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1. Obchodní firma
Sport Centrum Bouřňák o.p.s.

2. IČ:
254 191 61

3. Sídlo (bydliště):
Čs. Legií 740/15,
415 01 Teplice

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Zdeněk Gruncl
Liberecká 2305/9, 415 01 Teplice
Ve věcech technických:
Mgr. Jiří Zmítko
608 720 232, zmitko@scbournak.cz
Radka Švábová
725 794 379, radka.svabova@inprojekt.cz
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ÚDAJE O ZÁMĚRU
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I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Aktivizace rekreačního celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák Mikulov
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II,
a) bod 10.7, Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.
b) bod 1.7, (avšak nedosahující příslušných limitních hodnot) – Přehrady, nádrže a jiná
zařízení určená k zadržování nebo kumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud
nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadrţované nebo akumulované vody přesahuje
100.000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spáru.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Posuzovaným záměrem je výstavba nových objektů a retenční nádrţe, dále rekonstrukce
objektů a doplnění strojového parku vleku. Rekonstrukce a revitalizace rekreačního celku je
součástí programu aktivizace turistické, rekreační a sportovní oblasti Mikulov - Bouřňák Altenberg.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Moldava, Mikulov
Nové Město u Mikulova, Mikulov v Krušných horách
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lokalita 4

lokalita 1

lokalita 2

Obrázek 1 – orientační vymezení zájmové plochy pro umístění záměru - širší vztahy

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvaţovanými)
Zájmové území se nachází v k.ú. Nové Město u Mikulova a Mikulov v Krušných horách.
Jedná se o tři lokality:
Lokalita 1 – zahrnuje prostor lyţařského sjezdového areálu v Mikulově a přilehlý severní
svah se sjezdovými tratěmi č.1 („slalomák“) a č.3. V prostoru dolní stanice budou zde
odstraněny zcela nevyhovující stávající objekty a vybudován objekt nový, včetně
přípojek.
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V daném území se nacházejí další stávající objekty, parkoviště, veřejné osvětlení atd. Místo je
napojeno na veřejnou komunikaci. Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá.
Lokalita 2 - zahrnuje horní část vrchu Bouřňák. Zde bude provedena GO stávajícího vleku
(dle PD kompletní výměna vč. podpěr a kotev) Transporta na Hrobské sjezdovce a zřízen
nový malý objekt na dolním konci vleku Tatrapoma.
Lokalita 4 - zahrnuje běžecký lyžařský areál Nové Město. Stávající nevyhovující provizorní
objekty budou demolovány, na jejich místě se vybudují nové objekty jako zázemí pro
sportovní veřejnost i technické zázemí, zasněţovací zařízení včetně nové retenční nádrţe,
osvětlení běţeckého okruhu a zpevněná příjezdová cesta k areálu. Příjezd na místo je moţný
pouze k ţel. zastávce Nové Město, kde jsou velmi omezené moţnosti parkování, dále nutno
pouţívat lesní cesty (speciálními vozidly), proto by měla být příjezdová cesta od nádraţí
vybudována v předstihu. Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá.

Možné kumulace
V současné době není v okolí plochy znám ţádný záměr, se kterým by mohlo dojít
k případným kumulacím negativních vlivů. Kumulativní vlivy se nepředpokládají.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí.
Významným prvkem realizace programu aktivizace turistické, rekreační a sportovní
oblasti Mikulov - Bouřňák - Altenberg - Zinwald je oživení turistického ruchu a zlepšení
možností sportovního vyžití širokého okruhu zájemců z obou stran státní hranice, z blízkého i
vzdálenějšího okolí.
Rekreační krajinný celek (dále RKC) zahrnující území obcí Moldava (osadu Nové Město) a
Mikulov se nachází v těsném sousedství státní hranice se SRN (Sasko). Přirozenou
dominantou území je zde vrch Bouřňák (869 m n.m.).
Rostoucí návštěvnost (zejména turistů z německé strany) této oblasti ukazuje, že na tento
nárůst a poţadovaný evropský standard ve vybavení horských rekreačních středisek není
česká strana dostatečně připravena. Proto bylo rozhodnuto o dovybavení a zrekonstruování
areálů sjezdového a běžeckého lyžování v této lokalitě včetně vybudování dalších prvků
využitelných i pro letní sportovní a rekreační využití.
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Varianty řešení
Záměr není uvaţován ve variantách. Umístění v daném prostoru je určeno stávajícími trasami
lyţařských vleků a lanovek a celkovou koncepcí celého sportovního areálu.
Kromě předkládané varianty lze uvaţovat pouze variantu referenční - nulovou (v tomto
případě je za nulovou variantu povaţován současný stav).

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Celá výstavba je rozdělena do dílčích etap. Toto rozdělení je rovněţ závislé na zajištění
finančních prostředků.
V první etapě se předpokládají demolice nevyhovujících objektů pod „Slalomákem“ SO 101
a realizace objektu SO 104 – Nové garáţe, včetně SO 105 – Přípojky inţenýrských sítí.
Ve druhé etapě bude provedena rekonstrukce (GO) vleku JIH, přestavba střediska Mikulov
včetně rozšíření parkoviště a účelové komunikace, dále objekt na Bouřňáku (demolice + nová
výstavba).
Ve třetí etapě se vybuduje zasněţovací zařízení na Novém Městě včetně vodohospodářských
úprav, dále se zřídí příjezdní komunikace, nový přívod el. energie a budou zakoupeny stroje
pro údrţbu běţeckých lyţařských tratí.
Ve čtvrté etapě se provede přestavba areálu na Novém Městě (demolice, rekonstrukce, nové
objekty).

Lokalita 1 - Mikulov - severní svah a dojezd pod „Slalomákem“.
 SO 101 – Demolice
Pro přípravu staveniště bude provedena demolice stávajících nevyhovujících objektů.
Jedná se o ubytovnu se strojovnou vleku (tzv. objekt Karlštejn), objekt z mobilních buněk a
ocelovou kůlnu - přístřešek ke garáţování. V současné době je stavebnětechnický stav
uvedených objektů nevyhovující, stejně jako jejich vnitřní dispoziční uspořádání. Tyto
objekty jiţ neodpovídají současným poţadavkům, do budoucna se s jejich dalším vyuţitím
neuvaţuje.
 SO 104 - Nové garáže
Nové garáţe budou umístěny v severozápadní části areálu. Jedná se o jednopodlaţní
nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry objektu jsou 26,4 x 11,5 m.
 SO 105 - Přípojky inţenýrských sítí pro nové objekty (elektro, pitná voda, kanalizace).
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Lokalita 2 - Bouřňák
 SO 203 - Nový objekt - spodní konec vleku – jih
U spodní stanice vleku bude postaven nový objekt pro obsluhu a dozor vleku. Jedná se o
jednoduchou dřevostavbu obdélníkového půdorysu, zaloţenou na základových pasech.
Střecha sedlová mírného spádu, střešní krytina ţivičná. Půdorysné rozměry stavby - 5x4 m.
 PS 021 - GO lyžařského vleku Transporta (Bouřňák - jih) – technologie
Stávající vlek na jiţním svahu Bouřňáku - typ TRANSPORTA Chrudim - pochází z roku
1968, je značně opotřebený a vyţaduje generální opravu. Její přesný rozsah lze specifikovat
po odborném posouzení. Vlek je dlouhý 1 000 m, překonává převýšení 240 m. Teoretická
kapacita 650 osob/hod. není v praxi dosahována a generální opravou lze tuto kapacitu zvýšit.
Vyměněn bude za nový samoobsluţný vlek DOPELMAYR typ BPF 680 FRQ (podpěry typu
šikmé T, pohonná stanice, vratná stanice, elektrické a zabezpečovací zařízení, kladkové
baterie, navíjecí zařízení, dopravní lano). Součástí GO bude i výstavba nových základových
patek.
Hlavní rozvaděč a dozorna jsou umístěny ve stávajícím objektu, který bude demolován a
nahrazen novým (SO 202).

