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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Green Square Teplice, hala T3
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma CONTERA Management, Štefánikova 25, 150 00 Praha 5.
Zpracování oznámení proběhlo v listopadu 2010. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
CONTERA Management s.r.o.

A.2. IČ
285 73 510

A.3. Sídlo
CONTERA Management, Palác Austria
Štefánikova 18/25
150 00 Praha 5

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Dušan Kastl
Felklova 2187, 25263 Roztoky u Prahy
tel.: 725838232
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
CENTRUM PPG BRNO
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výstavba universálního skladového objektu pro skladování výrobních komponent,
náhradních dílů a průmyslového zboží v uzavřených obalech určených pro dodávku do obchodní sítě i
přímým zákazníkům.
V rámci záměru je navržena výstavba skladové haly o celkové ploše bude celková kapacita zařízení činit
12 100 m2 zastavěné plochy.
Bude se jednat o železobetonový skelet opláštěný sendvičovými panely s minerální vatou o vnějších
rozměrech cca 72 x 168 m.
V rámci provozu se ve významnějším rozsahu nepředpokládá manipulace se skladovaným zbožím spojená
s otevíráním uzavřených obalů.
Součástí záměru bude výstavba 150 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Ústecký kraj
Teplice
Krupka
Krupka , 675261

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Krupka jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je výstavba nové skladovací haly pro skladování a distribuci výrobních komponent,
náhradních dílů a běžného spotřebního zboží.
Záměr je umístěn do prostoru navazujícího na stávající průmyslovou zónu Krupka. V blízkosti hodnoceného
záměru se právě připravuje výstavba skladové haly T2.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadá v úvahu především automobilová doprava, nárůst intenzit však
nebude s ohledem na stávající intenzity dopravy na silnici I/13 významný. Souběh provozu haly T2 a T3 je
vyhodnocen hlukovou a rozptylovou studií.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr investora je vybudovat skladovou halu pro tento region. Účelem je posílení kapacity a uspokojení
poptávky v regionu.
Umístění záměru je vázáno na vhodné dopravní napojení a pozemky investora a není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základním cílem navrhovaného objektu je vybudování univerzální skladovací haly, doplněné nezbytnou
administrativní částí včetně šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance. Na stavebních pozemcích je
navržena hala základního půdorysného rozměru 72 x 168 m. Nejvyšší výška stavby cca 14 m nad výškovou
úroveň podlahy haly, výška podhledu je 10,5 m nad úrovní podlahy.
Součástí objektu bude dvoupodlažní administrativní vestavba. Ve vestavbě budou umístěny vstupy pro
návštěvy a zaměstnance (zádveří, recepce), kanceláře, zázemí zaměstnanců (šatny, hygienická zařízení,
denní místnosti) a technické zázemí (úklidové komory). Patra budou mezi sebou propojena schodištěm.
Záměrem investora je vybudování moderního komerčního areálu s halou pro skladování a distribuci zboží.
Architektonické a stavebně technické řešení distribuční haly je úzce spjato s technologickým procesem,
který uvnitř probíhá a plně respektuje provozní požadavky manipulace s materiálem a skladovaným
zbožím. Jedná se o skladování zboží v maloobchodních baleních v paletových regálech. Manipulace je
prováděna ručně vedenými elektrickými vysokozdvižnými vozíky – na obsluhu haly budou využity cca 3-4
takovéto vozíky.
Distribuční provoz je prioritně zaměřen na maloobchodní síť v České republice, ale orientuje se i na přímé
dodávky tuzemským průmyslovým podnikům. Distribuované zboží bude do tohoto provozu dopravováno z
jednotlivých výrobních provozů firmy ve velkoobjemových nákladních automobilech. Po převzetí zboží na
příjmové ploše budou podle pokynů počítačového evidenčního systému ukládány jednotlivé palety do
paletových regálových skladů na dřevěných Europaletách pomocí vysokozdvižné dopravy. Podle
objednávek odběratelů bude z distribučních skladů vyskladňován objednávaný sortiment, obvykle bude
dodáván vlastní autodopravou přímo odběrateli na místo.
Při objednávkách odběratelů na zboží ze skladu budou obdobně počítačovým řídícím systémem určovány
palety. Podle něj pak obsluha akumulátorových VZV vyskladní celou paletu na expediční plochu. Pokud
budou vyskladňovány pouze jednotlivé kusy výrobku (ne celé palety), odebere obsluha VZV ručně příslušný
počet položek zboží ze spodní regálové vrstvy, která bude sloužit pro ruční kusové odběry zboží. Celé
palety se zbožím pak mohou být v regále umístěny ve sloupci nad zbožím určeným pro ruční odběry. Po
vyskladnění všech položek pro odvoz na expediční plochu provede skladník opět fyzickou kontrolu a
následně počítač vytiskne expediční doklady.
Skladová hala je jednopodlažní přízemní nepodsklepený objektobdélníkového půdorysu. Opláštění haly
bude prováděno plechovým sendvičovým pláštěm (např. typ Trimo FTV vv) nebo skládaným pláštěm z
plechových kazet „C“ vyplněných tepelnou izolací a krytých trapézovým plechem. Obvodový plášť
administrativy bude zděný z keramických tvárnic na WC a v koupelnách s povrchem z keramických dlaždic.
Areál bude dopravně napojen na stávající příjezdovou komunikaci.
Oplocení z drátěného pletiva výšky 1,8m je navrženo po celém obvodu řešeného areálu. Oplocení bude
přerušeno v místě sjezdu na pozemek, kde bude provedena vjezdová brána z ocelových profilů a elektricky
ovládané závory.
Provoz skladové haly se předpokládá dvojsměnný cca od 6 do 22 hodin, expedice zboží po 22. hodině bude
pouze v omezeném rozsahu.
V objektu nebudou skladovány chemikálie či látky patřící mezi jedy či jiné potenciálně nebezpečné látky.
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Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast maximálně 150 pracovníků ve 2 směnách.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude hala uvolněna pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré zbylé odpady a součásti demontovaných zařízení budou odvezeny k recyklaci, na skládku, popř.
jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2012

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Ústecký

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 171

obec:

Krupka

Město Krupka
Mariánské náměstí 22
417 42 Krupka
tel.: 417 803 111, 417 861 253

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
územní rozhodnutí:

Město Krupka
Mariánské náměstí 22
417 42 Krupka
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

katastrální území:

23799 m2
cca 12 100 m2
4 868 m2
parcela není součástí ZPF
parcela není součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován
2242/33, 2242/31, 2242/13, 2242/63,
2242/20
Krupka

spotřeba:

maximálně 12 m3 za den -

zdroj:
v průběhu výstavby:

vodovodní řad
spotřeba vody nespecifikována (běžná)

celková plocha dotčených pozemků:
zastavěná plocha haly:
zpevněné plochy
ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby
výstavbou dotčené parcely:

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:
Požární voda:

není vyžadována
spotřeba:
zdroj:

dosud nebyla specifikována
vodovodní řad, retenční nádrž

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

instalovaný příkon:
zdroj:
v průběhu výstavby:

do 2,7 MW
rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)
67 900 m3.rok-1

