Obrázek – Oblast a okolí uvažovaného záměru

C.2.4 Horninové prostředí, přírodní zdroje a chráněná ložisková
území
Geomorfologické celky, reliéf:
Provincie:
Česká Vysočina
Subprovincie:
Krušnohorská subprovincie
Oblast:
Krušnohorská hornatina
Celek:
Mostecká pánev
Podcelek:
Chomutovsko – teplická pánev
Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je tvořena měkkými
a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a písčité
sedimenty).
Zájmové území je v předkvartérním podkladu budováno muskovit-biotitickou pararulou
proterozoického stáří. Tato metamorfovaná (přeměněná) hornina je v přípovrchové zóně zcela
nepravidelně mechanicky a zčásti i chemicky zvětralá až zcela zvětralá (rozložená).
Zvětralinový plášť tohoto charakteru dosahuje mocnosti dm až několika metrů. Tvoří jej tedy
hornina silně zvětralá (třída R5 dle ČSN 73 1001), lehce rukou lámatelná a hornina rozložená
(třída R6 - F3 a F4) charakteru slídnaté písčité (prachovité) hlíny a písčitého jílu, převážně
pevné konzistence. Významně je nepravidelnost ve zvětrání horniny ovlivněna blízkostí
hlavní poruchové zóny Českého masivu –podkrušnohorským zlomem, jenž dosahuje šíře až
několika metrů.
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Přírodní zdroje:
Oblast chomutovsko-mostecko-teplické pánve je jednou z nejvýznamnějších ložisek hnědého
uhlí. Kromě hnědého uhlí se v území nacházejí rovněž ložiska nevýhradních nerostů.
Současná těžba hnědého uhlí probíhá v rámci vládních limitů stanovených vládou ČR
z počátku 90. let 20. století (usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 1991 č. 444).

Obrázek – Poddolovaná území a povrchová těžba v okolí Chomutova

Hlavním důlním dílem se podle § 10, odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí
všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch a důlní díla otevírající výhradní ložisko
nebo jeho ucelenou část.
Chráněná ložisková území (CHLÚ) - Chráněná ložisková území,
Číslo
ChLÚ

Název

Surovina

IČ

Organizace

07970000 Otvice

Uhlí
00117650
hnědé

Česká geologická služba - Geofond

07610000 Holešice

Uhlí
28678010
hnědé

Vršanská uhelná a.s., Most

07930100

Droužko Uhlí
00117650
vice I.
hnědé

Česká geologická služba - Geofond

Zdroj: www.geofond.cz/mapsphere

Na dotčeném území se nenachází žádná evidovaná ložiska. Nejbližší chráněná ložiska jsou
vzdálená cca 1300 m JV směrem Otvice a JZ směrem cca 3,5 km Droužkovice.
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C.2.5 Fauna a flóra
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA et al. 1969) pokrývaly
zájmové území dubo-habrové háje (Carpinion betuli) a acidofilní doubravy (Quercion roboripetraeae). Podél vodních toků (Bílina, Březenecký potok a jejich drobné přítoky) se
uplatňovaly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae).
Zajímavé je srovnání zájmového území s mapou potenciální přirozené vegetace České
republiky (NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. 1998). Dle této mapy pokrývaly celé posuzované území
černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
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.
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ
INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (Příloha H.5. Ing. Čestmír
Ondráček, konzultace: Vít Tejrovský) - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí
vymezeného zájmového prostoru.
Cílem terénního průzkumu bylo:
o určit, zda dojde k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných
a ohrožených druhů vyšších rostlin, obratlovců a bezobratlých,
o zpracovat botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) se zvláštním zřetelem
na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně vzácné,
o zpracovat zoologický inventarizační průzkum (obratlovci) se zvláštním zřetelem na
druhy, které v zájmovém území hnízdí, či jsou svým výskytem na něj přímo vázány, či
sem pouze zaletují nebo lokalitu občasně navštěvují,
o zhodnotit vliv stavby na vybrané skupiny bezobratlých, se zaměřením na druhy zvláště
chráněné, ohrožené a regionálně vzácné.
Zájmové území se skládá ze dvou částí. V dolní (jihovýchodní) části se rozkládají lada se
škvárovým a písčitým povrchem a jen sporou vegetací. Druhá část se nachází na okraji
bývalých sadů. V rostlinných společenstvech dominují plevelné druhy
Zvláštní důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů a druhů ve vazbě na soustavu
NATURA 2000.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:


Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 96 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu není
žádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.


Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V zájmovém území nebyl zjištěn žádný druh obojživelníka, v místě stavby se ani
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nenacházejí žádné vhodné biotopy pro jejich rozmnožování. Plazi byli zjištěny 2 druhy, a to
silně ohrožený slepýš křehký a ještěrka obecná. Oba druhy se však vyskytují pouze v širším
území při kraji stávajících ovocných sadů mimo vlastní lokalitu stavby.
Ptáci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 27
druhů ptáků, z toho 4 druhy na lokalitě přímo hnízdí. Jedná se o běžné druhy kulturní
krajiny, které nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné.
V širším území jsou 4 druhy zařazeny mezi zvláště chráněné druhy ptáků dle vyhlášky MŽP
ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:
o silně ohrožené - krahujec obecný–hnízdí, ale ve velké vzdálenosti (1 pár)
o ohrožený - ťuhýk obecný–hnízdí, ale ve velké vzdálenosti (1 pár)
o ohrožené - rorýs obecný- hnízdí (20 – 30 ex.)
o ohrožený vlaštovka obecná– nehnízdí, pouze zaletuje (20 – 40ex.).
Z hnízdících druhů není žádný druh zařazen mezi zvláště chráněné druhy ptáků dle vyhlášky
MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Je třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněné zákonem dle §5a zákona 114/1992Sb., v platném znění.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno
7 druhů savců, z nichž je 1 druh zařazen mezi zvl. chráněné druhy – netopýr rezavý.
Tento druh se vyskytuje ve škvírách panelového domu na Březenecké ulici. Záměrem
stavby nebude jeho populace nijak dotčena, ani ovlivněna.
o silně ohrožené - netopýr rezavý
Bezobratlí:
Na konkrétní lokalitě byl zjištěn (odchycen) jeden druh Carabidae, jež nepatří mezi
zvláště chráněné druhy, dále byly zjištěny 3 druhů běžně se vyskytujících denních
motýlů, z nichž žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy.
Byl zjištěn výskyt čmeláka Bombus spp., jež patří mezi zvláště chráněné druhy
bezobratlých živočichů. Jeho výskyt byl zjištěn zejména podél stávajících ovocných
sadů.
Na základě zjištění není nutno žádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona), neboť všechny tyto druhy do
lokality pouze příležitostně zaletují nebo se vyskytují v dostatečné vzdálenosti, kdy nebudou
nijak negativně ovlivněny populace těchto druhů v daném území ani jejich biotop.
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C.2.6 Krajina
Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění.3
Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových či
blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením
z charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, může představovat zásah do charakteru,
rázu či identity krajiny v případě, že dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které
spoluvytvářejí krajinný ráz. Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů
s civilizačními prvky".
Z toho vyplývá, že lze vylišit krajinu přírodní či přírodě blízkou na jedné straně a krajinu
urbanizovanou dělenou na městskou či venkovskou na straně druhé. Řešené území (krajinný
celek) je možné zařadit do krajiny urbanizované.
Zájmové území se nalézá v urbanizované krajině, představované velkým městem –
Chomutovem, na níž navazuje krajina těžebních a devastovaných ploch, na severu
zalesněných ploch Krušných hor.
Následkem lidské činnosti došlo ke značným změnám krajinného obrazu – katastr má nyní
jednoznačně ráz s významným podílem devastovaných ploch – dřívější přírodní krajina
z větší části zanikla, zbylé lesy mají změněnou druhovou skladbu. Posuzované území se
nachází v zanedbané části sídliště Březenecká (bývalá zahrádkářká kolonie, opuštěný ovocný
sad, nefunkční švárové hřiště). Nejbližšími sídlišti od popisovaného území je sídliště Severka
jižním směrem a jihozápadním směrem sídliště Jitřenka.
V současné době je estetická hodnota zájmového území velmi nízká, přispívá tomu zejména
neudržované pozemky v okolí.

C.2.7 Obyvatelstvo
Město Chomutov má dvě katastrální území s plochou 2 926 ha.
Chomutov se nachází v severozápadních Čechách pod Krušnými horami v nadmořské výšce
330 m. Leží na důležité dopravní tepně, křižují se zde silnice 1/7 z Prahy ke hraničnímu
přechodu v Hoře Svatého Šebestiána se silnicí 1/13 z Karlových Varů do Liberce. Velmi
významný je i chomutovský železniční uzel s tratěmi do Chebu, Prahy, Ústí nad Labem
a Vejprt, navazujicí na trať do Spolkové republiky Německo. V 60. letech docházelo
k rozsáhlým demolicím domů. Vznikla nová panelová sídliště. Historické jádro města naštěstí
zůstalo zachováno a r. 1992 bylo vyhlášeno památkovou zónou. 30.6.2006 se Chomutov stal
statutárním městem.

3

"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa i oblasti, je chráněn před činností snižující
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v
krajině". (odst. 1 § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).
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C.2.8 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou OC, budou
požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je možné potřebné
stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

C.2.9 Kulturní památky
V těsném okolí uvažovaného záměru se žádné významné kulturní památky nevyskytují.
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Popisované území se nachází při S okraji města Chomutov sídliště Březenecká.
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území:












Dotčené území se nachází v Ústeckém kraji.
Dotčené území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášeny
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní
památky.
Nejbližším nadregionální biokoridorem je NRBK K3 Studenec – Jezeří, jehož osa
prochází cca 600 m SSZ směrem.
Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, nejbližším je Přírodní park
Bezručovo údolí, který je vzdálen cca 520 m SZ směrem.
Plocha uvažovaného záměru se nenachází v blízkosti chráněného ložiskového území.
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
Na ploše uvažovaného záměru nenacházejí žádné registrované kulturní či historické
památky.
Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné.
Dotčené území se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Lokalita je poměrně akusticky rušná.

Kvalita životního prostředí v dotčeném území je detailněji popsána v předcházejících částech
kapitoly C. Širší posuzované území je ekologicky nestabilní.
Kvalitu životního prostředí v zájmovém území jako celku lze hodnotit jako průměrnou až
podprůměrnou. Území má podprůměrné přírodovědné hodnoty a podprůměrnou krajinně
estetickou atraktivitu. Nenabízí žádnou možnost rekreace. Území je zatíženo v posledních
letech emisemi z dopravy.
Z hlediska celkové kvality životního prostředí lze konstatovat, že v této lokalitě nedochází v
posledních letech k výraznému zlepšení ani zhoršení.
K hodnocení kvality prostředí existuje i řada dalších metod. Hodnotící proces vychází z
hodnocení negativních vlivů na ŽP, respektive jeho složky.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Dokumentace dle §8 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.4 tohoto zákona.
Název záměru
Obchodní centrum CHOMUTOV - BŘEZENECKÁ
KAP ATELIER s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

62/101

D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Sídliště Březenecká se začalo stavět v 70. letech 20.století. Dnešním cílem je zlepšit
prostředí pro bydlení a život na chomutovských sídlištích v zóně Březenecká, Kamenná,
Zahradní a Písečná.

D.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.1.1 Vliv na zdraví a faktor pohody obyvatel

Vlivy hodnoceného záměru budou vlivy zcela typické pro provoz obdobný obchodních
objektů. Provozem obchodního centra nevzniknou žádná významná zdravotní rizika, která
by byla vyvolána stavbou záměru ani se nepředpokládá žádné reálné přímé negativní
ovlivnění obyvatelstva.
Na základě výstupů z provedených odborných studií lze očekávat, že provozem stavby
nebudou porušovány zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže
z narušení faktoru pohody obyvatel.
K určitému narušení faktoru pohody dojde v těsném okolí plochy záměru v období stavebních
prací. Z hlediska tohoto narušení je nutno na připravované práce upozornit obyvatele
s dostatečným předstihem.
Dalším vlivem bude i problematika zvýšené prašnosti v přilehlých ulicích, a to především
v období stavebních prací. Tuto prašnost lze technickými opatřeními minimalizovat - i zde
je nutné s dostatečným časovým předstihem o této skutečnosti obyvatele přilehlého okolí
informovat.
Všechny vznikající odpady jsou známé a budou likvidovány autorizováni subjekty v souladu
se zákonem.
Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest 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.
Neméně důležitým měřítkem je pro faktor pohody i samotný postoj obyvatel. Obyvatelé
budou existenci stavby vnímat rozdílně, proto i faktor pohody těchto lidí bude mít rozdílnou
intenzitu.
Jedna se o vliv malý, ale významný z hlediska systematického regionálního přístupu.
Záměr je z hlediska vlivu na obyvatelstvo přínosem.
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Vlivy sociálně - ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo pozitivní vliv. Pro
řadu občanů v regionu přinese realizace záměru pracovní příležitosti ať už přímo, tak nepřímo
prostřednictvím poskytování navazujících služeb.
Z hlediska sociálně - ekonomického se bude jednat o vlivy pozitivní.