Lokalita 4 - Nové Město - běžecký areál
 SO 401 - Demolice objektu ohřívárny a bufetu
Objekt se v současnosti nalézá v prostoru startu a cíle na SZ okraji cílové rovinky. Odstupová
vzdálenost od stávajících chat je cca 12 – 15 m. Objekt je přízemní a nepodsklepený. Je
sloţen z montovaných dílců buněk UNIMO řazených za sebou. Zaloţen je na desku z panelů
a praţců z betonu. Střecha je plochá, střešní krytina ţivičná. Demontáţ je velmi jednoduchá a
bude probíhat postupným rozebíráním ocelodřevěných systémových prvků. Rozměry
stávajícího objektu jsou 7 x 14 m, výška cca 3,5 m. Demolice objektu bude provedena aţ po
úroveň terénu.
 SO 402 - Nový objekt – rozhodčí
Tento objekt slouţí zejména pro komisi rozhodčích, která sleduje průběh závodu. Komisi
tvoří 3 – 5 rozhodčích nebo komisařů. Přístup veřejnosti je prakticky vyloučen. Z objektu je
zajištěn dobrý výhled na cílovou rovinku (prakticky leţí kolmo na prodlouţenou osu cílové
čáry).
Jedná se jednopodlaţní pracovní domek se zastavěnou plochou 71 m2 a obytnou plochou 53
m2. Pozemek bude bez dalších staveb. Domek bude napojen na veřejnou elektrosíť.
Kanalizace bude řešena svojí ČOV a vodovod bude napájen ze společného vrtu se sousedním
objektem.
 SO 403 - Demolice starého objektu rozhodčích
Jedná se o stávající objekt rozhodčích stojící podél potoka na jiţní straně cílové rovinky.
Stávající objekt je nepodsklepená jednopodlaţní budova s nevyuţívanou půdou, se sedlovou
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střechou. Objekt je sestaven ze stavebních „unimo“ buněk skladebného rozměru 3x6 metrů.
Nad buňkami je provedena půdní nástavba, krov je dřevěný. Střecha objektu je sedlová
s poplastovanou plechovou vlnitou krytinou typ Onduline. Střecha nemá okapní ţlaby a
svody. Buňky jsou uloţeny na betonových praţcích poloţených na pískovém podsypu. Buňky
mají zdvojená okna se dřevěnými rámy. Stěny jsou sendvič z dřevovláknitých desek a
minerální tepelné izolace. Štít je v úrovni půdy obloţen dřevěnými palubkami. K objektu je
připojen plechový komín. Demolice objektu bude provedena aţ po úroveň terénu.
 SO 404 - Nový objekt – bufet, šatny, ohřívárna
Objekt bude slouţit jako bufet a ohřívárna pro širokou veřejnost, pro pořádání mezinárodních
závodů (např. Mezinárodní krušnohorská třicítka) a jako horské ubytovací zřízení.
Objekt je převáţně obdélníkového tvaru (21,9m/16,1m) s několika výčnělky.
Zastavěná plocha: .................295,7m2
Uţitná plocha:.........................445,8m2
Kapacita objektu
- ohřívárna do 50 osob, ubytování do 12osob, bufet do 40 osob
 SO 405 – Zasněžovací zařízení Nové Město – stavební část
Objekt řeší stavební část zasněžovacího zařízení běžecké tratě, potrubní rozvody, stavební
elektročást, připojovací místa pro sněhová děla.
 PS 041 - Zasněžovací zařízení Nové Město - technologie
Objekt řeší technologii tj. mobilní čerpací stanici a vlastní sněhové dělo pro zasněţování
běţecké tratě.
Systém umělého zasněţení lyţařské plochy je navrţen tak, aby bylo zajištěno optimální
vysněţení v co nejkratším časovém úseku 2 – 5 dní ( podle hydrometeorických podmínek a na
základě zkušeností z posledních zimních období ). S ohledem na racionální vyuţití vloţených
investic a následně i na provozní náklady celého systému je návrh dimenzován pro
kombinovaný provoz, a to pro 1 aţ 2 děla na mobilním podvozku typu SUFAG SuperSilent
nebo 1 dělo a 2 – 3 ks stabilních tyčových děl s vlastním kompresorem typu Vanessa (nebo
obdobné s podobnými technickými parametry).
Pro provoz koncových zařízení je nutné dopravit vodu v potřebném mnoţství, tlaku
a kvalitě a přípojku el. energie do připojovacích míst v celém běţeckém okruhu. V okruhu
jsou navrţena odběrná místa pro připojení koncových zařízení. Odběrná místa budou
nadzemní. Voda do potrubních rozvodů bude dodávána z čerpací stanice. Ta je umístěna
v těsné blízkosti retenční nádrţe. Čerpací stanice bude zabezpečovat potřebnou dodávku vody
do potrubních rozvodů. Čerpací stanice je navrţena automatická s moţností dálkového najetí.
 SO 409 - Osvětlení letního okruhu
Předmětem této části dokumentace je návrh osvětlení letního okruhu běţecké tratě. Navrţeno
je vybudování nových osvětlovacích stoţárů, včetně svítidel a provedení nového kabelového
vedení. Osvětlení bude vybudováno podél celé trasy běţeckého okruhu. Ovládání bude ruční
z nového objektu pro rozhodčí.
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Osvětlení je navrţeno výbojkovými svítidly 150W na stoţárech venkovního osvětlení,
rozmístěných podél celé trasy po vnitřní straně okruhu ve vzdálenosti cca 40m. Napájecí
kabel osvětlení bude uloţen ve výkopu souběţně s kabelem napájení přípojných míst
zasněţování. Všechny stoţáry budou připojeny na společnou zemnící soustavu vedenou v celé
trase okruhu. Ovládání osvětlení bude ruční z rozvaděče RS2 v objektu rozhodčích.
 SO 411 - Retenční nádrž Nové Město
Předmětem této části dokumentace je návrh retenční nádrţe – akumulace vody pro systém
zasněţování, včetně přidruţených objektů, tj. odběrného objektu na potoce, vypouštěcího
objektu z nádrţe a odběrného objektu pro čerpací stanici. (obr. kap. F.1). Nádrţ je umístěna
mimo tok potoka a má regulovaný přítok, případný nátok vod při Q100 přes hrázové těleso
bude odveden bezpečnostním přepadem.
Systém umělého zasněţování vyţaduje pro svůj provoz dodávku vody v potřebném mnoţství,
kvalitě a doby nutné k zasněţení definovaných ploch. Potřebné mnoţství vody bude dodáváno
z akumulace v retenční nádrţi, která bude vybudována na pravém břehu potoka v mírně
svaţitém terénu. Nádrţ je navrţena přírodní, otevřená s částečným zapuštěním do terénu o
objemu 2000 m3. Součástí retenční nádrţe budou i přidruţené objekty, tj. odběrný objekt na
potoce, který slouţí k regulovanému napouštění nádrţe vodou z potoka, dále odtokového a
vypouštěcího objektu z nádrţe, pro odvádění přebytečných vod a odběrného objektu pro
čerpací stanici. Pro provoz ve ztíţených zimních podmínkách (nad –10°C) bude nádrţ
provzdušňována pomocí provzdušňovacího čerpadla. To bude napojeno na rozvaděč RM1 v
ČS.
Projektovaná kapacita
Požadované množství vody pro zasněžování
982 m3
Navržená plocha vodní hladiny
850 m2
Navrhovaná min. provozní kapacita
1000 m3
Vypočtená prov. hladina
1,20 m
(1000 : 1,20)
Min. hladina vody v nádrži
1,30 m
Min. objem vody v nádrži
1 105 m3
(850 x 1,30)
3
Provozní objem v nádrži
2 105 m
(1000 + 1105)
3
Max. objem v nádrži
2 337,50 m (850 x 2,75)
Navrhované rozměry a parametry
Min. provozní hladina
Max. provozní hladina
Bezp. zóna nádrže
Bezp. přepad
Celková výška nádrže
Navrhovaný základní rozměr

1,30 m
2,50 m
0,25 m
2,75 m
3,00 m
15 x 56 m

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 14/65
Název záměru Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák - Mikulov
Zadavatel:
Zpracovatel:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o..
Mgr.Luboš Motl, drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Poţadavky na napouštění nádrţe
Parametry přítoku z potoka
Prům. hodnota přítoku
Doba pro vytvoření provozní kapacity
Doba potřebná pro naplnění celé nádrže
Doba zdržení vody v nádrži při 0-vém odběru

2 – 5 l/s
3,5 l/s
79 hodin
167 hod.
185 hod.

7,2-18m3/hod z PD pro ÚR
12,6 m3/hod
( 1000 : 12,6 )
( 2105 : 12,6 )
7,8 dnů (min. 5,4 dnů )

 SO 412 - Přípojky inž. sítí pro nové objekty (pitná voda, kanalizace, elektro)
Předmětem této části dokumentace je návrh inţenýrských sítí pro nové objekty. Jedná se o
objekty SO 402 – objekt rozhodčích, SO 404 – objekt bufetu, šaten a ohřívárny, SO 409 –
osvětlení letního okruhu, SO 405 a PS041 – zasněţovací zařízení Nové Město.
 SO 413 - Příjezdní komunikace od nádraží
Oblast kolem zastávky ČD Nové Město v Krušných horách včetně objektu zastávky je na
silnici III/01316 Mikulov – Moldava napojena silnicí III/01317, která končí na úrovni objektu
zastávky. Silnice je ve správě SÚS Teplice bez zimní údrţby. Silnice III/01317 má šířku 3 –
4 m s ţivičným krytem (nátěry na penetraci). Kryt je značně poškozen místy i včetně
konstrukce (realizace VO k Osecké chatě).
Vpravo koleje (ve směru staničení) jsou uloţeny kabely místní a dálkové sítě ČD – OSŢT
(Ústí n.L.). Před realizací příjezdní komunikace se po vytýčení kabelů provede kopaná sonda
(rýha), tedy bude ověřena hloubka a stav event. chrániček. V případě jejich špatného stavu
nebo nedostatečné délky budou vyměněny nebo prodlouţeny.
Příjezdní komunikace se napojuje na tuto silnici u objektu zastávky a překračuje trať ČD
Praha – Most – Moldava na stávajícím úrovňovém přejezdu v jejím km 155,338. Komunikace
bude slouţit jako veřejná přístupová účelová komunikace do prostoru lyţařského areálu a pro
zásobování restauračního objektu.
 SO 414 – Ozelenění N. Město
Břehy malé vodní nádrţe v prostoru běţeckého areálu budou osázeny dřevinami.
 SO 415 – Zdroj pitné vody
Je řešen jako studna v souladu s vydaným ÚR – techniky popis viz řešení SO 415.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
- zahájení výstavby
- ukončení výstavby

dle ukončení povolovacích a správních řízení
cca rok 2013
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC – město:

Moldava, Mikulov

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 MěÚ



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



§ 56 odst.1 zák. 114/1992 Sb. – výjimky ze zákazů zvl. chráněných druhů – KÚÚK,



§ 45e odst. 2 zák.114/1992 Sb., - souhlas k činnostem v Ptačí oblasti - KÚÚK



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



Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

Předkládaný záměr výstavby a rekonstrukce bude vyţadovat zábor půdy v ochraně ZPF,
stavbou dojde i k dotčení PUPFL.
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O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka pro zemědělské půdy (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, svaţitosti a expozici pozemku.
Souhrnem lze konstatovat, ţe 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. Charakteristika tříd ochrany (dle
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) pozemků dotčených záměrem:
I - jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převáţně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je moţno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převáţně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II - jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jedná o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné,
III – jsou zde sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno územním plánováním vyuţít
pro eventuální výstavbu,
IV - půdy s převáţně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné i pro výstavbu,
V - jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svaţité hydromorfní štěrkovité aţ
kamenité a erozně nejvíce ohroţené, pro zemědělské účely postradatelné.
Všechny pozemky dotčené záměrem, které jsou v ochraně ZPF jsou dle výše uvedené
metodiky zařazeny do V. třídy ochrany. Její vynětí by v tomto případě nemělo být tedy
problematické. Dle získané informace od investora je jiţ v současné době vydáno souhlasné
stanovisko místně příslušného orgánu k vynětí půdy ze ZPF.
K dotčení PUPFLu dojde při výstavbě zasněţovacího zařízení na Novém Městě a při výstavbě
osvětlení letního okruhu. (SO 405 a SO 409). Ochranné pásmo lesa je stanoveno zákonem
č. 289/1995 Sb. jako vzdálenost 50 m od hranice lesa. Dle informace od investora je jiţ
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v současné době vydáno souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu státní správy lesů,
stejně tak jako je již vydán souhlas k vynětí z PUPFLu.
Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý.
 Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny stavebními činnostmi
(montáţní plochy, dočasné deponie atd.) a při pracích souvisejících s pokládkou
inţenýrských sítí a výstavbou komunikací. Tyto pozemky budou po ukončení
stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou slouţit svému
původnímu účelu. Dle vydaného stanoviska se povoleno dočasné odnětí
ze ZPF………….3 586 m2
z PUPFLu………658 m2
 Trvalý zábor proběhne při samotné výstavbě stavebních objektů. Jedná se ale o
náhradu stávajících objektů a ne o nové zábory půdy. O trvalý zábor půdy v ochraně
ZPF se jedná v případě výstavby retenční nádrže (RN) na p.p.č.839 v k.ú. Mikulov
v Krušných horách (půda v ochraně ZPF,V. tř. ochrany). Navrhovaný základní rozměr
RN je 15 x 56m (840m2).
Dle vydaného rozhodnutí OSS se jedná o trvalé odnětí plochy
ze ZPF……………1 219 m2.
z PUPFLu………..352 m2

B.II.2

Odběr vody

a) při výstavbě
Provozní technologická voda bude vyuţívána k výstavbě, čištění vozidel, strojů a k ochraně
proti nadměrné prašnosti. Dále bude v případě znečištění komunikací pouţívána voda pro
čištění komunikací během stavby.
Pro vlastní stavební účely bude zajištěna voda ze stávajících přípojek ze stávajících rozvodů.
Mnoţství vody potřebné pro danou etapu výstavby nelze v současné době objektivně stanovit.
V době výstavby bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely (voda k pití, WC,
sprchy). Mnoţství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby.
V současné době není znám přesný harmonogram výstavby a počet pracovníků na staveništi.
b) při provozu
V době provozu bude potřeba pitné vody pro nové objekty (sociální zařízení, bufet apod.)
zajišťována připojením v Mikulově (lokalita 1) z obecního vodovodu pod restaurací Fofrník
(délka přípojky je 159 m), na Novém Městě (Lokalita 4) bude přípojka pitné vody napojena
na nově vybudovaný zdroj (SO 415 – zdroj vody), bude vedena od studny do objektu SO 404
(bufet, šatna, ohřívárna) a dále do nového objektu SO 402 (budova rozhodčích). V objektu SO
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404 bude nainstalován vodoměr pro měření spotřeby vody (Qr=500 – 600 m3). Trasa je
vedena v délce 140m.
Potřeba vody pro výrobu sněhu (lokalita 4) předpokládáme 1x za sezónu, ostatní je
doplňování, tedy pro jednu dávku sněhu 2600 m3 je potřeba cca 1000 m3 vody, pro
doplňování cca 2x za měsíc cca 800 m3 sněhu je potřeba cca 300 m3 vody.
Odhad spotřeby vody:
lokalita 1 – cca 450 m3 za rok
lokalita 2 – obsluţný domek na dolní stanici vleku nebude připojen na vodovodní řad.
lokalita 4 – objekt rozhodčích 82,5 m3 za rok
bufet (šatna, ohřívárna) - 486 m3 za rok
celkem cca 565,5 m3/rok pitné vody
zasněţování 3100 m3 za rok

B.II.3
Energetické zdroje
lokalita 1 – Pro Nové garáţe, který budou vybudovány po demolici stávajících
provozních objektů je navrţeno zachovat stávající napájení, které je v současné době
dimenzováno na současný max. příkon se 100% rezervou. Stávající objekty jsou v
současnosti napájeny z trafostanice Mikulov. Pro nový objekt se nepředpokládá téměř
ţádný nárůst příkonu. K napojení se vyuţije stávající hlavní rozvaděč umístěný v objektu
Karlštejn, který je moţno případně přeinstalovat do nového objektu.
Odhad spotřeby………………… cca 65 000 kWh
lokalita 2 – obsluţný domek bude díky malému příkonu napojen přímo na elektrické
instalace vleku. (vytápění přímotopem, napojeným na ele. instalaci vleku).
Odhad spotřeby………………… cca 190 000 kWh
lokalita 4 - Napájení nových objektů bude provedeno novou kabelovou přípojkou
vedenou z odběrného místa Osecká bouda. Trasa je vedena v souběhu s příjezdovou
komunikací Osecká bouda – ţst. Nové Město.
Teplo:
- v objektu pro rozhodčí - vytápění pomocí ele. přímotopných těles v kombinaci
s krbovými kamny Ohřev TUV průtokový ohřívač vody
- V Bufetu (šatna, ohřívárna) - ohřev TUV a vytápění - elektrokotel DAKON PTE
25 kW a kombinovaný kotel dřevo – uhlí ATMOS DC25GS
Odhad spotřeby………………… cca 415 000 kWh
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III. Údaje o výstupech
B.III.1

Ovzduší

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je moţné
konstatovat, ţe z hlediska samotného provozu není znám případ negativního vlivu podobného
záměru na kvalitu ovzduší.
a) v období výstavby:
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze povaţovat staveniště po
dobu provádění výkopových a ostatních stavebních prací a během naváţení a hutnění
materiálu na obsluţnou komunikaci. Staveniště bude dále zdrojem prachu a emisí z
výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Působení zdroje bude nahodilé.
Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, ţe
některé negativní dopady na jednotlivé sloţky se mohou nebo budou jistě vyskytovat.
Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené.
Jedná se zejména o následující okruh problémů:
 emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů,
 krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky –
sucho – za nepříznivých podmínek bude prováděno skrápění komunikací
cisternovými vozy.
Výstavba bude prováděna v etapách, průměrné denní intenzity dopravy se v trasách určených
v další fázi PD dočasně navýší, ovšem není předpoklad neúnosného přetíţení dopravní
infrastruktury.
b) Období po uvedení stavby do provozu - Při provozu záměru nebude kvalita ovzduší
ovlivněna.