Zemní plyn:

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje objekt pro skladování a distribuci zboží. Skladované zboží bude do areálu přiváženy na
paletách krytých smršťovací fólií případně v kontejnerech na těžkých nákladních vozidlech. Expedice bude
prováděna středními a lehkými nákladními automobily. Doprava zaměstnanců potom osobními automobily.
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Provoz záměru:

nákladní vozidla:

příjezd 30 voz/den a stejný počet odjezdů

osobní vozidla (maximálně):
dopravní trasy:
čas dopravy:

příjezd 150 voz/den a stejný počet odjezdů
silnice I/13 (viz následující obrázek)
denní doba pracovních dní
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Výstavba záměru:

intenzita dopravy:

srovnatelná s provozem nebo nižší

Intenzity dopravy vyvolané provozem haly T3 (příjezdy+odjezdy za den):
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

V objektu se předpokládá instalace teplovzdušných jednotek s vlastními ohřevy
spalujícími zemní plyn, pro ohřev TUV budou instalovány plynové kotle. Při celkové
roční spotřebě plynu 93 400 m3 budou zdroje emitovat následující objem škodlivin:
NOx
kg/rok

CO
kg/rok

CxHy
kg/rok

prach
kg/rok

SO2
kg/rok

121.4

29.9

6.0

1.9

0.9

Celkový instalovaný výkon tepelných zdrojů bude činit cca 660 kW, rozdělení výkonu
na jednotlivé zdroje (a tedy i kategorizace ve smyslu zákona o ovzduší) není v tomto
stupni přípravy stavby upřesněno.
Liniové zdroje:

Výstavba:

automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

CO
g/km.den

CxHy
g/km.den

prach
g/km.den

SO2
g/km.den

464.8

272.1

87.4

18.0

0.9

V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat emise tuhých znečišťujících látek a
emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po ploše staveniště.
Objem emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah prováděných
prací, z hlediska doby trvání však nebude z hlediska celkového vlivu významný.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:
nakládání:

12 m3.den-1
odtok do stávající kanalizace na čerpací
stanici průmyslové zóny a odtud jsou
přečerpávány směrem na ČOV Bystřany

Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody
nejsou produkovány

Srážkové vody:

cca 9.332 m3.rok-1
odtok do stávající kanalizace s využitím
retence

Výstavba:

produkce:
nakládání:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
číslo

kategorie

název

17

O

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04

O

Izolační materiály

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční odpady

17 05 04

O

Zemina a kameny

17 03 01

N

Asfaltové směsi s obsahem dehtu

17 04 07

O

Směsné kovy

15

ODPADNÍ OBALY

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Odpady z provozu
číslo

kategorie

název

produkce (t/rok)

08 03 17

N

odpadní tiskařské tonery

12 03 01

N

mycí roztoky podlahy

1.4

15 01 01

O

zbytky papírových a lepenkových obalů

0.7

150 102

O

plastové obaly (PE, fólie, pásky, polystyrénové prvky)

1.4

15 01 03

O

poškozené dřevěné palety a dřevěné obalové materiály

2.1

15 01 06

O

směs obalových materiálů

1.4

20 01 01

O

sběrový papír

6.9

0.4

20 01 21

N

zářivky a výbojky

0.1

20 02 01

O

odpady ze zeleně

…

20 03 01

O

směsný komunální odpad

…

20 03 03

O

uliční smetky

…

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:
předpokládaná doprava bude 150
OS za den, 30 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů).
Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

bodové zdroje hluku (vně objektu):
do LwA = 70 dB
v průběhu výstavby:
nespecifikováno
Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii tvořící přílohu tohoto
oznámení
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Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
V objektu bude skladováno zboží běžného spotřebního charakteru jako spotřební elektronika, bílé zboží,
průmyslové zboží, náhradní díly a podobně. Jde tedy o zboží, jehož skladování a související manipulace s
ním nebude přinášet žádná zvláštní rizika vzniku havárií nebo jiných rizikových stavů.
Skladový objekt bude odpovídajícím způsobem zabezpečen proti možnému vzniku požáru, vstupu
nepovolaných osob a pod.
Plochy na nichž se předpokládá pohyb dopravní techniky budou zabezpečeny proti úniku úkapů maziv a
paliv do vodoteče (kanalizace bude svedena do odlučovače lehkých kapalin), dopravní řešení bude
zajišťovat dostatečný prostor pro příjezd a pojezdy k místu nakládky či vykládky.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr má být umístěn v Průmyslové zóně Krupka, která leží jižně od intravilánu obce Krupka a
cca 1,5 km severovýchodně od okraje města Teplice. Záměr je umisťován do prostoru rozrůstající se
průmyslové zóny z jihu ohraničené silnicí I/13 a ze severu tělesem železniční tratě č. 130 Ústí nad Labem Chomutov. Širší území je modelováno tokem Zálužanského potoka a dalšími místními vodotečemi
tekoucími od severo západu k jihovýchodu.
Jedná se o již zemědělsky nevyužívané území, postupně zastavované průmyslovými a skladovými objekty.
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území narušené antropogenními vlivy.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální
úrovni. Jižně od plochy se předpokládá realizace lokálního biocentra.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku nebo
chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejbližší ptačí
oblast spadající do soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005), jejíž nejbližší hranice
prochází cca 4,5 km severně od místa záměru.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Nejbližšími
významnými krajinnými prvky je tok Zálužanského potoka.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad. Ve vzdálenosti cca 350 m východním směrem od plochy budoucího areálu
protéká Zálužanský potok.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Území působnosti stavebního úřadu Krupka nepatří (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka
4 z dubna 2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Území je charakterizováno jako ostatní plocha. Umístěním areálu nebude dotčen pozemek s ochranou ZPF,
nedojde k záboru lesní půdy.
Celé katastrální území Krupka
o státní památkové péči.

je územím archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Krupka žije celkem 13 260 obyvatel.
Záměr je umístěn v průmyslovém areálu ležícím mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytné objekty se
nacházejí při ulici Na Lukách v místní části Modlany ve vzdálenosti cca 340 metrů od okraje areálu. Další
obytné domy jsou více než 550 metrů od okraje areálu záměru (v obci Srbice), obyvatelé těchto domů již
nebudou vlivy hodnoceného záměru významněji dotčeni.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území působnosti stavebního úřadu Krupka nepatří (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka
4 z dubna 2010) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu jsou stanice ČHMÚ č. 1007 - Krupka (vzdálená 3,6 km
severně), stanice AIM ZU č. 267 Teplice (3,4 km jihozápadně) a stanice AIM ČHMÚ č. 1763 Teplice (2,7
km jihozápadně). Stanice provozovaná ZÚ však v roce 2009 měřila s častými výpadky, výsledky tedy
nejsou příliš využitelné.
Oxid dusičitý (NO2)
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:

Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v Krupce
-3
-3
-3
dosáhly hodnoty 14,8 µg.m , tedy do 37% imisního limitu (40 µg.m ), v Teplicích pak 21,5 µg.m , tedy do
-3
54% imisního limitu (40 µg.m ). Maximální hodinová koncentrace byla v Krupce naměřena 87,2 µg.m-3,
tedy cca 44% imisního limitu (200 µg.m-3), v Teplicích pak 98,7 µg.m-3, tedy cca 49% imisního limitu
(200 µg.m-3).
5.2. Tuhé látky - PM10
Naměřené hodnoty PM10 za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:
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Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v Krupce dosáhly
hodnoty 29,9 µg.m-3, tedy do 75% imisního limitu (40 µg.m-3), v Teplicích pak 32,2 µg.m-3, tedy do 80%
imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální 24hodinová koncentrace překročily hodnotu imisního limitu (50
µg.m-3) na obou stanicích. V Krupce byla četnost dosažení limitu 49 případů za rok, v Teplicích pak 40
případů za rok. Limitní četnost (35 případů za rok) tedy byla překročena na obou uvedených stanicích.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v osamocené poloze, v průmyslové zóně. Nejbližší obytné budovy se nacházejí cca 340m
východně od záměru.
Zásadní pro stávající hlukovou zátěž je automobilová doprava na předmětných komunikacích v okolí
areálu, především komunikace I/13 (E442). V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková
studie (viz příloha), kde je stávající hluková zátěž podrobněji popsána. Z výsledků studie zde cituji:
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav

Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Denní doba - hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy stávající stav
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vypočtená hodnota
LAeq,16h = 25,8 dB
LAeq, 16h = 31,4 dB
LAeq, 16h = 32,5 dB
LAeq, 16h = 31,4,5 dB
LAeq, 16h = 73,4 dB
LAeq, 16h = 59,02 dB
LAeq, 16h = 36,9 dB
LAeq, 16h = 35,3 dB
LAeq, 16h = 40,0 dB
LAeq16h = 41,5 dB

Hygienický limit hluku*
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 60 dB
LAeq, 16h = 60 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB
LAeq, 16h = 55 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Zjištěno**
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

* Vzhledem k převažujícímu hluku ze silniční dopravy je zvolen hyg. limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. a III. třídy (ve
výpočtových bodech 5 a 6 pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. třídy).
** Překročení hyg. limitu je způsobeno provozem silniční dopravy ve sledovaném území, nikoliv stacionárními zdroji – tuto skutečnost
dokladuje hluková studie „Green Square Teplice, hala T2“ (Bucek s.r.o., leden 2011) – k nahlédnutí u zpracovatele.
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy a hlukem z
okolních provozoven (stacionární a mobilní zdroje hluku)

Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Noční doba - stávající silniční doprava a hluk z provozu okolních provozoven
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vypočtená hodnota
LAeq,16h = 20,2 dB
LAeq, 16h = 27,1 dB
LAeq, 16h = 28,4 dB
LAeq, 16h = 27,2 dB
LAeq, 16h = 69,9 dB
LAeq, 16h = 55,5 dB
LAeq, 16h = 33,3 dB
LAeq, 16h = 31,2 dB
LAeq, 16h = 36,4 dB
LAeq16h = 37,9 dB

Hygienický limit hluku*
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 50 dB
LAeq, 16h = 50 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB
LAeq, 16h = 45 dB

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Zjištěno**
Zjištěno**
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

* Vzhledem k převažujícímu hluku ze silniční dopravy je zvolen hyg. limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. a III. třídy (ve
výpočtových bodech 5 a 6 pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. třídy).
** Překročení hyg. limitu je způsobeno provozem silniční dopravy ve sledovaném území, nikoliv stacionárními zdroji – tuto skutečnost
dokladuje hluková studie „Green Square Teplice, hala T2“ (Bucek s.r.o., leden 2011) – k nahlédnutí u zpracovatele.

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Vlastním zájmovým územím neprotékají vodní toky ani se zde nenacházejí vodní plochy. Východně, cca
300 m od posuzované plochy, protéká Zalužanský potok (číslo hydrologického pořadí 1-14-012-087), který
tvoří levostranný přítok Bíliny, pramení v Krušných Horách v nadmořské výšce 449,2 m n. m., protéká
rybníkem Kateřina a Chabařovickým jezerem a do recipientu se vlévá u Trmic v nadmořské výšce 175,46
m n. m. Cca 200 m západním směrem od posuzované lokality protéká drobný bezejmenný vodní tok, na
kterém se nachází drobná vodní nádrž s mokřadními plochami v okolí. Širším zájmovým územím protéká
Modlanský, Unčínský a Maršovský potok.
Nejvýznamnějšími vodními plochami v okolí je Modlanský rybník (59,1 ha) a Kateřina (58 ha), které jsou
situovány cca 1,4 km jihovýchodně vzhledem k poloze záměru. V jeho okolí se dále nachází několik
menších vodních ploch lokálního významu.
Území se však nachází v ochranném pásmu II.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice.
Podél Maršovského a Unčínského potoka se nacházejí vodárenská pásma, která však na sledovanou
lokalitu nezasahují.
Oblast plánovaného záměru neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Správním
územím města Krupka prochází hranice CHOPAV Krušné hory, která je od dané lokality vzdálená cca 1,7
km v severním směru.
Podzemní voda
Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu č. č.213 – Mostecká pánev.
Zvodnění Krušnohorského krystalinika je zde vázáno pouze na otevřený puklinový systém, který bývá ještě
napojen na bazální křídu v pískovcovém vývoji. Tento hluboký kolektor je směrem do nadloží izolován
mohutným komplexem svrchnokřídových slínů a slínovců, který se obecně považuje za prakticky
nepropustný. U svrchnokřídových sedimentů je zvodnění s napjatou hladinou vázáno na bazální pískovcový
kolektor, kde pohyb podzemní vody směřuje od západu k východu k nádrži Kateřina.
Zájmové území je tvořeno terciérními jíly a jílovci. Ty jsou díky svému charakteru (jemnozrnné zeminy až
poloskalní horniny) ve zdejší hydrogeologické struktuře izolátorem a kvartérní fluviální písčité štěrky
kolektorem. Podzemní voda se vyskytuje ve formě slabých průsaků či velmi slabých přítoků v polohách
tvrdých jílů.
Z výsledků hydrogeologického průzkumu lokality prováděného v minulosti a z dostupné literatury vyplývá,
že byly zastiženy dva horizonty podzemní vody. První je vyvinut na bázi navážek, případně diluvií a voda je
zadržována na povrchu téměř nepropustné vrstvy rozloženého jílovce mosteckého souvrství (0,53 – 3,06
m). Druhý horizont je vyvinut v prostředí relativně více rozvolněného jílovce nebo v prostředí drobných
podrcených zón (3,2 – 7,9 m).