D.2 Vlivy na ovzduší a klima
Zdrojem emitovaných škodlivin budou během výstavby automobily a stavební mechanismy.
Charakter těchto zdrojů znečištění bude ale jen dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný
a liniový.
Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani
neovlivní klima dané oblasti.
Vlastní provoz na parkovišti (automobilová doprava návštěvníků a dopravnich prostředků
zajišťujicich zasobovani) ovlivní imisní situaci v území minimálně.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.), závěry viz. kap.D.1.2.
Jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší byla použita větrná růžice Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), do výpočtu jsou zahrnuty bodové (výstupy
spalování ZP) liniové (komunikace), respektive plošné (parkoviště) zdroje. Nejbližší obytné
objekty (panelové domy) jsou zahrnuty jako referenční body výpočtu.
Imisní hodnoty pozadí, reprezentují vliv dopravy po městských komunikacích Březenecká
a Pod Strážištěm podle modelových intenzit. Délka zohledněných úseků komunikací je
cca 300 m.
V roce 2008 (poslední prezentovaný rok) byly v měřící síti ČHMÚ (č. 1001 – Chomutov)
naměřeny následující průměrné hodinové – denní – roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2),
oxidu dusičitého (NO2), oxidu uhelnatého (CO) a frakce prachu PM10.
Tato pozaďová městská stanice má reprezentativnost je do od 0,5 do 4 km, je umístěna cca
1 km jižně od budoucího OC.
Pro určení lokální úrovně pozadí je zohledněna intenzita dopravy na městských komunikacích
a i synergické působení areálu Penny Market.
Všechny určené imisní koncentrace provozu při spalování zemního plynu, jsou uvedeny
v tabulce (str. 9), a s velkou rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani pro
ochranu ekosystémů.
V případě napojení na horkovod dojde u maximálních (hodinových) imisních hodnot pro
provoz, jak je uvedeno v tabulce (str. 10) pro dominantní znečišťující látku NO2 ke snížení u
nejvyšších objektů v lokalitě na polovinu u r.b. 4 a na třetinu u r.b. 5. U průměrných ročních
koncentrací je snížení obdobné.
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Pro imisní hodnoty provozu + pozadí v případě napojení na horkovod jak je uvedeno
v tabulce (str. 10) vyplývá, že při vybudování nového Obchodního centra Březenecká se
dominantně uplatní vliv dopravy. Součtové imisní hodnoty průměrných ročních
koncentrací v referenčních bodech závisí především na hodnotách určených pro dopravu
po veřejných komunikacích.
(Viz. tabulky v RS – příloha H.3. str. 9 a 10).
Závěr rozptylové studie:
„Vzhledem k určeným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra
Březenecká, Chomutov mít podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí.
Vypočtené hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou
u nejbližších obytných objektů poměrně se značnou rezervou pod imisními limity určenými
pro ochranu zdraví“.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

D.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.3.1 Hluk

Hygienické limity jsou stanoveny NV č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací., v platném znění.
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce

0 dB
-10 dB.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, T má tedy pro sledovaný
chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.
Výstavba se předpokládá obecně v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin, kdy je přípustná až
korekce + 15 dB k hygienickému limitu (50 dB).
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Tabulka - vliv výstavby, pozadí, provozu a součtový vliv provozu spolu s pozadím
výstavba
pozadí
provoz

r.b.
x (m)
y (m)
1
667
542
2
672
603
3
629
668
4
650
697
Specifikace referenčních bodů:

LAeq,s (dB)
53,0
56,3
57,4
59,5
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provoz + pozadí

LAeq,16h (dB) LAeq,8h (dB) LAeq,16h (dB)
59,2
37,0
59,2
59,9
39,3
59,9
49,0
41,6
49,7
45,5
43,9
47,8

- r.b. 1 – č.p. 3658,
- r.b. 2 – č.p. 3998,
- r.b. 3 – č.p. 4007,
- r.b. 4 – č.p. 5504.
Vliv provozu nedosahuje s rezervou limit 50/40 dB pro den/noc. V noci se mohou v
omezené míře uplatnit určité stacionární zdroje. Z hlediska vlivu na okolí se jedná zejména o
zařízení vzduchotechniky.
S ohledem na odstup vstupů a výstupů těchto zařízení od okrajů obytné zóny (cca 150 až 200
m) nepřekročí imisní hodnota při nočním provozu hodnotu cca 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).
Vliv provozu areálu nepřekročí s rezervou u obytných objektů limit 50/40 dB pro den/noc, kdy
v noci je rozhodující omezený chod zejména vzduchotechniky, který se projeví podle
odborného odhadu u okolní zástavby imisemi do cca 28 dB. Příspěvek způsobený provozem
při denním provozu je maximální v referenčním bodě 4. Pro součtové hodnoty vlivu provozu
+ pozadí platí, že imisní hodnoty u obytných objektů u silnice 00732 (zde zejména r.b. 1
a r.b. 2) jsou natolik ovlivněny imisemi z uvedené komunikace, že vliv provozu se zde vůbec
neprojeví. Vliv provozu se projeví významněji pouze v r.b. 4, který leží nejblíže a u
vícepodlažního obytného domu (r.b. 3). – obr. příloha HS (H.3.)
Závěr studie:
“Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Obchodního centra
Březenecká, Chomutov 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 bude pro provoz centra se značnou
rezervou dodržen limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru
(50 dB) pro denní provoz.
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 Březenecká, Chomutov
jsou vlivem volby referenčních bodů na fasádách směrem ke zdrojům hluku z provozu
v kontextu dopravy po určených městských komunikacích (zde úseky ulic Březenecká
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a Pod Strážištěm, každá o délce cca 300 m) převážně hodnotami vlivu nového centra a
Penny Marketu“.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba ani provoz OC s parkovištěm
mít vliv na hlukovou situaci v okolí.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako akceptovatelný.