B.III.2

Voda

a) Technologické odpadní vody (OV) nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány.
b) Deštové OV - lze konstatovat, ţe jejich mnoţství bude minimální a jejich likvidace bude
zajištěna vsakem do okolního terénu (u neznečištěných vod ze střech objektů a cest) či přes
lapače RL( parkoviště). Dešťová kanalizace je řešena:
- v lokalitě 1 odvodněním parkoviště přes lapač ropných látek a dále do potoka Bouřlivec do
vývaru pod retenční nádrţí. Délka kanalizačního řadu je 80 m.
- v lokalitě 2 bude likvidace dešťových vod zajištěna vsakem, jiné OV nebudou produkovány
-v lokalitě 4 bude likvidace neznečištěných dešťových vod zajištěna vsakem, vody
z komunikací a parkovišť přes lapač ropných látek do kanalizace a dále do vodoteče.
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c) Splaškové OV – mnoţství těchto vod odpovídá mnoţství vody spotřebované (kap.B.II.2)
- lokalita 1 - Splašková kanalizace se napojí na obecní kanalizační řad PVC DN 300 v šachtě
před restaurací Fofrník. Délka přípojky je 158 m a vede v souběhu s přípojkou pitné
vody. Dešťová kanalizace řeší odvodnění parkoviště přes lapač ropných látek a dále do
potoka Bouřlivec do vývaru pod retenční nádrţí. Délka kanalizačního řadu je 80 m.
- lokalita 2 - nebudou produkovány, bude instalováno chemické WC
- lokalita 4 odpadní vody ze sociálních zařízení a bufetu z objektů SO 404 a SO 402 svedeny
splaškovou kanalizací do domovní čistírny D20 pro 17 – 24 EO (přítok 3-4 m3/den).
Vyčištěná voda z ČOV bude čerpána potrubím HDPE 90 do vodoteče s vyústěním pod
odběrným objektem (SO 411 – retenční nádrţ Nové Město). Přebytečné kaly z ČOV
budou průběţně uskladňovány do kalové jímky umístěné v těsné blízkosti ČOV. Odtud
budou jednorázově odváţeny na likvidaci.

B.III.3

Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Při provozu záměru bude vznikat pouze minimální mnoţství odpadů během pravidelné
údrţby zařízení a určité mnoţství odpadu komunálního.
Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04
Zemina a kamení, kat. O). Ta bude ale dále pouţita do hutněné podkladové vrstvy obsluţné
komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě ternu. (Orgánem, který provádí dozor nad
odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby investor ukládal zeminu na skládku!).
Vznikající odpady budou odváţeny údrţbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci
odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Potřebné meziskládky
budou organizovány v souladu s příslušnými předpisy a budou konkretizovány v dalším
stupni projektové dokumentace. Rovněţ budou specifikovány prostory pro bezpečné
shromaţdování případných nebezpečných odpadů v době výstavby.
Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby (i 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.
Odhadované objemové množství demolovaných objektů je cca 3,500 m3.
Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
název odpadu
směsné obaly
Plastové obaly
směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků

kód
15 01 06
15 01 02
17 01 07

kategorie
O
O
O

zdroj odpadu
obaly od pouţitých materiálů
Obaly
nadbytečný nebo náhodně
znehodnocený základový beton
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název odpadu
neuvedené pod číslem 17 01 06
Směsné stavební a demoliční odpady
dřevo
plasty

kód

kategorie

zdroj odpadu

17 09 04
17 02 01
17 02 03

O
O
O

kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení
ţelezo a ocel

17 04 11
17 05 04
17 04 05

O
O
O

Demolice objektů
odpadní stavební dřevo
odpadní plasty z montáţe
technologických celků
instalace kabelů
Výkopová zemina - patky
armování základových desek

Při provozu - největší produkcí odpadů bude pravděpodobně směsný komunální odpad při
likvidaci obsahů odpadkových košů nebo kontejnerů. Dále to bude odpad z obalového
materiálu a z údrţby zeleně a přidruţených provozoven (jeho kvalita se v současné době
špatně odhaduje). Je však zřejmé, ţe mnoţství ani kvalita odpadu nebudou představovat pro
ţivotní prostřední podstatnou změnu z hlediska jeho ovlivnění či metod likvidace. Dále bude
vznikat určité mnoţství odpadů během pravidelné údrţby zařízení.
Tabulka – odpad při provozu
název odpadu
nechlorované hydraulické minerální oleje
nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
kovové obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
ţelezo a ocel
směsné kovy
kabely neuvedené pod 17 04 10
Odpad z čištění kanalizace
Směsný komunální odpad
papír a lepenka

kód
13 01 10
13 02 05
15 01 04
15 01 06
15 01 10

kategorie
N
N
O
O
N

15 02 02

N

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
Kal ze septiků a ţump

17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 03 06
20 03 01
20 01 01
20 01 30
20 03 04

O
O
O
O
O
O
O
O

zářivky a jiný odpad obsahující Hg

20 01 21

N

Způsoby nakládání s odpady
Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) bude pouţita do hutněné podkladové
vrstvy obsluţné komunikace. Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové
dokumentace. Rovněţ budou specifikovány prostory pro shromaţďování případných
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nebezpečných odpadů v době výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v
rámci odpadového hospodářství stavebních a montáţních firem, případně po vzájemné
dohodě.
Před zahájením provozu poţádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
jakoţ i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou legislativou
v oblasti nakládání s odpady.
Při provozu zařízení bude vznikat pouze minimální mnoţství odpadů během pravidelné
údrţby zařízení, větší část bude vznikat při likvidaci odpadkových košů. Vznikající odpady
budou odváţeny údrţbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového
hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo
využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!
B.III.4

Hluk a vibrace

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“
a) v době výstavby:
V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů
na příjezdových a obsluţných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším
zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m. Hluk bude výstupem i ve fázi prováděných demolic. Stavební a montáţní
práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Tento zdroj hluku bude však
pouze dočasný.
b) v době provozu:
Lokalita 1 – nově zrekonstruované objekty apod. nepřinesou ţádný nový zdroj hluku.
Lokalita 2 - zdrojem hluku je strojovna lanové dráhy. Stavba je navrţena tak, aby
minimalizovala negativní vlivy hluku na okolí. Projekt musí splňovat NVč. 502/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN 73 05 32. (Lanová
dráha je posuzována jako dráţní objekt a proto pro ni platí údaje nařízení č. 502/2000 Sb.
o hladině hluku zvýšené o 5 dB pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a ostatní
chráněné venkovní prostory, tedy 55 dB ve dne).
Lokalita 4 - nově zrekonstruované a vystavěné objekty nebudou působit jako nový zdroj
hluku.

B.III.5

Jiné výstupy

Nejsou v této fázi posuzování známy.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1
Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území se nachází na hřebenech Krušných hor, a to ve třech na sebe nenavazujících
lokalitách na přilehlých svazích Bouřňáku.
Celá stavba je teda umístěna v širší oblasti kolem vrchu Bouřňáku, v k.ú. Nové Město u
Mikulova a Mikulov v Krušných horách. Pozemkové záleţitosti byly specifikovány a řešeny
v rámci územního řízení.
Část objektů se nachází na okraji obce Mikulov, větší část pak v přírodních horských
podmínkách extravilánu, t.j. na svazích Bouřňáku, na jeho vrcholu a dále na navazující
náhorní pahorkatině (běţecký areál N. Město), v nadm. výšce od 560 m n.m. (dojezd. prostor
pod slalom. svahem) do 869 m n.m. (vrchol Bouřňáku).
Částí území prochází trať ČD Most - Moldava v Krušných horách. Do ochranného pásma této
tratě zasáhne příjezd. komunikace do areálu Nové Město, přívod el. energie pro tento areál,
dále pak rekonstrukce stávajícího objektu TJ Loko (bývalý objekt ČD) a část zpevněného
lyţařského okruhu.
Souhrn:
Plochy uvaţovaného záměru (lokality 1, 2 a 3) se nenachází v žádném zvláště
chráněném velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
lokalita 2 je součástí přírodního parku Loučenská hornatina.
Plocha uvaţovaného záměru je součástí soustavy NATURA 2000.
Dotčené území je součástí CHOPAV.
Plochy uvaţované pro záměr jsou neobydlené.
Na ploše uvaţovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní či historické
památky, které by mohl uvaţovaný záměr negativně ovlivnit.
Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
Dotčené území lokality 4 leží částečně v záplavovém území Divoké Bystřice.
V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí)
se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální či nadregionální úrovni.

a) dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání
V současné době je veškerá činnost ve středisku sjezdového lyţování Mikulov - Bouřňák i
areálu běţeckého lyţování Nové Město organizována členy Sport Centra Bouřňák. Provoz je
zajišťován pouze v zimní sezóně, mimo tuto sezónu je zajišťována pouze běţná údrţba,
potřebné opravy zařízení a objektů apod.
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Na severním svahu Bouřňáku jsou provozovány 2 vleky (Start a Tatrapoma) na
slalomovém svahu, další (přenosný) vlek je umístěn v tzv. „údolíčku“ pro potřebu lyţařské
školy pro mládeţ. V prostoru dolních stanic vleků jsou umístěny téţ stávající objekty areálu
sjezdového lyţování, které jsou ve velmi špatném stavu. Jedná se o objekty „Karlštejn“
(strojovna vlek Start + společná rozvodna + ubytovací část s 22 lůţky), buňky UNIMO (dílny,
sklad, kancelář, klubovna) a garáţovací přístřešek (ocelová kůlna).
Na jiţním svahu Bouřňáku jsou provozovány taktéž 2 vleky (Transporta a Tatrapoma).
Strojovna vleku Transporta a společná rozvodna obou vleků je umístěna téměř na vrcholu
Bouřňáku v dřevěném, zcela nevyhovujícím objektu (bez sociálního zařízení).
Příjezd do střediska Mikulov i na vrchol Bouřňáku je zajištěn po stávajících komunikacích.
Parkoviště v Mikulově je situováno bezprostředně u vleků. Na vrcholu Bouřňáku jsou
parkovací moţnosti velmi omezené. Jedno záchytné parkoviště je vybudováno tzv. „U
transformátoru“, druhé u přístupové cesty na samotný vrchol Bouřňáku. Lokality jsou volně
přístupné, bez oplocení. Zimní údrţba sjezdových tratí se provádí vozidlem Lavina, které je
pro daný rozsah a charakter tratí nedostačující.
Základna pro běžecké lyžování se nachází na lyžařském běžeckém stadionu na Novém
Městě. Součástí areálu jsou dvě dřevěné budovy (ohřívárna, šatna, bufet + budova
rozhodčích), které jsou zcela nevyhovující, bez sociálního zařízení. Součástí areálu jsou dále
upravené lyţařské tratě (vyznačené okruhy), které se v zimní sezóně upravují pásovým
vozidlem s potřebným přídavným zařízením. Mimo zimní sezónu je areál mimo provoz.
Přístup do areálu je možný terénním vozidlem, v zimě pouze rolbou. Zpevněná komunikace
vede k nádraží Nové Město, kde končí. Omezené parkovací možnosti jsou u chaty Osecká
bouda vzdálené cca 700 m.
Dnes je širší okolí oblasti z velké části vyuţíváno především k individuální rekreaci.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Definice přírodního zdroje vychází ze zákona, kde jsou přírodní zdroje definovány jako „…ty
části ţivé nebo neţivé přírody, které člověk vyuţívá nebo můţe vyuţívat k uspokojování
svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání
částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní
zdroje spotřebováváním zanikají“ (zák. č.17/1992 Sb.).
Ve vlastním zájmovém území výstavby se neobnovitelné zdroje a prvky nenacházejí, půda je
obnovitelným zdrojem. Současný stav území lze hodnotit jako významně antropogenně
pozměněný. V místě jednotlivých lokalit se nachází mnoho drobných pramenišť, celé území
je součástí CHOPAV. Není zde území vyuţitelné k těţbě nerostných surovin. Neobnovitelné
přírodní zdroje se v místě výstavby nenacházejí.
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V blízkosti lokality uvaţovaného záměru se nacházejí zásoby přírodních zdrojů - fluoritové
loţisko Moldava se nalézá ve stejnojmenné obci, v údolí u pramene říčky Moldava, na hranici
s Německem.
Část území J směrem od zástavby Nové Města spadá do ochranného pásma II. stupně (II.B),
menší část území při JV okraji k.ú. Nové Město zasahuje do ochranného pásma II. stupně
(II.C) přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.
S od Nového Města jsou podzemní vody čerpány vodním zdrojem Vápenice, které slouţí
k zásobování města Dubí. V okolí ploch lokality 4 je řada pramenišť drobných toků, které
odvodňují širší území SZ směrem.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ
Přestoţe došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality ţivotního
prostředí, lze ekologické zátěţe z minulých let povaţovat za jeden z klíčových problémů.
V poválečné době došlo k vysídlení pohraničních oblastí a tak postupně došlo k zániku
několika obcí. Plochy dříve obhospodařované postupně zanikaly. Dnes se opětovně projevují
snahy o obhospodařování těchto pozemků (pastvin, luk) a tak postupně dochází k rekultivaci a
revitalizaci území, oblasti poničené imisemi škodlivin (lesy) se téţ rekultivují. Navrácení
ekologické stability tak čeká dříve intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu.
Zátěţ způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době
provozu stavba nebude původcem zátěţe. Jedinou moţnou zátěţí je určité navýšení hluku v
těsném okolí záměru v souvislosti s navazujícím zvýšeným pohybem turistů a rekreantů a
také v souvislosti se zvýšeným automobilovým provozem.

C.1.1 Klima a ovzduší

Hodnocené území leţící na vrcholovém plató Krušných hor se podle klimatické regionalizace
z větší části nachází na jiţním okraji chladné klimatické oblasti CH 6 (Quitt 1971, 1975),
území ovšem zahrnuje i J svahy Krušných hor, území v těchto partiích lze řadit do klimatické
oblasti CH7.
Charakteristika klimatické oblasti CH6:
Tato oblast je charakterizována typem klimatu s krátkým aţ velmi krátkým, mírně chladným,
vlhkým aţ velmi vlhkým létem, dlouhým přechodovým obdobím, chladným jarem a mírně
chladným podzimem, s dlouhou zimou a dlouho trvající sněhovou pokrývkou - počet dní se
sněţením, respektive se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Průměrná roční
teplota činí cca 5 °C. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí cca 750 - 850 m n. m.
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci

-4°C - -5°C
14°C - 15°C
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Sráţkový úhrn ve vegetačním období
Sráţkový úhrn v zimním období

600 – 700 mm
600 – 700 mm

V klimatu řešeného území se výrazně uplatňuje vrcholový fenomén – v přechodných
obdobích na jaře a na podzim je zde značně sníţená viditelnost při častých inverzních
situacích, charakteristickým jevem jsou zde také silné námrazy.
Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřící stanice. Zákonem
č. 86/2002 Sb. 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 MŢP (částka 4/2010) není posuzovaná oblast zařazena do
tohoto seznamu.

C.1.2 Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníků a uţivatelů pozemků tvořících jeho základ.
 nadregionální prvky:
Osa nadregionálního biokoridoru (NRBK) K2 Boţídarské rašeliniště – Hřenská skalní města
protíná ze Z na V území lokality 4, jeho ochranné pásmo zasahuje plochu uvaţovaného
záměru také u lokality 1 a 2.
Osa NRBK K4 Jezeří – Stříbrný roh probíhá J aţ JV směrem, nejblíţe ve vzdálenosti od dolní
stanice vleku plánovaného ke GO (lokalita 2), a to ve vzdál. cca 800 m. Ochranné pásmo
tohoto NRBK zasahuje i lokalitu 1.
 regionální prvky:
Z směrem ve vzdálenosti cca 1 km od lokality 4 a cca 900 m SZ směrem od lokality 2 se
nachází hranice regionálního biocentra Flájský potok.
JJV směrem ve vzdálenosti cca 800 m od lokality 1 se nachází hranice regionálního biocentra
Pod Mikulovem, JJZ směrem ve vzdálenosti cca 5,5 km se nachází hranice regionálního
biocentra Palouček.
 lokální ÚSES
Lokalita 4 zasahuje vymezené území místního LBC Niva Divoké Bystřice.
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C.1.3 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, ţe umoţňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemţ 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 se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území:
a) Velkoplošná ZCHÚ: Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území
– nejbliţším je CHKO České středohoří, jehoţ hranice se nachází ve vzdálenosti cca 24 km
JV směrem.
b) Maloplošná ZCHÚ: Plocha uvaţovaného záměru nespadá ani se přímo nedotýká žádného
maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
V nejbliţším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:
 S směrem v těsné blízkosti výstupní stanice vleku plánovaného ke GO (lokalita 2) se
nalézá přírodní památka Buky na Bouřňáku, předmětem ochrany je zbytek staré
bučiny s vlajkovými formami korun.
 JZ směrem ve vzdálenosti cca 2,5 km od nejbliţší hranice lokality 2 se nalézá
přírodní památka Domaslavické údolí – předmětem ochrany je část údolí s
prudkými skalnatými svahy a suťovými porosty, reliktní bučiny s bohatou květenou.
c) CHOPAV:
Plocha uvažovaného záměru je součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Krušné hory.
Statut CHOPAV je v této oblasti regulativem, který jsou vytváří omezující podmínky pro
skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami, pro zemědělské způsoby hospodaření a
pro velkoplošné odvodňování.
d) Přírodní parky:
Území uvaţovaného záměru v lokalitě 2 se nachází v území Přírodního parku Loučenská
hornatina.
V širším okolí (cca 10 km V směrem) se nachází území Přírodního parku Východní Krušné
hory. Toto přírodně cenné území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a
pozici, ţe nemohou být posuzovaným záměrem nijak ovlivněna. Jediné moţné ovlivnění je
z pohledu posouzení vlivu na krajinný ráz.
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C.1.4 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 udrţení 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 VKP ze zákona jsou zde nivy drobných vodních toků a pramenišť (lokalita 4,1 niva Divoké Bystřice a Bouřlivec), les (lokalita 4). Dle současného stavu poznání lze
konstatovat, ţe uvaţovaný záměr do VKP můţe zasahovat. Dle informace investora je
v současné době jiţ vydáno souhlasné stanovisko dotčeného orgánu k zásahu do VKP.
C.1.5 Natura 2000

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na
území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které pouţívají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Na posuzovaném území se nachází území NATURY 200. Lokalita 4 je součástí vyhlášené
PO Východní Krušné hory, lokalita 2 je součástí území EVL Východní Krušnohoří.
Dle vydaného Koordinovaného stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 29/10 2009 (č.j.
UPS/273/2009, ev.č. 1859762009/Mik) přestoţe záměr zasahuje do Ptačí oblasti Východní
Krušné hory, nebude mít, s ohledem na charakter záměru, samostatně ani ve spojení
s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
(příloha H.2).
Z tohoto důvodu není nutno zpracovat odborný posudek autorizovanou osobou dle §45i
zákona č. 114/1992 Sb.