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemku, který nemá charakter zemědělské půdy.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Zájmová oblast patří ke geomorfologické subprovincii Krušnohorská soustava, v dílčím členění náleží k
celku Mostecká pánev s podcelkem Chomutovsko - teplická pánev a nachází se v jejím okrsku
Chabařovická pánev poblíž hranice s Cínoveckou hornatinou a Teplickým středohořím.
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Chabařovická pánev představuje tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami a Českým středohořím,
budovanou miocenními jezerními jíly, písky a hnědouhelnými slojemi, na okrajích cenomanskými pískovci,
svrchnoturonskými slínovci, terciérními vulkanity a kvartérními pokryvy. Tvoří erozně denudační a
akumulační, od severozápadu k jihovýchodu mírně ukloněný povrch denudačních plošin, svahů, úpatních
hald, náplavových kuželů a nízkých říčních teras levostranných přítoků Bíliny, místy s čedičovými suky.
Posuzovaná lokalita se nachází v nadmořské výšce přibližně 220 m n. m.
Geologické poměry
Zájmové území geologicky spadá do oblasti Severočeské pánve. Ta je rozlohou 1 050 km2 a uhelnými
zásobami největší a nejvýznamnější podkrušnohorskou pánví. Spolu s neovulkanickým komplexem České
středohoří, který do výplně pánve prostorově i stratigraficky významně zasahuje, je Severočeská pánev
součástí severovýchodně orientovaného podkrušnohorského prolomu mezi krušnohorským zlomem na
severozápadě a zlomy podbořanským a středohorským na jihovýchodě.
Předmětná lokalita je součástí oblasti, kde se uplatnila tzv. sedimentační etapa, kdy se ukládalo tzv.
nadložní souvrství jílů a písků. Uhlotvorná sedimentace byla potlačena vytvořením rozsáhlé jezerní pánve,
kdy došlo k rozsáhlému usazování nejmohutnějšího souvrství komplexu miocénních pánevních sedimentů,
jeho stáří se odhaduje do období helvétu až spodního turonu. Maximálních mocností dosahuje v mostecké
části pánve – kolem 500 m, v okolí Teplic pouze cca 150 m. V nadložním souvrství převládají jíly a jílovce
většinou hnědošedých a šedohnědých barev, které jsou převážně nepísčité, nevrstevnaté a velmi hutné,
kaolinicko – oolitické s různou příměsí montmorillonitu. Kvartérní pokryv je zastoupen navážkami s vrstvou
diluviálních – svahových sedimentů.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle mapy ložiskové ochrany se sledované území Průmyslové zóny Krupka nachází v území vedeném jako
výhradní ložisko hnědého uhlí B3 118400 Modlany – hlubina a současně jako chráněné ložiskové území
hnědého uhlí CHLÚ 711840000 – Modlany.
Dobývací prostor Modlany však byl již uzavřen a byla podána žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu
na odpis části zásob výhradního ložiska hnědého uhlí pod schválenou Průmyslovou zónou Krupka.
Sledované území se nachází za hranicemi závazných těžebních limitů.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987,
náleží širší okolí území do fytogeografického obvodu České termofytikum, okres Podkrušnohorská pánev.
Fauna a flora
Plánovaný záměr je situován do areálu průmyslové zóny. Na plochách určených k výstavbě proběhly
terénní úpravy (odstranění svrchní vrstvy půdy včetně vegetačního krytu, zarovnání terénních nerovností
apod.). V současné době se na těchto plochách uchycují pouze náletové druhy rostlin bez významnější
biologické hodnoty.
V rámci procesu posuzování vlivů sousedního záměru (Guardian – Výroba plastových dílů pro automobilový
průmysl v Průmyslové zóně Krupka, SCES - Group, spol. s r. o., Praha září 2008) na životní prostředí bylo
zpracováno Biologické hodnocení lokality (Bušek, O., srpen 2008), toto hodnocení zahrnovalo i plochu na
které je navržena výstavba Green Square Teplice, hala T3.
Z citovaného vyhodnocení vyplývá, že původní vegetaci v hodnoceném území tvořila mapovací vegetační
formace Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Porosty jsou v současné době plošně
velmi omezené vlivem odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby.
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Průzkum území byl zaměřen na zjištění současného biologického stavu lokality a zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, uvedených ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb (v aktuálním znění).
Součástí práce bylo rovněž navržení zmírňujících a kompenzačních opatření, jež by měly eliminovat či
alespoň snížit negativní vliv záměru na přírodu. Zpracování probíhalo v době od října 2007 do července
2008.
Z průzkumu vyplývá, že na ploše hodnoceného záměru nebyly nalezeny žádní druhy zvláště chráněných
rostlin. Na lokalitě byl zjištěn výskyt tří druhů zvláště chráněných bezobratlých živočichů, konkrétně se
jedná o dva druhy prskavců (Brachinus explodens, B. crepitans) a čmeláka rodu Bombus.. Ze 39
zaznamenaných druhů obratlovců je 8 druhů zvláště chráněných bramborníček černohlavý, bramborníček
hnědý, rorýs obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, slavík obecný, ještěrka obecná, blatnice skvrnitá.
Ačkoliv se v okolí vyskytují vodní plochy, nevede přes území žádná migrační trasa obojživelníků. Stávající
migrační trasy jsou od záměru dostatečně vzdáleny a jeho realizací nebudou nijak ovlivněny.
V závěrech biologického hodnocení autor konstatuje, že realizace záměru představuje poškození, event.
likvidaci biotopu blatnice skvrnité, ještěrky obecné, dvou druhů bramborníčků, čmeláka a brouků rodu
Brachinus. Ostatní druhy se na sledované ploše nevyskytují trvale a nerozmnožují se zde. Vzhledem ke
skutečnosti, že nabídka biotopů podobného charakteru je v širším okolí lokality dostatečná a realizací
záměru bude dotčena jen malá část lokálních populací uvedených druhů, nelze v tomto smyslu záměr
hodnotit jako významně negativní. V případě nerealizace záměru navíc není perspektiva biotopů (a tím i
uvedených zvláště chráněných druhů) v lokalitě dobrá - postupující sukcesí dojde k degradaci a zániku
stanovišť.
S ohledem na roční období, kdy bylo tohoto oznámení (Green Square Teplice, hala T3 ) zpracováváno,
nebylo možno aktuální stav výskytu zvláště chráněných živočichů v lokalitě ověřit. Na základě rozsahu
stávajících stavebních prací a terénních úprav v hodnoceném území však již zde jejich výskyt pokládáme za
málo pravděpodobný.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemku zařazeném jako plocha pro výrobní aktivity v průmyslové
zóně Krupka. V posuzované lokalitě se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální
úrovni. V širším zájmovém území se nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES nacházejí.
Přibližně 1,5 km severním směrem od posuzované lokality prochází nadregionální biokoridor NRBK K4
Jezeří – Stříbrný roh, jehož ochranné pásmo leží cca 600 m od plánovaného prostoru výstavby. Tento
biokoridor zahrnuje převážně mezofilní bučiny a mezofilní hájové bučiny.
Ve východním směru cca 500 m od sledované lokality prochází regionální biokoridor RBK 567 K4 –
Kateřina, který zahrnuje polní a luční společenstva, břehové porosty a směs dřevin lužních lesů. Tento RBK
propojuje výše popsaný NRBK K4 a regionální biocentrum RBC 1343 Kateřina – Modlanské rybníky, které je
situováno cca 1,8 km jihovýchodním směrem od dané lokality. RBC tvoří převážně přírodě blízká luční a
vodní společenstva.
Z lokálních prvků ÚSES se nejblíže zájmové lokalitě nachází lokální biokoridor LBK 16, který prochází podél
železniční trati cca 200 m severním směrem a lokální biocentrum LBC 12 Zalužanský potok, které se
nachází v blízkosti V a SV okraje posuzovaného záměru.
Uvedené prvky ÚSES nebudou vzhledem k vzdálenosti dotčeny realizací záměru přímo ani nepřímo.
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Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
V okruhu do 10 km se nachází jedno velkoplošné a tři maloplošná chráněna území. Jedná se o CHKO
České středohoří, jehož nejbližší hranice prochází cca 7,3 km východním směrem od místa záměru a CHKO
Labské pískovce, které jsou vzdáleny přibližně 4 km východní směrem. Dalšími ZCHÚ jsou přírodní
rezervace Černá louka, Rač a Malhostický rybník, které jsou od posuzované lokality vzdálené od 6,5 do 7,5
km.
V bezprostřední blízkosti zájmové lokality se nenachází území přírodních parků (dále jen PřP). Nejblíže
situovaný vzhledem k místu záměru je PřP Východní Krušné hory, jehož hranice se nachází cca 5,4 km v
severním směru.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Nejbližšími lokalitami spadajícími do systému Natura 2000 jsou EVL Kateřina-mokřad (kód lokality
CZ0423215), EVL Strádovský rybník (kód lokality CZ0423228) a EVL Doubravka (kód lokality CZ0423210).
Nejbližší ptačí oblast spadající do soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Východní Krušné hory (CZ0421005),
jejíž nejbližší hranice prochází cca 4,5 km severně od místa záměru.
Nejblíže k ploše hodnoceného záměru se nachází významný krajinný prvek - lesní porost - les, který se
rozkládá podél východní hranice dotčených pozemků, dále bezejmenný vodní tok s drobnou vodní plochou
a mokřadem, který je situovaný cca 200 m východně od místa záměru a Modlanský potok a jeho niva
včetně doprovodných porostů, cca 300 m východním směrem.