D.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
a) při výstavby
Realizace projektu výstavby OC – Březenecká, může do určité míry ovlivnit povrchové a
podzemní vody v těchto směrech:
o odvodnění celého území,
o zvýšené množství odváděných vod.
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou poměrně složité tím, že v horninách
předkvartérního podkladu (podle rozdílného stupně zvětrání) se střídají propustnější (více
rozpukané) polohy s málo propustnými. Tím vznikají drobné zvodně (s malou zásobou vody)
s omezenou vydatností a rozdílným chemickým složením této podzemní vody.
Zasáklá voda ze srážek se hromadí v mírně zvětralých, značně rozpukaných pararulách, za
málo propustnými polohami rozložených pararul.
Vodní režim území bude DIFUZNÍ, bude-li svah za objektem OC trvale účinně odvodněn. To
bude nutné realizovat i vzhledem k velmi vysoké agresivitě mělce podpovrchové (podzemní)
vody.
Míra těchto ovlivněni je přímo závislá na vodohospodářském řešeni záměru, které musí
respektovat příslušné zásady a normy, platné pro technické řešeni záměru.
o Při těžbě odřezu bude nutné postupně podchycovat nepravé horizonty podzemní vody
a svádět je mimo zájmové území. Předpokládáme, že vydatnost těchto nepravých
zvodní je omezená. Bude však nutné pod svahem provést hloubkovou drenáž tak, aby
voda zakleslá k patě svahu nezpůsobovala promrzání či tvorbu ledových polí (při patě
svahu) v zimním období.
o Vzhledem k výskytu vody ve svahu, doporučujeme navrhnout svah ve sklonu 1 : 1,75
až 1 : 2, nebo svah zabezpečit gabiony. Ty zamezí (přirozeně) i promrzání zemin
v patě budoucího svahu.
Při dodržování všech norem a předpisů při výstavbě, nebude docházet k negativnímu
ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné (v
případě dodržení všech doporučených kompenzačních opatření).
b) při provozu
Splaškové odpadní vody od nového objektu obchodního centra budou odváděny
navrhovanou splaškovou kanalizací do veřejné splaškové kanalizace – napojené na
splaškovou stoku DN 300 mm PVC v komunikaci Jarní.
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Dešťové vody ze střech obou objektů i mírně znečištěné (zaolejované) odpadní dešťové vody
z parkoviště a stání osobních a nákladních aut budou vedeny do odlučovače lehkých kapalin
se sorpčním filtrem do dešťové kanalizace, která se nachází na ulici Jarní, dále odchází do
Podrušnohorského přivaděče.
Při dodržování všech norem a předpisů při provozu OC, nebude docházet k negativnímu
ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné (v
případě dodržení doporučených kompenzačních opatření).

D.5 Vlivy na půdu
Stávající povrch území tvoří hunozní horizont mocnosti 0,30 m až 0,40 m a hlinitokamenité
navážky mocnosti 0,35 m až 1,40 m a škvára na povrchu hřiště.
Z výsledků geologického průzkumu bude do násypů použit pouze vhodný materiál.
Výpočtem předpokládaného objemu zemních prací bylo konstatováno, že vypočítané
kubatury řeší vyrovnanou bilanci zemních prací včetně napojení na stávající komunikaci.
(Nejprve byl proveden výpočet kubatury sejmuté ornice a následně výpočet kubatur zemních
prací.)
V případě, že místní zeminu nebude možné z důvodu mechanických vlastností použít do
násypů tato se odveze a pouze ta část která bude splňovat požadované podmínky by mohla
být během výstavby OC použita.
Vytěžená půda při skrývce z plochy staveniště se v největší možné míře vrátí na původní
místo tj. na sadbové a terénní úpravy.
Kontaminaci půdy emisemi (popřípadě uniky pohonných hmot) ze stavebních strojů je možné
považovat za únosnou vzhledem k časovému omezení trvání tohoto vlivu. Dočasným a
vhodně plánovaným deponováním ornice.
Většina dotčených ploch musí být po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo
vhodně rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště.
Vlivy na půdu lze označit z hlediska záboru ZPF jako únosné.

D.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace stavby bude mít určitý vliv na horninové prostředí, tento vliv lze svým rozsahem i
z hlediska významu považovat za únosný při respektování inženýrsko geologického
průzkumu, který přímo řeší založení objektu, základové poměry lokality pro výstavbu
objektu obchodního centra, parkovišť a zpevněných ploch.
o Pod objektem je řešen odřez do hloubky cca 3,50 m, v oblasti zavážkového dvoru až
4,50 m. Výkopek bude ze 40 % tvořen svahovými hlínami promísenými s zcela
rozloženou pararulou charakteru prachovité a písčité hlíny, vše pevné konzistence
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a z 60 % těžením silně zvětralé pararuly třídy R5, která se bude rozpadat převážně do
písčité hlíny a drobné drtě pararul.
o Při těžbě odřezu ve dvou etážích budou v první (horní) etáži těženy zeminy, které lze
využít do násypů pouze tehdy, budou-li zlepšeny hydraulickými pojivy. Zeminy
z druhé ( hlubší) etáže lze do násypů ukládat bez úprav, ve vrstvách mocnosti cca 0,30
m, zhutněných na D = 95 % dle ČSN 72 1006.
o Před ukládáním výkopku v ploše parkoviště, bude nutné povrchovou vrstvu (včetně
škváry na hřišti) pod násypy, zlepšit hydraulickými pojivy ve vrstvě mocnosti 0,40 –
0,50 m. Pak doporučujeme násypy provést do úrovně pláně a tam, kde nebude aktivní
zóna mocnosti 0,40 m zlepšena hydraulickými pojivy, bude nutné zlepšení provést
(poznámka: a to i tam, kde bude v úrovni pláně silně zvětralá pararula). Pouze
v případě, že pláň bude tvořit mírně zvětralá pararula třídy R4 (v ploše OC) není
nutné provádět zlepšení.
o Objekt projektovaného obchodního centra doporučujeme založit PLOŠNĚ (pasy,
patky) z úrovně pláně (388,40 m n.m.) ochráněné zeminou v mocnosti cca 0,10 m (lze
využít i škváru z hřiště apod.). Objekt bude tedy založen po provedení hrubých
terénních úprav. V nich je nutné počítat s tím, že podloží násypů a části výkopku (při
dvouetážovém těžení odřezu) bude nutné zlepšit hydraulickými pojivy
Stávající povrch území tvoří hunozní horizont mocnosti 0,30 m až 0,40 m a hlinitokamenité
navážky mocnosti 0,35 m až 1,40 m a škvára na povrchu hřiště.
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality
se nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývací prostor chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).
Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.
Provozem areálu nebude horninové prostředí lokality nijak ovlivněno.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako přijatelné (při
dodržení všech opatření, kapitola D.IV.2).