C.1.6 Území hustě zalidněná

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Nejbliţší obcí je Moldava,
roztroušená horská obec podél Moldavského potoka – dnes středisko rekreace a především
zimní turistiky, rozprostírající se na cca 3243 ha a k 31.12. 2009 registrující 272 obyvatel,
z toho 181 muţů.
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lokalita 1

lokalita 2

Obrázek – území Natura 2000 v okolí lokality 1 a 2

lokalita 4

Obrázek – území Natura 2000 v okolí uvažované lokality 4
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C.2
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
S ohledem na zábor ZPF je moţné ovlivnění uvaţovat u vody, půdy a dále pak i moţné
ovlivnění fauny a flóry.
C.2.1 Voda

Jedná se o území hydrologicky velmi významné, které je zdrojem pitné vody pro
podkrušnohorskou oblast – celé je součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace
vod - CHOPAV Krušné hory.
Významným vodohospodářským dílem je nedaleká Flájská přehrada, která byla
vybudována pro zásobení oblasti pitnou vodou.
Tento vodohospodářsky významný objekty je chráněn vyhlášením tzv. pásem hygienické
ochrany (PHO), tato musí být důsledně respektována v další PD a případné realizaci záměru
respektována, a to jak při zemních pracích, tak v rámci hospodaření s ropnými látkami.
Část území J směrem od zástavby Nového Města spadá do ochranného pásma II. stupně
(II.B), menší část území při JV okraji k.ú. Nové Město zasahuje do ochranného pásma II.
stupně (II.C) přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.
S od Nového Města jsou podzemní vody čerpány vodním zdrojem Vápenice, které slouţí
k zásobování města Dubí.
V okolí ploch lokality 4 je řada pramenišť drobných toků, které odvodňují širší území SZ
směrem. Nejvýznamnějším je potok Divoká Bystřice, protékající lokalitou.
Lokalitu 2 protíná v její J části bezejmenný levostranný přítok Křiţanovského potoka, část
území se nachází v ochranném pásmu II. stupně (II.B) přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách.
Lokalitou 1 pak protéká potok Bouřlivec. Zde se nachází i retenční nádrţ, plnící zde
přirozenou ekologickou funkci a slouţící téţ k rekreačnímu vyuţití.
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Obrázek – zákres z vodohospodářské mapy
C.2.2 Půda

Klimatické podmínky jsou vzhledem k nadmořské výšce posuzovaného území nepříznivé pro
rozvoj půd. Obecně se zde nachází především půdy podzolové, označované jako kryptopodzol
modální.
Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvaţovaný záměr uskuteční na pozemcích, resp. částech
pozemků, v katastrálním území Mikulov v Krušných horách a Nové Město u Mikulova.
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky, na kterých je navrhována stavba, lesní a
zemědělskou půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehoţ ochrana
se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č.
10/1993 Sb. (úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.) a PUPFL
jejichţ ochrana se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch určených k záboru
humusová vrstva o mocnosti cca 10 - 20cm (a to dle případného poţadavku OSS), humus
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bude skryt rozprostřen na pozemcích investora nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou
dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.
Parcely dotčené stavbou v ochraně ZPF jsou charakterizovány bonitovanou půdně
ekologickou jednotkou – BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
MŢP ČR ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do V. třídy
ochrany.

Obrázek - půdní typy, širší vztahy

Dle získané informace od investora je jiţ v současné době vydáno souhlasné stanovisko
místně příslušného orgánu k vynětí půdy ze ZPF a PUPFLu.

C.2.3 Fauna a flora, ekosystémy

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA et al. 1969) pokrývaly
zájmové území na vrchu Bouřňák zejména květnaté bučiny (Eu-Fagion) a bikové bučiny
(Luzulo-Fagion). Podél vodního toku Divoké Bystřice se vyvinuly luhy a olšiny (AlnoPadion, Alnetea glutinosae), na které navazovaly bikové bučiny (Luzulo-Fagion) a acidofilní
horské bučiny (Luzulo-Fagetum montanum).
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Poněkud odlišné je srovnání zájmového území s mapou potenciální přirozené vegetace České
republiky (NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. 1998). Dle této mapy pokrývaly oblast Bouřňáku bikové
bučiny (Luzulo-Fagetum) a violkové bučiny (Violo reichenbachianae-Fagetum). V nivě
Divoké Bystřice se nacházely bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) a smrkové bučiny (
Calamagrostio villosae-Fagetum).
Z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK M. et al. [eds.] 1996) spadá
převáţná část zájmové území do bioregionu 1.59 Krušnohorský bioregion.
Posuzovaná oblast Bouřňáku spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce
1976 (SKALICKÝ V. et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 2. mezofytikum, do
fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří
vlastní. Tato oblast se vyznačuje hojným výskytem vyšších rostlin západního rozšíření.
Část podél Divoké Bystřice však jiţ spadá do fytochorionu 3. oreofytikum, do
fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Charakter květeny a vegetace je v tomto
fytogeografickém okrese extrazonální. Rostlinstvo zde alespoň fyziognomicky připomíná
vegetaci boreálního pásma. Alpinská vegetace chybí.
K prvotnímu posouzení vhodnosti lokality a možných vlivů záměru na faunu a floru byl
proveden Základní inventarizační přírodovědný průzkum v rozsahu biologického
hodnocení (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých), (Příloha H.3.)
Opakovaně se zde ve vegetačním období uskutečnila vizitace celého území. Do průzkumu
byly zahrnuty i veškeré údaje, které byly v tomto regionu získány při terénních výzkumech v
předchozích letech a při mapování NATURY 2000.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:


Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 177 taxonů cévnatých rostlin (81 v lokalitě1, 73
v lokalitě 2 a 106 v lokalitě 4) Z tohoto počtu jsou zde zaznamenány 3 druhy zvláště chráněné
dle vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:
Silně ohrožené:
lilie cibulkonosná (lokalita 2)
Ohrožené:
koprník štětinolistý (lokalita 4,2)
prha arnika (lokalita 4)


Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu zaznamenány
3druhy obojţivelníků, zařazen do kategorie zvláště chráněných druhů. Všechny druhy
byly zaznamenány v nádrţi pod staveništěm 1, mimo rozsah výstavby. Dále byly
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zaznamenány 4 druhy plazů, všechny druhy se vyskytovaly plošně a záměrem nebudou
nijak negativně ovlivněny.
Kriticky ohrožené:
zmije obecná
Silně ohrožené:
čolek obecný
ještěrka živorodá
ještěrka obecná
slepýš křehký
Ohrožené:
ropucha obecná
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 37
druhů ptáků, z tohoto počtu 21 druhů na lokalitě přímo hnízdí či je na ni bezprostředně
vázán svým biotopem. Z hnízdících 2 druhy (lokalita 4) patří mezi druhy zvláště chráněné
a to v kategorii:
Ohrožené:
vlaštovka obecná
krkavec velký
rorýs obecný
bramborníček hnědý
krkavec velký
Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 15
druhů savců, z nichţ je 1 druh (zjištěn v navazujícím území) řazen mezi druhy zvláště
chráněné, a to v kategorii:
Ohrožené:Veverka obecná
Dále nebyl zjištěn ţádný druh netopýra, nejsou zde ani vhodné úkryty pro jejich kolonie.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách byly zjištěny 3 druhy střevlíků, z nichţ ţádný
nepatří mezi zvláště chráněné druhy, dále bylo zjištěno 9 druhů denních motýlů, z nichţ
ţádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy. Jediným bezobratlým, který je řazen mezi
druhy zvláště chráněné je zjištěný čmelák Bombus spp.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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D.1
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti,
složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.1.1 Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost
Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohroţení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) období výstavby - znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA a emisemi hluku
při výstavbě – jsou zcela zanedbatelné
b) emise hluku z provozu areálu – se nepředpokládají.
c) faktor pohody – přínos pro návštěvníky lze hodnotit z hlediska:
o Pro návštěvníky SKI areálu bude vést realizace záměru zlepšení sluţeb
s moţností uspokojit sportovní potřeby.
o obnova sociálního zázemí, GO vleku aj. přispěje ke komfortu
a kompletní nabídce sluţeb pro lyţaře a návštěvníky.
Budoucí provozovatel musí dodrţovat všechny předpisy o ochraně ţivotního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu ţivotního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí moţnost částečného znečištění
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a
komunikace zasaţené stavbou musí být po dobu stavby průběţně čištěny.
Případné škody na pozemcích v příjezdových trasách způsobené průjezdem stavební
mechanizace a vozidel budou po dokončení stavby odstraněny a okolí uvedeno do původního
stavu. Negativní vlivy na ovzduší budou nevýznamné, dočasné a krátkodobé, související
s dopravou během výstavby záměru. Jedná se především o prašnost se zvýšeného pohybu
stavební mechaniky.
Vlivy na obyvatelstvo v době výstavby lze považovat za mírně negativní, ovšem z hlediska
časového za nevýznamné, vlivy na obyvatelstvo v době provozu lze považovat za nulové.