C.II.8. Krajina
Posuzovaná lokalita se nachází cca 1,5 km severovýchodně od okraje města Teplice. Posuzovaný záměr je
umisťován do prostoru rozrůstající se průmyslové zóny z jihu ohraničené silnicí I/13 a ze severu tělesem
železniční tratě č. 130 Ústí nad Labem - Chomutov. Širší území je modelováno tokem Zálužanského potoka
a dalšími místními vodotečemi tekoucími od severo západu k jihovýchodu.
Posuzované území se nachází na nezastavěné zemědělsky nevyužívané ploše jižně od navrhovaného
záměru je dokončována stavba dalšího průmyslového objektu. Dopravní napojení území je zajišťováno
silnicí I/13, ke které je vybudována příjezdová komunikace obsluhující průmyslovou zónu.
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Krajinný ráz je poznamenaný výstavbou
okolních výrobních a skladových objektů, rozsáhlou příměstskou urbanizací. Existující silniční doprava má
podíl na existenci hlukové a imisní zátěže lokality.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba průmyslového podniku je situována do průmyslové zóny Krupka, která se nachází zcela mimo
centrální část obce. V blízkosti oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka ani jiný
nemovitý hmotný majetek.
Architektonické a historické památky
Výstavba záměru je situována do Průmyslové zóny Krupka, která se nachází v okrajové části města
Krupka, tedy zcela mimo Městskou památkovou zónu Krupka (číslo rejstříku 2178), kde je koncentrováno
největší množství kulturních památek.
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V nejbližší blízkosti nenachází žádná památka, zařazená mezi světové kulturní dědictví, archeologické
památkové rezervace, ostatní památkové rezervace, městské památkové rezervace, vesnické památkové
rezervace, krajinné památkové zóny, městské památkové zóny či vesnické památkové zóny.
Archeologická naleziště
Celé katastrální území Krupka je územím archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.
V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika přechodný radonový index 1-2, tj. nízký až
střední radonový index. Navrhované skladby konstrukcí jsou z hlediska ochrany před radonovým indexem
2 dle ČSN dostačující. Objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží do
interiéru.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Plocha pro výstavbu předmětné haly je napojena místní silnicí na hlavní komunikaci I/13 (E442). Způsob
dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou a v
malé míře spalováním zemního plynu. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a
hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise spalovacích motorů. Z jejich referenčních
škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2) a tuhých
znečišťujících látek (PM10).
Z rozptylové studie (viz příloha č. 2) vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem Green Square Teplice,
hala T3 a navazující automobilové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních
účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.
Imisní příspěvky hodnoceného záměru v jednotlivých výpočtových bodech je uveden v následující tabulce:
objekt číslo

NO2

PM10

roční průměr

hodinové maximum

roční průměr

24hodinové maximum

č.p. 364

0.057

1.2

0.015

0.330

č.p. 374

0.081

1.4

0.023

0.397

č.p. 519

0.110

2.4

0.033

0.759

č.p. 623

0.140

2.2

0.044

0.766

č.p. 21

0.158

1.8

0.051

0.623

č.p. 71

0.166

1.3

0.054

0.456

č.p. 22

0.282

2.0

0.086

0.717

č.p. 2

0.279

2.2

0.083

0.770

č.p. 42

0.245

2.2

0.076

0.764

limit

40,000

200,0

40,000

50,0

Imisní příspěvky souběžného provozu hal T2 a T3 jsou velmi nízké, dosahují hodnot do cca 1,5%
příslušného imisního limitu.
Nejvyšší imisní příspěvek u ročních je dosažen u domu č.p. 22, kde u tuhých látek frakce PM10 činí
příspěvek 0,2% limitu, u NO2 činí příspěvek 0,7% limitu.
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U 24hodinového maxima tuhých látek frakce PM10 je nejvyšší příspěvek dosažen u domu č.p. 2 a činí 1,5%
limitu, u NO2 je maximální příspěvek hodinového maxima dosažen u domu č.p. 519 1,2% limitu - jde tedy
o velmi nízké příspěvky bez významnějšího vlivu na celkovou kvalitu ovzduší.
hluk
Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (Bucek s.r.o., Brno, 2012, viz příloha č. 3), která se
zaměřuje v celém rozsahu na automobilovou dopravu navazující na činnost záměru. Hlučnost samotného
provozu skladu bude nevýznamná a blízkého obytného okolí se nijak nedotkne. Navazující doprava je
odhadována celkem na 180 vozidel za den, z toho 30 nákladních automobilů a 150 osobních automobilů.
Vzhledem k jejich dvojí cestě (tam a zpět) je počet průjezdů do areálu Green Square Teplice, hala T3.
Výjezd bude vyveden na stávající příjezdovou komunikaci do průmyslové zóny a odtud povedou dopravní
trasy především na silnici I/13 (ulici Masarykovu, resp. Ústeckou), kde se mohou dělit ve směru k Teplicím
a k Ústí.
Výše uvedená hluková studie hodnotí přínos popsané dopravy k celkové hlučnosti v přilehlém území.
Výpočty jsou zpracovány ve formě hlukových map a numericky pro 10 referenčních bodů zvolených ve
vzdálenosti 2 m od stěn vybraných staveb pro bydlení v okolí záměru. Uvedené body dobře charakterizují
hlukové zátěže nejbližších obytných území a proto v dalším využijeme především údaje o těchto bodech.
Výsledky shrnují následující tabulky:
Tabulka 4: Ekvivalentní hlukové hladiny (dB) v referenčních bodech