D.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ
INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (Příloha H.5. Ing. Čestmír
Ondráček) - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru.
Na základě biologického průzkumu vzájmové lokalitě nebyl zaznamenán výskyt žádných
zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny,
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v platném znění, a vyhlášky č. 365/1992 Sb. Vyskytují se zde pouze běžné druhy hojné
i v člověkem přeměněné krajině. Na paměti je nicméně třeba mít výskyt zvláště chráněných
druhů flóry a fauny v okolních, byť vzdálených ZCHÚ, resp. na území soustavy NATURA
2000.
Na posuzovanou plochu nikde bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná
společenstva s registrovaným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin živočichů (podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Negativní vliv realizace záměru na výskyt těchto živočichů však z výše uvedených důvodů
nepředpokládáme.
Vzhledem k umístění záměru v již zastavěném a již využívaném prostoru (bývalé hřiště,
nefunkční zahrádky atd.) nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop nebo vést
k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Sledované území není z ekologického
hlediska nijak významné.
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 záměru na faunu a floru lze hodnotit jako nevýznamné.

D.8 Vlivy na krajinu
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Krajinný ráz zde definuje jako
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Protože se jedná o území silně antropologicky pozměněné vyskytující se v intravilánu města
lze vlivy považovat za nulové.

D.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
Lokalita určena pro výstavbu OC nemá žádný zvláštní historický význam.
Z hlediska možnosti odkrytí archeologických nálezů je také nutné respektovat zákon
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a před zahájení stavby provést povinný záchranný
archeologický průzkum. Záměr je mimo území městské památkové zóny či městské
památkové rezervace.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Ve srovnání se současným stavem životního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska velikosti
a významnosti jako jediné možné vlivy na hluk, ovzduší, půdu a faunu a floru v
posuzovaném území.
Ostatní vlivy (horninové prostředí, povrchové a podzemní vody, hmotný majetek a kulturní
památky) jsou zanedbatelné, popř. akceptovatelné.
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP.
Na základě výstupů jednotlivých vlivů, jak je popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné,
že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) vlivy na hlukovou situaci - na základě závěru autora Hlukové studie (příloha H.3.) lze
konstatovat, že
o vliv provozu OC nedosahuje s rezervou limit 50/40 dB pro den/noc.
o vliv provozu areálu OC s sousedního Penny marketu nepřekročí s rezervou u
obytných objektů limit 50/40 dB pro den/noc.
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz OC Březenecká,
Chomutov mít podstatný vliv na hlukovou situaci v okolí.
Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu OC jsou vlivem volby referenčních bodů na
fasádách směrem ke zdrojům hluku z provozu v kontextu dopravy po určených městských
komunikacích (zde úseky ulic Březenecká a Pod Strážištěm, každá o délce cca 300 m)
převážně hodnotami vlivu nového centra a Penny Marketu.
Součtové hodnoty vlivu provozu + pozadí platí, že imisní hodnoty u obytných objektů u
silnice 00732 (zde zejména r.b. 1 a r.b. 2) jsou nejvíce ovlivněny imisemi z uvedené
komunikace, že vliv provozu se zde vůbec neprojeví. Vliv provozu se projeví významněji
pouze v r.b. 4, který leží nejblíže a u vícepodlažního obytného domu (r.b. 3). – obr.
příloha HS (H.3.)
b) vlivy na ovzduší - na základě autora Rozptylové studie (příloha H.3.) lze konstatovat, že:
- vliv provozu v případě napojení na horkovod: Všechny vypočítané imisní koncentrace
s velkou rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Reprezentativní (roční)
přírůstky koncentrací ke stávající hodnotě pozadí v lokalitě nepřesahují v určených
referenčních bodech 0,4 µg/m³ u CO a jsou kolem hodnoty 0,1 µg/m³ u NO2 a CxHy.
- vliv provoz v případě spalování zemního plynu: Pro dominantní znečišťující látku NO2 se
jedná u krátkodobých hodnot maximálně o 11,0 µg/m3 v r.b. 4 (5,5 % limitu). Ve vlivu
provozu je zahrnutý i obchod Penny Market. Všechny určené imisní koncentrace s velkou
rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystémů.
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Reprezentativní (roční) přírůstky koncentrací provozu k pozadí jsou u obytné zóny
maximálně cca 0,4 µg/m3 pro CO, 0,2 µg/m³ pro NO2 a do 0,1 µg/m3 pro CxHy.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že vzhledem ke stanoveným hodnotám nebude mít
výstavba a provoz vliv na znečištění ovzduší v okolí.
c) vlivy na povrchové a podzemní vody: na základě odvodnění celého území dojde ke
zvýšenému množství odváděných vod. Při výstavbě s provozu je nutné dodržovat všechna
doporučená kompenzační opatření. Dodržování všech norem a předpisů nebude docházet k
negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod.
d) vlivy na půdu: na základě geologického průzkumu a výpočtu předpokládaného objemu
zemních prací bylo konstatováno, že vypočítané množství řeší vyrovnanou bilanci zemních
prací včetně napojení na stávající komunikaci. Půda při skrývce se v největší možné míře
vrátí na původní místo tj. na terénní úpravy a sadbové úpravy.
e) vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje: na základě inženýrsko-geologického
průzkumu lze konstatovat, že uvažovaný záměr je při dodržení všech opatření přijatelný.
f) vlivy na faunu a floru – s ohledem na závěry biologického průzkumu (příloha H.4.) lze
konstatovat, že uvažovaný záměr nebude mít vliv na přírodní společenstva v dané lokalitě
a zjištěné druhy, v zájmové lokalitě nebyl zaznamenán výskyt žádných zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Na posuzovanou plochu nikde
bezprostředně nenavazují přirozená či původní rostlinná společenstva.