Vlivy sociálně – ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo určitý pozitivní
vliv. Jedná se o vytvoření nových pracovních míst, dále o finance, které poplynou z přílivu
turistů a návštěvníků.
Z hlediska sociálně - ekonomického se jedná o vlivy pozitivní.
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Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
Hluk je zvuk, který člověka ruší.
Komunální hluk (také zvaný environmentální, residenční nebo domácí) je definován
jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje komunálního hluku jsou
silniční, ţelezniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné práce a hluk
ze sousedství.
Lokální hluk způsobuje značné obtěţování a znalost vztahu mezi obtěţováním
a hlukem umoţňuje předpověď hlukového obtěţování a tím i řízení hlukového rizika.
Pro záměr není předpoklad zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvaţovaného
záměru vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných v SKI areálu a z vyvolané
osobní a obsluţné automobilové dopravy. Vliv hluku z provozu lanové dráhy nebude mít
negativní vliv na obyvatelstvo a ţivotní prostředí.
Vlivy záměru na hluk lze hodnotit jako nevýznamné.

D.1.2 Vlivy na sloţky ŢP
Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru je určitý předpoklad, ţe by záměr mohl ohrozit
biotop nebo vést k ohroţení určitého rostlinného či ţivočišného druhu. Pro posouzení těchto
vlivů bude nutno v další fázi pracovat s výstupy a doporučeními odborných posudků, na
kterých se v současné době jiţ pracuje. (roční ornitologický průzkum a biologický
inventarizační průzkum).
V lokalitě výstavby bylo v období inventarizačního přírodovědného průzkumu zjištěno
několik druhů zvl. chráněných rostlin a živočichů.
a) flora
V oblasti vlivů na floru je zde základním měřítkem fakt, ţe celá plánovaná výstavba bude
lokalizována na místech, kde v současné době jiţ záměr je provozován, jednat se bude
ovšem o rekonstrukci provozů stávajících, popř. výstavbu nových po demolici stávajících
objektů aj. Plošný rozsah záměru, vyjádřený záborem půdy pro budovy, garáţe,
inţenýrské sítě apod. bude v konečném důsledku mít na flóru málo významný
negativní vliv.
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b) fauna
Na základě screeningu se jeví tento vliv jako málo významný, a to zejména z důvodu
výskytu některých zvláště chráněných druhů ţivočichů v širším dotčeném území.
Na základě výše uvedených zjištění je nutno poţádat o výjimku ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů (podle §56 zákona).
Tabulka – přehled druhů
Druh

kategorie

orgán ochrany přírody

lilie cibulkonosná

silně ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

koprník štětinolistý

ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

prha arnika

ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

ještěrka obecná

silně ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

ještěrka ţivorodá

silně ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

slepýš křehký

silně ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

zmije obecná

kriticky ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

bramborníček hnědý

ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

ťuhýk obecný

ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

čmelák sp.

ohroţený druh

Krajský úřad Ústeckého kraje

U ostatních zjištěných zvláště chráněných druhů (čolek obecný, ropucha obecná, krkavec
velký, rorýs obecný, vlaštovka obecná a veverka obecná) není nutno ţádat o výjimku ze
základních podmínek ochrany, neboť tyto druhy se vyskytují v dostatečné vzdálenosti od
stavby nebo do území pouze příleţitostně zaletují a záměrem nebude nijak negativně
ovlivněna populace tohoto druhu v daném území ani jeho biotop.

Vlivy na vodu

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku. Pro postup stavebních prací bude nutné
zabezpečit zakrytí potoka, tak aby během zemních prací nedošlo k jeho znečišťování. Potok
bude přetrubněn pomocí PVC trub v délce cca 60m.
Minimální zůstatkové průtoky v profilu toku pro odběry vod do retenční nádrţe pro
zasněţování budou stanoveny vodohospodářským orgánem spolu s povolením k nakládání
s vodami.
Dle získané informace od investora je jiţ v současné době vydáno souhlasné stanovisko
místně příslušného vodoprávního orgánu s vydáním stavebního povolení k tomuto záměru za
předpokladu splnění v tomto rozhodnutí uvedených podmínek.
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Realizace stavby a provozu záměru bude mít určitý vliv na vodu, tento vliv lze označit za
málo významný.

Vlivy na půdu

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF, tento vliv lze
svým rozsahem povaţovat za zcela nevýznamný. Vytěţená půda při hloubení základů se
v největší moţné míře vrací na původní místo, ostatní se rozprostře podél plochy
k pozdějšímu vyuţití (deponie pro rekultivaci). Jedná se o vynětí půdy ze ZPF. Vlivy na půdu
lze označit z hlediska záboru ZPF jako nevýznamné.

Vlivy na klima a ovzduší

Vlivy výstavby a provozu na stávající imisní zátěţ zájmového území budou vázané především
na emise škodlivin z dopravy v době výstavby, jiné se nepředpokládají. Vliv záměru na
kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.

Vlivy na krajinu

Krajinný prostor v širším okolí můţeme označit za esteticky hodnotné místo náhorní plošiny
Krušných hor se znaky extenzivního dlouhodobého obhospodařování a následného opuštění
člověkem. Lze konstatovat, ţe realizací záměru nebude narušen okolní krajinný prostor.
Vliv na krajinný ráz území považovat za nevýznamný.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V posledních letech lze sledovat enormní navýšení turistického ruchu. Vzhledem ke své
poloze je okolí Bouřňáku vyhledávanou oblastí turistů. K rozvoji turismu přispělo postupné
zprovoznění jednotlivých sportovních aktivit v oblasti.
Plochy uvaţovaného záměru (rozděleny do třech lokalit) - staveniště I (lokalita1) se nalézá na
úpatí severovýchodní stráně vrchu Bouřňák (k. 869,3), staveniště II (lokalita 2) na jeho jiţní
stráni a staveniště IV (lokalita 4) v nivě Divoké Bystřice, severovýchodně od ţelezniční
stanice Mikulov - Nové Město.
Lze konstatovat, ţe ve srovnání se současným stavem ţivotního prostředí, jsou z hlediska
velikosti a povahy záměru moţné negativní vlivy na jednotlivé sloţky ŢP nevýznamné.
Realizací záměru budou dotčena plochy, které jiţ v současné době jsou vyuţívány
k účelům, jeţ se realizací nezmění.
Z hlediska zjištěných druhů rostlin a ţivočichů lze konstatovat, ţe uvaţovaný záměr
můţe mít jistý vliv na zde zjištěné zvláště chráněné druhy – bude nutno žádat
o výjimku ze zvl. chráněných druhů (kap. D.1.2).
Jako u kaţdé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko
mimořádné události, jako jsou ţivelní pohromy apod. Dnešní moderní konstrukce lanových
drah jsou ale jiţ navrhovány tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.
V blízkosti se také nachází rekreační zástavba – ani zde nelze předpokládat narušení pohody
obyvatel.
Pouze v době výstavby se dá předpokládat zvýšený pohyb automobilů a stavební techniky.
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních
a jiných prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedojde tedy k výraznému
ovlivňování nejbliţší obytné zástavby.
Lze konstatovat, ţe ve srovnání se současným stavem ţivotního prostředí, jsou z hlediska
velikosti vlivu nejpodstatnější možné vlivy záměru na vodu, půdu a faunu a floru. Vlivy
na ostatní sloţky jsou zanedbatelné.
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Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Vzhledem k samotnému charakteru záměru je moţné konstatovat, ţe jakékoliv vlivy
přesahující státní hranice nelze v tomto území předpokládat.
.
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D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na ţivotní
prostřední můţeme 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
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

D.4.1 Opatření realizovaná v době zpracování PD
Je třeba zdůraznit, ţe všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí.
 Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.
 Zpracování podkladových odborných studií.