Denní doba

Záměr + pozadí

Pozadí

Rozdíl

1

k.ú. Sobědruhy, č.p. 364

25,8

25,8

+0,0 dB

2

k.ú. Sobědruhy, č.p. 412

31,4

31,4

+0,0 dB

3

k.ú. Sobědruhy, č.p. 373

32,5

32,5

+0,0 dB

4

k.ú. Sobědruhy, č.p. 374

31,4

31,4

+0,0 dB

5

k.ú. Srbice, č.p. 22 (směr ke komunikaci)

73,4

73,4

+0,0 dB

6

k.ú. Srbice, č.p. 22 (směr k záměru)

59,0

59,0

+0,0 dB

7

k.ú.Krupka, č.p. 519

36,9

37,2

+0,3 dB

8

k.ú.Krupka, č.p. 623

35,3

36,1

+0,8 dB

9

k.ú. Nové Modlany, č.p. 71

40,0

40,3

+0,3 dB

10

k.ú. Nové Modlany, č.p. 64

41,5

41,7

+0,2 dB

Záměr + pozadí

Pozadí

Rozdíl

Noční doba
1

k.ú. Sobědruhy, č.p. 364

20,2

20,2

+0,0 dB

2

k.ú. Sobědruhy, č.p. 412

27,1

27,1

+0,0 dB

3

k.ú. Sobědruhy, č.p. 373

28,4

28,4

+0,0 dB

4

k.ú. Sobědruhy, č.p. 374

27,2

27,2

+0,0 dB

5

k.ú. Srbice, č.p. 22 (směr ke komunikaci)

69,9

69,9

+0,0 dB

6

k.ú. Srbice, č.p. 22 (směr k záměru)

55,5

55,5

+0,0 dB

7

k.ú.Krupka, č.p. 519

33,3

33,4

+0,1 dB

8

k.ú.Krupka, č.p. 623

31,2

31,3

+0,1 dB

9

k.ú. Nové Modlany, č.p. 71

36,4

36,4

+0,0 dB

10

k.ú. Nové Modlany, č.p. 64

37,9

37,9

+0,0 dB

Z výsledků výpočtů hluku ze stávající dopravy (sloupec tabulky nadepsaná "Pozadí") je zřejmé, že ve všech
zadaných výpočtových bodech v denní i noční době jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu silniční dopravy nižší, než jsou takto stanovené hygienické limity hluku.
Výjimku tvoří výpočtový bod 5 a 6, u kterých jsou stávající hygienické limity překročeny. V obou případech
se jedná o rodinný dům v obci Srbice, č.p. 22, na pozemku parc. č. 65 v k.ú. Srbice (výpočtový bod č. 5 je
orientován směrem k hlavní komunikaci, od záměru a výpočtový bod č. 6 je orientován směrem k záměru,
od komunikace).
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Limitní hodnota pro denní dobu ve výpočtovém bodu č. 5 je překročena vlivem stávající automobilové
dopravy na komunikaci I/13. Limitní hodnota pro noční dobu ve výpočtovém bodu č. 5 a č. 6 je překročena
vlivem stávající automobilové dopravy na komunikace I/13.
Předpokládané příspěvkové hlukové ovlivnění stávajících obytných staveb po zprovoznění haly T3 bude pro
denní i noční dobu minimální. Výsledné rozdíly jsou nižší než 0,9 dB. Z výše uvedeného lze konstatovat, že
se vliv záměru v těchto výpočtových bodech významně neprojeví.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je dán vytvořením nových pracovních příležitostí jednak v době výstavby, jednak po její
realizaci. V cílovém stavu to bude 150 pracovních míst (ve dvou směnách). Většina nových zaměstnanců
bude pravděpodobně získána z blízkého okolí.
Počet dotčených obyvatel
Nejbližší obytná zástavby je mimo dosah podstatnějších vlivů hodnoceného záměru. Na základě výše
presentovaných výpočtů konstatujeme, že po dokončení záměru nebude obyvatelstvo exponováno
nepříznivým vlivům z provozu Green Square Teplice, hala T3. V průběhu výstavby mohou působit nanejvýš
jen lehké a na krátkou dobu omezené rušivé vlivy.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nového zdroje znečiťování ovzduší – vytápění haly. Provoz
skladové haly vyvolá také nárůst dopravy na stávajících komunikacích i ve vlastním areálu a tedy i nárůst
emisí škodlivin produkovaných spalovacími motory vozidel.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí záměru. Výpočet byl
proveden pro souběžný provoz haly T3 a haly T2 (jejíž realizace se v současné době řeší v územním
řízení).
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 6 µg.m-3,
tedy do 3% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 1,5 µg.m-3, tedy 3,8%
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu
stávající imisní zátěže, po realizaci tedy nedojde k dosažení či překročení imisních limitů.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru příjezdové komunikace k areálu. Rozložení imisních
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:
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příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací na
příjezdové komunikaci do areálu 2 µg.m-3 s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází
příspěvek na příjezdové komunikaci do 0,6 µg.m-3. Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož
důsledku , s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí do těsné blízkosti příjezdové komunikace k areálu. Rozložení imisních
příspěvků je zřejmé z následujících obrázků:

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující příspěvek vyvolaný
provozem navrženého záměru a výslednou hlukovou zátěž v jeho okolí. Z hlukové studie (viz příloha č.3)
zde uvádím výsledky výpočtu celkové hlukové zátěže po realizaci záměru:
Součtová varianta (v HS označena jako varianta C) vyhodnocuje předpokládané příspěvkové ovlivnění
stávající hlukové situace venkovního prostoru na sledovaném území po zprovoznění Green Square Teplice,
hala T3.
Denní doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území (varianta C t.j. souběh zdrojů variant A a B)

Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Denní doba – Rozdíl variant před a po realizaci (varianty C - B)
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Varianta C
LAeq,T (dB)
25,8
31,4
32,5
31,4
73,4
59,0
36,9
35,3
40,0
41,5

Varianta B
LAeq,16h (dB)
25,8
31,4
32,5
31,4
73,4
59,0
37,2
36,1
40,3
41,7

Rozdíl
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,3 dB
+0,8 dB
+0,3 dB
+0,2 dB
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Noční doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území (varianta C t.j. souběh zdrojů variant A a B)

Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných v zadaných
výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru u vybraných staveb postavených na sledovaném
území mezi variantami 3 a 2 (tedy celkový stav po realizaci - stávající stav).
Výsledky výpočtů ve vybraných výpočtových bodech
Noční doba - Rozdíl variant před a po realizaci (varianty C - B)
Výpočtový bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Varianta C
LAeq,T (dB)
20,2
27,1
28,4
27,2
69,9
55,5
33,3
31,2
36,4
37,9