Možnost přeshraničních vlivů:
Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic se žádné podstatné vlivy nepředpokládají.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
o rizika při výstavbě posuzovaného záměru,
o rizika při samotném provozu posuzovaného záměru,
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č. 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní
předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

D.III.1 Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
 rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů,
 rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze,
 riziko nadměrného hluku,
 riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti,
 riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků.
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi
počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná
a nevyžadují zvláštní opatření.

D.III.2 Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Možnost vzniku havárií s negativním dopadem na složky životního prostředí lze technickými
opatřeními snížit na minimum. Při dodržení běžných bezpečnostních opatření je
pravděpodobnost havárie nízká.
Dále bude třeba důsledně provádět pravidelné školení zaměstnanců. Je nutno dbát všech
projektovaných bezpečnostních opatření a zajistit všechny kontrolní činnosti nutné k prevenci
event. havárií.
Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do skupin:
a) Řešení požární bezpečnosti bude provedeno dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost
staveb a dalších navazujících norem.
b) Z hlediska ochrany ovzduší musí všechna instalovaná zařízení splňovat emisní limity dle
NV č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
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c) Únik ropných látek je reálným rizikem, může k němu dojít v důsledku úkapů ropných
látek z dopravních prostředků v průběhu výstavby a provozu a při nerespektování příslušných
technologických a provozních postupů. Vždy reálné poškození těmito látkami může souviset
s vadami materiálu atd. Moderní technologické znemožňuje i zatížení ŽP ropnými produkty.
d) V případě nakládání s chemickými látkami a přípravky podléhajícímu režimu
zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, bude zajištěno
plnění veškerých ustanovení výše uvedených právních předpisů a vyhlášku č. 232/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Pro
jednotlivé chemické látky a chemické přípravky je nutné zajistit bezpečnostní listy
v českém jazyku ve smyslu vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný
obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění
pozdějších předpisů.
e) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik nějakých
významných havarijních rizik, které by mohly ohrožující tuto složku životního prostředí.
Areál bude vybaven zabezpečenými manipulačními plochami se svodem dešťových vod, a
tedy i případně kontaminovaných ropnými látkami, do odlučovače ropných látek (lapolu).
Odvod dešťových vod bude do odsouhlaseného napojení.
Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat limity jakosti vypouštěných
odpadních vod stanovené správcem kanalizace.
Havarijní stavy na tomto úseku nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní
stavy způsobené porušením příslušných provozních a bezpečnostních předpisů.
Lze předpokládat, že při dodržování závazných zákonných norem a předpisů bude vznik
havarijních a nestandardních stavů s ohrožením jednotlivých složek životního prostředí
minimalizován.
Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení
- v našem případě se může jednat především o požár elektrotechnického příslušenství. Tato
rizika existují, jejich pravděpodobnost jsou stejná jako u ostatních elektrických zařízení.
Zvláštní opatření není nutné realizovat.
Objektivní rizika se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména
se může jednat o přívalové deště a větrné bouře atd.
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D. IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace,
2. opatření realizovaná v době výstavby,
3. opatření realizovaná v průběhu provozu.
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

D.IV.1
Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové
dokumentace
o Před realizaci akce bude nutno ověřit, zda-li posuzovaný záměr je v souladu s ÚPD.
o Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby nedocházelo ke zbytečným
časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule a po co nejkratší dobu. Tímto
postupem bude zajištěno minimální ovlivnění území prašným aerosolem, exhalacemi
a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky.
o Při plánování úprav a zejména umísťovaní jednotlivých prvků do nového areálu
minimalizovat zásahy do stávajících dřevinných. Hodnotné dřeviny v lokalitě
výstavby ochránit vhodným technickým řešením před vlivy stavební činnosti.

D.IV.2 Opatření realizovaná v době výstavby
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 areálu do provozu, je možno považovat:
o Investor zabezpečí trvalý ekologický dozor ve všech zásadních fázích realizace
projektu s garancí naplnění opatření vyplývajících z tohoto předloženého oznámení.
o Precizní provedení všech stavebních a montážních prací, používat stavební
mechanizmy v dobrém technickém stavu.
o Dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie.
o Pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.
o Stavební práce při výstavbě areálu provádět pouze ve dne v době od 7.00 do 21.00
hodin.
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Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
o řádnou technologickou přípravu,
o Vzhledem k výskytu vody ve svahu, doporučujeme navrhnout svah ve sklonu
1 : 1,75 až 1 : 2, nebo svah zabezpečit gabiony, resp. zedˇ tvořená drátěnými koši
vyplněnými kamenivem. Ty zamezí (přirozeně) i promrzání zemin v patě budoucího
svahu.
o Ve svahu odřezu bude nutné po přechodnou dobu podchytit vývěry nepravých
horizontů podzemní vody.
o Učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru.
o Dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!).
o 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 plat. předpisů staveniště vybavit potřebným
množstvím sorbetů ropných látek (DN 1 Adsodan Plus, CHEZACARB etc.).
o Veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně,
u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.
Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na:
o řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení,
o úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,
o v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.
Plynné emise
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace
a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na:
o udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů,
o dokonalou organizaci práce vylučující:
o zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení,
o běh jejich motorů naprázdno,
o technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3.
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Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost:
o účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností,
o 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,
o 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.
o Pro ochranu možné budoucí zástavby rodinných domů severně od OC je navržena
protihluková stěna délky 70 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování a
zásobovacího dvora a pro ochranu stávajícího rodinného domu č.p 5750 je navržena
protihluková stěna délky 30 m a výšky 3 m podél komunikace zásobování.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