D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůleţitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je moţno povaţovat precizní provedení všech stavebních a
montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené
technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:


řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby
v ţádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného
charakteru, dodrţovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich
součástí naftou(!),



běţnou údrţbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k
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tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů, staveniště vybavit
potřebným mnoţstvím sorbentů ropných (DN1 Adsodan Plus, CHEZACARB etc.)


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



koryto vodních toků v ţádném případě nebude znečištěno stavebním či jiným
odpadem



plánovaná retenční nádrţ (SO411) bude provedena jako přírodní.



při odběru vody ze studny nebude překročen limit odebraného mnoţství vody
stanovený příslušným vodoprávním orgánem



bude vypracován havarijní a povodňový plán.
Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na :


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



úzkostlivě udrţovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,



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

Plynné emise
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a
kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na:
 udrţování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů,
 dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno,
 technická zařízení vyuţívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3.
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost


účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,
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omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překáţek
šíření hluku,



vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře pouţít i na příjezdových trasách.
Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a
uvedeny do původního stavu.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy



bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné vyuţití v rámci rekultivací území,



nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost
přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných
deštích apod.).



Vytěţená zemina bude ukládána vedle na určenou depónii na staveništi. Zemina bude
z většinou pouţita k zásypům a přebytek rozprostřen v rámci okolních terénních
úprav. Nepředpokládá se, ţe zemina je kontaminována chemickými látkami.



Po dokončení stavby bude terén a dotčené okolí ozeleněno dle SO 414 – ozelenění
Nové Město.
Opatření na úseku fauny a flóry



Jakékoliv sanační práce na vzrostlé zeleni je nutno provádět v mimohnízdním
období, tzn. v době vegetačního klidu.



Před zahájením stavebních prací je nutné přesně zaměřit hranice výskytu lilie
cibulkonosné na jižním svahu Bouřňáku. Veškeré stavební práce doporučuji upravit
tak, aby nedošlo k jejímu přímému, popř. ani nepřímému poškození.



Z důvodu ochrany ještěrky obecné, ještěrky ţivorodé a zmije obecné ponechat
veškeré kamenné zídky a kamenné snosy.
V nivě Divoké Bystřice v maximální moţné míře ponechat přirozený charakter



vodního toku a navazující nivy.


V případě kácení postupovat v souladu s §8 zákona č. 114/1992 Sb., v navazujícím
území je vhodné ponechat veškeré kamenné zídky a snosy.



před zahájením stavby bude zaţádáno o výjimky ze zvl. chráněných druhů (kap.B.I.9)
Opatření na úseku veřejného zdraví a faktoru pohody obyvatelstva



stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude
součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV).
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časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání
výstavby.



řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných
objektů stavby (betonárka, obalovna apod.), ploch stavebního dvora a manipulačních a
skladových ploch.



Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených
přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěţ stávajících komunikací
v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy
v maximální míře vyuţívat trasu budované komunikace.



Hlučné mechanismy či technologie budou vyuţívány pouze ve stanovené denní době.



Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické
minimum.



V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací
v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací.



S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových
komunikací v nejbliţším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich
zvlhčení nebo mytí kropicím vozem.



V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla
před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot.



Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které budou
opouštět areál stavby. Bude-li to potřebné a účelné, bude prováděno mytí vozidel
a mechanismů na vybudovaných mycích plochách.



Zpracovat návrh vegetačních úprav podél komunikací tak, aby dřeviny působily
izolačně pohledově i akusticky a následně výsadby realizovat.

D.4.3 Opatření realizovaná při provozu


Vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán),



třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty
oprávněnými k této činnosti,



udrţovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu.
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D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení bylo k dispozici určité základní mnoţství podkladových materiálů –
tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.
Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené
lokality.
Zpracovatel se drţel norem běţných v EU.
Úroveň posuzování vlivů na ţivotní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů a
informací. Všechny dostupné informace o současném stavu ţivotního prostředí v zájmové
lokalitě byly vyuţity a do dokumentace zapracovány.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloţeny)
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Záměr není uvaţován ve variantách. Umístění v daném prostoru je určeno stávajícími trasami
lyţařských vleků a lanovek a celkovou koncepcí celého sportovního areálu.
Kromě předkládané varianty lze uvaţovat pouze variantu referenční - nulovou (v tomto
případě je za nulovou variantu povaţován současný stav).
Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:
1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru
2. Nulová varianta – současný stav území.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Obrázek - Detailní zákres retenční nádrže
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici ţádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, neţ je uvedeno v tomto oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Posuzovaným záměrem je výstavba nových objektů a retenční nádrţe, dále rekonstrukce
objektů a doplnění strojového parku lyţařského vleku. Rekonstrukce a revitalizace
rekreačního celku je součástí programu aktivizace turistické, rekreační a sportovní oblasti
Mikulov - Bouřňák – Altenberg, významným prvkem realizace programu je oživení
turistického ruchu a zlepšení možností sportovního vyžití širokého okruhu zájemců z obou
stran státní hranice, z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Celá výstavba je rozdělena do dílčích etap. Toto rozdělení je rovněţ závislé na zajištění
finančních prostředků.
Lokalita 1 – zahrnuje prostor lyţařského sjezdového areálu v Mikulově a přilehlý severní
svah se sjezdovými tratěmi č.1 (slalomák) a č.3. V prostoru dolní stanice budou zde
odstraněny zcela nevyhovující stávající objekty a vybudován objekt nový, včetně
přípojek.
V daném území se nacházejí další stávající objekty, parkoviště, veřejné osvětlení atd. Místo je
napojeno na veřejnou komunikaci. Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá.
Lokalita 2 - zahrnuje horní část vrchu Bouřňák. Zde bude provedena GO stávajícího vleku
(dle PD kompletní výměna vč. podpěr a kotev) Transporta na Hrobské sjezdovce a zřízen
nový malý objekt na dolním konci vleku Tatrapoma.
Lokalita 4 - zahrnuje běžecký lyžařský areál Nové Město. Stávající nevyhovující provizorní
objekty budou demolovány, na jejich místě se vybudují nové objekty jako zázemí pro
sportovní veřejnost i technické zázemí, zasněţovací zařízení včetně nové retenční nádrţe,
osvětlení běţeckého okruhu a zpevněná příjezdová cesta k areálu. Příjezd na místo je moţný
pouze k ţel. zastávce Nové Město, kde jsou velmi omezené moţnosti parkování, dále nutno
pouţívat lesní cesty (speciálními vozidly), proto by měla být příjezdová cesta od nádraţí
vybudována v předstihu. Kácení vzrostlé zeleně se nepředpokládá.
Souhrnem:
Záměrem bude dotčena půda v ochraně ZPF.
V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.
Záměr se dotýká územních systémů ekologické stability krajiny.
Plocha lokality 2 je součástí území Přírodního parku Loučenská hornatina.
Záměr se nachází v území zařazeném do systému NATURA 2000. Vzhledem ke
vyjádření KÚÚK, jeţ je součástí vydaného Koordinovaného stanoviska, nebude nutné
v další fázi posuzování zajistit zpracování odborné studie.
Nepřichází v úvahu možné vizuální ovlivnění širšího území.
Vzhledem ke vzdálenosti posuzovaného záměru od hlukově chráněné zástavby,
kterou jsou stavby pro bydlení, nelze předpokládat moţné vlivy záměru na hlukovou
situaci.
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H.

PŘÍLOHA
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií
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Přehled zkratek
AOPK ČR
OSS
ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
RBK
VKP
ČOV
VTE
EO
OZE
ERÚ
ULK
KÚÚK
PD
ŢP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
REZZO
ZCHÚ
CHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
ZP
SÚ
RD
RS
HS
k.ú
č.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
orgány státní správy
územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biokoridor
významné krajinné prvky
čistírna odpadních vod
větrná elektrárna
ekvivalentní obyvatelé
obnovitelný zdroj energie
energetický regulační úřad
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
ţivotní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněné území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné loţiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohroţený) ohroţený druh
zemní plyn
stavební úřad
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – drţitel autorizace č. 1522/243/OPVŢP/99
Environmentální a ekologické sluţby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

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

1. 12. 2010

____________________________
Mgr. Luboš Motl

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 63/65
Název záměru Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák - Mikulov
Zadavatel:
Zpracovatel:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o..
Mgr.Luboš Motl, drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 64/65
Název záměru Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák - Mikulov
Zadavatel:
Zpracovatel:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o..
Mgr.Luboš Motl, drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 65/65
Název záměru Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák - Mikulov
Zadavatel:
Zpracovatel:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o..
Mgr.Luboš Motl, drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 66/65
Název záměru Aktivizace rekreačního krajinného celku Krušné hory – příhraniční oblast Moldava – Bouřňák - Mikulov
Zadavatel:
Zpracovatel:

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o..
Mgr.Luboš Motl, drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Základní
inventarizační přírodovědný
průzkum