Varianta B
LAeq,16h (dB)
20,2
27,1
28,4
27,2
69,9
55,5
33,4
31,3
36,4
37,9

Rozdíl
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,0 dB
+0,0 dB

Z výsledků je zřejmé, že předpokládané příspěvkové hlukové ovlivnění stávajících obytných staveb po
zprovoznění Green Square Teplice, hala T3 bude pro denní i noční dobu minimální. Výsledné rozdíly jsou
nižší než 0,9 dB. Z výše uvedeného lze konstatovat, že se vliv záměru v těchto výpočtových bodech
významně neprojeví.
Za této situace lze konstatovat, že hlukové vlivy vlastního záměru nijak negativně neovlivní stávající
hlukovou zátěž venkovního prostoru na sledovaném území, která je již za stávajícího stavu jednoznačně
způsobena hlukem z běžné silniční dopravy, především na silnici I/13 (Masarykova třída, resp. Ústecká ul.).
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, tento nárůst však nebude
významný. Množství odváděných povrchových vod bude dle výpočtu činit maximálně o 254,5 l/s, je však
navržena retenční nádrž, ve které se bude část vod zadržovat a řízeně vypouštět.
Pro dešťovou kanalizaci jsou v zóně určeny stávající vodoteče se zaústěním do Zalužanského potoka, který
protéká mezi jednotlivými sektory. Toto řešení bylo již projednáno s dotčenými orgány státní správy.
Dešťové vody je možné odvádět veřejnou dešťovou stokou DN 500, která je vyústěna do
zrekonstruovaného otevřené koryta, které ústí do Zálužanského potoka. Správcem dotčené vodoteče
(povodí Ohře) je stanoven maximální možný limit vypouštění dešťových vod z celého dotčeného území na
hodnotu Qodtok = 60 l.s-1. Toto maximální celkové množství zůstane zachováno.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Splaškové vody z WC a šaten
budou vypouštěny do stávající veřejné stoky na čerpací stanici průmyslové zóny a odtud budou
přečerpávány směrem na ČOV Bystřany.
V hale nebudou skladovány látky, které by mohly ohrozit kvalitu povrchových vod. Přesto budou prostory
pro skladování běžným způsobem vodohospodářsky zabezpečeny, podlaha skladu bude izolována proti
zemní vlhkosti a tudíž nepropustná pro skladované látky.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí.
Pokud by byla část dešťových vod vsakována (jak je navrženo u sousedních záměrů) bude vsakována
pouze voda ze střech či jiných zpevněných ploch bez rizika kontaminace (např. chodníky pro pěší atd.).
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory.
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na pozemku sousedícím s již zastavěnými pozemky nebo pozemky na nichž v
současnosti probíhá výstavba.
Podle výsledků dříve provedených terénních šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo
zprostředkované ohrožení.
Na pozemcích určených k výstavbě se v okamžiku zpracování této PD nenachází žádné vzrostlé dřeviny. V
souvislosti s výstavbou se nepředpokládá odstraňování stromů či zeleně.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 4 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stavbou okolních průmyslových objektů, realizace
záměru charakter krajiny významně nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné další stavební objekty, architektonické a historické památky. Z
důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě vybudování sjezdu ze stávající příjezdové komunikace záměr a přípojek technických sítí nevyvolá
nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy.

STRANA 33 z 38

Green Square Teplice, hala T3
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Pro provoz objektu bude zpracován provozní a havarijní řád. V noční
době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru včetně související dopravy značně omezen.
Množství odváděných srážkových vod bude regulováno retenční nádrží, v dalším stupni projektové přípravy
bude prověřena možnost zasakování srážkových vod, případně jejich využití v rámci vlastního areálu.
V rámci další přípravy stavby bude proveden inventarizační biologický průzkum lokality zaměřený na
ověření výskytu zvláště chráněných živočichů. V případě zaznamenání jejich výskytu bude ze strany
stavebníka zažádáno o udělení výjimky dle §56 zákona 114/92 Sb.
Posuzovaný objekt bude vybaven požárně bezpečnostním zařízením - elektrickou požární signalizací s
automatickými hlásiči. Hlásiče není nutné instalovat v prostorech bez požárního rizika (WC, sprchy,
umývárny).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (navržená průmyslová zóna) není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a technických
požadavků na dispozici a vybavení objektu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy Contera Investment, s.r.o. je výstavba universálního skladového objektu pro
skladování výrobních komponent, náhradních dílů a průmyslového zboží v uzavřených obalech určených
pro dodávku do obchodní sítě i přímým zákazníkům.
V rámci záměru je navržena výstavba skladové haly o celkové ploše bude celková kapacita zařízení činit
12100 m2 zastavěné plochy. Bude se jednat o železobetonový skelet opláštěný sendvičovými panely s
minerální vatou o vnějších rozměrech 72 x 168 m. Součástí haly bude administrativní vestavek ve kterém
bude také vybudováno potřebné zázemí pro technické pracovníky.
V rámci provozu se ve významnějším rozsahu nepředpokládá manipulace se skladovaným zbožím spojená
s otevíráním uzavřených obalů.
Součástí záměru bude výstavba 150 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků.
V rámci navrhovaného záměru se předpokládá zaměstnání až 150 pracovníků.
V hale nebude skladováno zboží mající charakter nebezpečných látek nebo zboží s vyšším požárním
rizikem.
Hala bude zabezpečena v souladu s příslušnými normami a předpisy požární ochrany, a dalšími předpisy
týkajícími se ochrany vod a dalších složek životního prostředí.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude patrně nejvýraznějším vlivem nárůst automobilové
dopravy, kdy dojde k nárůstu stávající dopravy do areálu o max. 150 osobních a cca 30 nákladních vozidel
za den, což při dvojsměnném provozu odpovídá průměrně asi 2 příjezdům nákladních vozidel za hodinu.
Nákladní doprava bude směřována na silnici I/13.
Green Square Teplice, hala T3 nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou
umístěny významnější zdroje hluku.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Celková situace areálu
Příloha 1.2 Dispoziční řešení
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Hluková studie
Příloha 4 Doklady:
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol.