o Před ukládáním výkopku v ploše parkoviště, bude nutné povrchovou vrstvu (včetně
škváry na hřišti) pod násypy, zlepšit hydraulickými pojivy ve vrstvě mocnosti 0,40 –
0,50 m.
o Násypy provést do úrovně pláně a tam, kde nebude aktivní zóna mocnosti 0,40 m
zlepšena hydraulickými pojivy, bude nutné zlepšení provést (poznámka: a to i tam,
kde bude v úrovni pláně silně zvětralá pararula). Pouze v případě, že pláň bude tvořit
mírně zvětralá pararula třídy R4 (v ploše OC) není nutné provádět zlepšení.
o Bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci území.
o Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu
se zák.č. 185/2001 Sb.
o Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích
apod.).
o Před vlastní rekultivací doporučujeme odebrat vzorky použitelných hlín pro
agrochemický a chemický rozbor za účelem případného zapravení hnojiv podle
návrhu ozelenění ploch.
Opatření na úseku fauny a flóry

o Technika a nástroje používané při realizaci záměru budou před začátkem prací
očištěny s cílem zabránit rozšíření diaspor nepůvodních druhů rostlin.
o Stavební práce doporučujeme provádět v období mimo 1.4. – 31.7., kdy by mohly být
výrazně rušení ptáci v období hnízdění.
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o Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického
průzkumu k datu zahájení stavby doporučuje zpracovatel oznámení, aby před
zahájením prácí byl v místech výstavby proveden orientační botanický průzkum
z důvodu případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů
rostlin.

D.IV.3 Opatření realizovaná při provozu
o V případě, že bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní
rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinen zasílat každoročně
hlášení o druzích odpadů, jejich množství a způsobech nakládaní s nimi příslušnému
úřadu.
o Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich
zneškodnění podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci obalů, případně
umožnit jejich využití jako druhotné suroviny.
o Nově vzniklé trvale travní porosty je třeba pravidelně kosit, s četností dle schváleného
plánu peče.
o Trávníky v areálu v případě potřeby hnojit s ohledem na aktuální skutečnou potřebu
živin, vyvarovat se přehnojovaní.
o Preventivně minimalizovat riziko neodborně provedených aplikací přípravků
sledováním řádně provozní kázně a prováděním zásahů pouze proškolenými
pracovníky.
o Pro ochranu možné budoucí zástavby rodinných domů severně od OC jsou navrženy
dvě protihlukové stěny. První o délce 70 m a výšce 3 m, druhá o délce 30 m
s výšce 3 m. (Protihluková absorpční stěna je dřevěná konstrukce ze dřeva, hoblovaná,
tlakově impregnovaná. Vnější strana – frézovaná kulatina PR 55mm, zadní stěna –
fošny s krycími lištami, uvnitř vzduchová mezera a speciálně upravená tlumící vata.
Montáž panelů se provádí do ocelových pozinkovaných IPB profilů. Tyto budou
uchyceny k opěrné stěně v rozteči 2,0m.)
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Ze strany zadavatele byly poskytnuty pouze ty podklady, které byly ve stadiu zadání
k dispozici. Mimo to získal zpracovatel další podklady a informace z dalších zdrojů. Při
prognózování budoucího stavu byly brány v úvahu jednak existující studie, jednak byly
provedeny vlastní propočty a odhady.
Posuzování vlivů záměru na životní prostředí bylo zpracovatelem provedeno dle platné
legislativy. Zpracování vychází z dostupných informací o stávajícím stavu životního
prostředí, ze zdrojů agentury CENIA, informací získaných od ČHMÚ, z mapových podkladů
a platných legislativních předpisů upravujících ochranu životní prostředí a veřejné zdraví.
Při hodnocení současné a budoucí zátěže ovzduší byl použit zpřesněný model firmy
IDEA-ENVI, s.r.o., Valašské Meziříčí (SYMOS´97, verze 2003).
Model je určen pro bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší ve venkovských
oblastech, v okrajových částech měst do 100 km od zdroje znečišťování ovzduší pro výpočet
látek s delší dobou setrvání v atmosféře, jako například NOx, CO.
Pro hodnocení hlukové zátěže byl použit program podle programového produktu HLUK+
firem JP Soft a Enviroconsult Praha, který byl schválen do užívání hlavním hygienikem
České republiky a který zahrnuje i novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
z roku 1996 a 2005.
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
V rámci zpracovávání Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o
posuzováni vlivů na životni prostředí v platném zněni se nevyskytly žádné nedostatky nebo
neurčitosti ve znalostech, které by znemožnily specifikovat očekávané vlivy stavby na životni
prostředí a obyvatelstvo. To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové
dokumentace.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
a) Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií a posudků jsou
autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky, a tak by závěry
těchto hodnocení neměly být již dále zpochybňovány, snad jen opět odborníkem na základě
doložených a relevantních připomínek.
b) Hodnocení vlivu 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 ± 2 dB u hluku. Nutno zdůraznit, že jako vstupní hodnoty pro výpočty v HS byly
zadávány hodnoty maximální (EIA vždy posuzuje nejhorší možnou variantu) – přesto
výstupní hodnoty splňují zákonné limity.
c) Hodnocení imisí 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.
d) Rozdílné názvosloví v jednotlivých studiích a podkladových materiálech a drobné rozdíly
v názvech popisovaných lokalit - správné názvosloví je uváděno na základě konzultací
s investorem oznámení EIA, a to v textu, který není citací příslušných dílčích studií. Při
použití citací se pak mohou vyskytnout drobné niance v místopisech, především v popisech
lokalit. Je proto nutné, aby čtenář, pokud narazí na nejasnost v termínech, použil jako výchozí
a jediný správný zdroj právě příslušnou dílčí studii.
Zpracovatel této 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.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/200 1 Sb. přicházejí do
úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
Jedná se o realizaci záměru výstavby Obchodního centra. Popis aktivní varianty včetně vstupů
a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
a) Typ použitého topného media
V případě OC je volena varianta použitého topného media – a to buď vytápění zemním
plynem či napojením OC na horkovod. V Rozptylové studii (Příloha H.3.) je s tímto faktem
počítáno a jednotlivé výstupy jsou zde porovnávány.
b) Plocha zastavěnosti
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území,
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.
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru, je uvažována jako referenční varianta
určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí. V současné situaci je za nulový stav
nutno považovat stav, kdy území je nevyužívané, leží ladem.
3. Aktivní nulová varianta
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.
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Cílem této Dokumentace bylo posoudit reálně podložené možné pozitivní i negativní vlivy
uvažovaného záměru „Obchodní centrum Březenecká, Chomutov“ na ŽP a následně v co
možná nejpřesnějším odhadu provést posouzení těchto vlivů i na jednotlivé složky životního
prostředí.
Důvodem pro realizaci nového obchodního centra (OC) je snaha o výrazné zlepšení kvality
služeb obyvatelstvu v dané oblasti, na sídlišti. Zřízení takovéhoto centra obchodu a služeb
v daném prostoru je výhodné jak z hospodářského a zásobovacího hlediska, tak i z hlediska
městského a regionálního. Hlavní náplní nově budovaného objektu je prodej
potravinářského a průmyslového zboží jako komplexní služba občanům, zákazníkům na
vysoké úrovni, která v dané lokalitě chybí.
Předložená Dokumentace reaguje, hodnotí a navrhuje jednotlivá opatření zjištěná v rámci
zpracování a vychází dále také především z výstupů a závěrů studií jednotlivých
autorizovaných odborníků, kteří dle předloženého zadání ve svých odborných a dílčích
studiích zhodnotili všechna možná rizika a vlivy na předmět svého zájmu.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o záměr trvalý, a že ve většině složek životního prostředí
se neprojevuje významně negativně, je možné konstatovat, že
záměr je při splnění podmínek navrhovaných 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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Předmětem předkládané Dokumentace je posouzení možných vlivů plánovaného záměru
„Obchodní centrum Březenecká, Chomutov “ na životní prostředí.
Posuzovaná lokalita se nachází na severním okraji města Chomutova a na okraji sídliště
Březenecká, na pozemku bývalého hřiště a ovocného sadu mezi komunikacemi Pod
Strážištěm a Jarní.
Budova OC Březenecká, parkoviště a příjezd k zásobování budou realizovány na pozemcích
v k.ú. Chomutov I. na p.p. č. 4902/2, 4904/2, 4904/3, 4904/4, 4904/5, 4905/1, 4904/1,
4904/6, 4904/7, 4904/8, 4904/9, 4904/10, 4904/11, 4904/12, 4904/13, 5388/4, 4900/2,
5398/2, 5388/3, 5391/18, 4902/1, 4860/2, 4902/4, 4902/3, 4901/13, 4901/24, 4860/1,
4902/27, 4902/26, 5387/10
V OC bude zaměstnáno cca 130 zaměstnanců (z toho 78 žen). Provoz bude organizován na
směny, jejichž pracovní doby se budou částečně prolínat. Denní předpokládaný počet
návštěvníků 1700 osob.
Kapacita záměru:
Zastavěná plocha:
Obchodní centrum
Sprinklerová nádrž
Protihluková stěna
Zpevněné plochy:
Příjezdová komunikace
Chodníky areálové
Chodníky přístupové
Parkoviště (291 OA), areálové komunikace
Zásobovací obslužná komunikace, zásob. dvůr
Zeleň (21 % dotčené plochy)
Celkem dotčené plochy

6.473 m2
55 m2
30 m2
543 m2
750 m2
232 m2
7. 843 m2
3. 229 m2
5. 133 m2
24. 298 m2

Lze konstatovat:
Rozsah stavebních a zemních prací je málo významný a neměl by významněji ovlivnit
hodnocené složky životního prostředí je dočasný.
Z hlediska vlivů na ovzduší záměr nepředstavuje prokazatelné ovlivnění imisní situace
v zájmovém území. Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné.
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Obdobný závěr lze formulovat i ve vztahu k hlukové zátěži. Záměr není spojen s provozem
žádného zdroje hluku, který by mohl výrazněji změnit akustické poměry v zájmovém území.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
K ovlivnění povrchové a podzemní vody dojde, a to v určitých směrech, odvodněním celého
území, však při dodržování všech norem a technologické kázně nemůže docházet
k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. Míra těchto ovlivnění je přímo
závislá na vodohospodářském řešení záměru, které musí respektovat příslušné zásady
a normy, platné pro technické řešení záměru.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako akceptovatelné.
Se záměrem je spojen trvalý zábor půdy v ochraně ZPF. Realizace stavby bude mít tedy určitý
vliv na půdu, a to právě z hlediska záboru ZP. Tento vliv lze svým rozsahem i z hlediska
významu považovat za únosný při respektování doporučení vyplývajících z provedeného
inženýrsko-geologického průzkumu, který podrobně řeší založení objektu, základové
poměry lokality pro výstavbu objektu obchodního centra, parkovišť a zpevněných ploch.
Celkově lze tedy vlivy záměru na půdu označit z hlediska velikosti i z hlediska významu za
únosné.
Jak vyplývá z provedeného botanického průzkumu, dojde k plošné likvidaci stávajících druhů
a společenstev. Vzhledem k umístění záměru v již zastavěném a již využívaném prostoru
(bývalé hřište, nefunkční zahrádky atd.) nepředpokládáme, že by záměr mohl ohrozit biotop
nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. Sledované území není
z ekologického hlediska nijak významné.
Vlivy záměru na faunu a floru lze hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé či nevýznamné.
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H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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17. Technické výkresy, technická zpráva , mapové přílohy zadání stavby
18. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
19. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
INTERNET:









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://www.usteckykraj.cz
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Oficiální stránky města Chomutova. Dostupné z: http:// www.chomutov.cz
Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz

Právní předpisy a normy:



Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.
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).
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
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.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
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

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
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TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
ZP
RD
RS
HS
k.ú
č.p.
ORL
VN
NN
SHZ
DA
EPS
UPS
MaR
CZT
OT
ŠP

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
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
odlučovač ropných látek
vysoké napětí
nízké napětí
sprinklerové hasící zařízení
dieselagegát
elektrická požární signalizace
náhradní zdroj
měření a regulace
centrální zdroj tepla
odlučovač tuků
štěrkopísek
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Zpracovatel
Vypracoval:
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
E-mail: info@ees-servis.cz

30. 06. 2010
…………………………………………
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
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H.3.

Hluková studie a Rozptylová
studie Ing. Talavašek VI. / 2010
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H.4.

Základní inventarizační
přírodovědný průzkum –
Bc. Vít Tejrovský, V. / 2010