Brno, únor 2012

Rozptylová studie – Green Square Teplice, hala T3

Obsah
OBSAH ..............................................................................................................................................3

1. ÚVOD .............................................................................................................................................4

2. POPIS METODIKY .........................................................................................................................4

3. VSTUPNÍ ÚDAJE ...........................................................................................................................7
3.1. ÚDAJE O ZDROJÍCH .................................................................................................................................... 7
3.2. METEOROLOGICKÉ PODKLADY ................................................................................................................. 7
3.3. ÚDAJE O TOPOGRAFICKÉM ROZLOŽENÍ REFERENČNÍCH BODŮ .................................................................. 7
3.4. ÚDAJE O IMISNÍCH LIMITECH A PŘÍPUSTNÝCH KONCENTRACÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ........................ 8
4. VÝSLEDKY VÝPOČTU...................................................................................................................9
4.1. PŘÍSPĚVEK NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI NO2 .................................................. 9
4.2. PŘÍSPĚVEK NAVRHOVANÉHO ZÁMĚRU KE STÁVAJÍCÍ IMISNÍ ZÁTĚŽI PM10 .............................................. 10
4.3. VÝSLEDKY VÝPOČTU IMISNÍ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH BODECH ................................................................ 10
5. STÁVAJÍCÍ A CELKOVÁ ÚROVEŇ IMISNÍ ZÁTĚŽE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ .................................11
5.1. OXID DUSIČITÝ (NO2) .............................................................................................................................. 11
5.2. TUHÉ LÁTKY - PM10................................................................................................................................. 11
6. ZÁVĚRY .......................................................................................................................................12

6. PŘÍLOHY......................................................................................................................................13
6.1. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ .......................................................................... 13
6.2. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POLOHY VÝPOČTOVÝCH BODŮ MIMO PRAVIDELNOU SÍŤ ................................... 14
6.3. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE NO2 ................................................................................. 15
6.4. PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ HODINOVÉ KONCENTRACE NO2 ......................................................................... 16
6.5. PŘÍSPĚVEK PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM10................................................................................ 17
6.6. PŘÍSPĚVEK MAXIMÁLNÍ DENNÍ KONCENTRACE PM10............................................................................... 18

text-RS_T2_a_T3.doc

3(18)

Rozptylová studie – Green Square Teplice, hala T3

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. CONTERA Management s.r.o.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "Green Square Teplice, hala
T3 " a tvoří přílohu oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je
příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) a tuhými látkami (PM10). Do výpočtu je zahrnuta i imisní zátěž budoucího
provozu haly T2 jejíž výstavba se již připravuje.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
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• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující bodové zdroje:
•

vytápění haly T3 a příprava teplé vody zdroji spalujícími zemní plyn z veřejné rozvodné sítě

•

automobilová doprava vyvolaná záměrem

•

tepelné zdroje haly T2

•

automobilová doprava vyvolaná provozem haly T2

tepelné zdroje - hala T3
Vytápění objektu a příprava teplé vody bude zajištěna zdroji spalujícími zemní plyn s maximální
spotřebou 69 m3.h-1.
automobilová doprava - hala T3
Uvažována byl nárůst automobilové dopravy o maximální denní intenzitě příjezdů:
150 osobních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel)
30 nákladních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel)
tepelné zdroje - hala T2
Vytápění objektu a příprava teplé vody bude zajištěna zdroji spalujícími zemní plyn s maximální
spotřebou 48,6 m3.h-1.
automobilová doprava - hala T2
Uvažována byl nárůst automobilové dopravy o maximální denní intenzitě příjezdů:
180 osobních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel)
22 nákladních vozidel za den (a stejný počet návratů vozidel)

Emisní faktory
Pro výpočet emisí z tepelných zdrojů byly použity emisní faktory dle vyhlášky 205/2009. Pro výpočet
emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory MEFA 06.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

7.80

9.60

10.80

7.20

7.20

10.80

16.20

10.20

20.20

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Dále byl výpočet proveden pro 9
referenční body umístěné do prostoru oken v nejvyšším podlaží blízkých obytných domů.
Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie.
Pro všechny referenční body byl programem SYMOS vygenerován výškopis.
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3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané souběžným provozem hal T2 aT3,
dosahuje nejvýše 1,5 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru kruhového objezdu na
příjezdové komunikaci k areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do
3,8 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí
ve výši do 6 µg.m-3, tedy do 3 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru kruhového objezdu a příjezdové komunikace k areálu. V ostatních částech hodnoceného
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších (3 µg.m-3 a méně).
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané souběžným provozem hal T2 aT3,
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,5%
limitu (40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru kruhového objezdu na příjezdové
komunikaci k areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších (cca 0,2 µg.m-3).
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve
výši cca 2 µg.m-3, tedy 4% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
kruhového objezdu a příjezdové komunikace k areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.3. Výsledky výpočtu imisní zátěže ve vybraných bodech
Imisní příspěvky hodnoceného záměru v jednotlivých výpočtových bodech je uveden v následující tabulce:
objekt číslo

NO2

PM 10

roční průměr

hodinové maximum

roční průměr

24hodinové maximum

č.p. 364

0.057

1.2

0.015

0.330

č.p. 374

0.081

1.4

0.023

0.397

č.p. 519

0.110

2.4

0.033

0.759

č.p. 623

0.140

2.2

0.044

0.766

č.p. 21

0.158

1.8

0.051

0.623

č.p. 71

0.166

1.3

0.054

0.456

č.p. 22

0.282

2.0

0.086

0.717

č.p. 2

0.279

2.2

0.083

0.770

č.p. 42

0.245

2.2

0.076

0.764

limit

40,000

200,0

40,000

50,000

Imisní příspěvky souběžného provozu hal T2 a T3 jsou velmi nízké, dosahují hodnot do cca 1,5%
příslušného imisního limitu.
Nejvyšší imisní příspěvek u ročních je dosažen u domu č.p. 22, kde u tuhých látek frakce PM10 činí
příspěvek 0,2% limitu, u NO2 činí příspěvek 0,7% limitu.
U 24hodinového maxima tuhých látek frakce PM10 je nejvyšší příspěvek dosažen u domu č.p. 2 a činí
1,5% limitu, u NO2 je maximální příspěvek hodinového maxima dosažen u domu č.p. 519 1,2% limitu jde tedy o velmi nízké příspěvky bez významnějšího vlivu na celkovou kvalitu ovzduší.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu jsou stanice ČHMÚ č. 1007 - Krupka (vzdálená 3,6 km
severně), stanice AIM ZU č. 267 Teplice (3,4 km jihozápadně) a stanice AIM ČHMÚ č. 1763 Teplice
(2,7 km jihozápadně). Stanice provozovaná ZÚ však v roce 2009 měřila s častými výpadky, výsledky
tedy nejsou příliš využitelné.

5.1. Oxid dusičitý (NO2)
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:

Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v Krupce
dosáhly hodnoty 14,8 µg.m-3, tedy do 37% imisního limitu (40 µg.m-3), v Teplicích pak 21,5 µg.m-3,
tedy do 54% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace byla v Krupce naměřena
87,2 µg.m-3, tedy cca 44% imisního limitu (200 µg.m-3), v Teplicích pak 98,7 µg.m-3, tedy cca 49%
imisního limitu (200 µg.m-3).
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže oxidem dusičitým (NO2) bude v prostoru kruhového objezdu a příjezdové komunikace k areálu.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 1,5 µg.m-3, nedojde tedy k
podstatnější změně stávající imisní zátěže ani dosažení hodnoty imisního limitu.
Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 6 µg.m-3, při uvažování
stávající pozaďové zátěže bude po realizaci záměru celková imisní zátěž podlimitní.

5.2. Tuhé látky - PM10
Naměřené hodnoty PM10 za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:

Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v Krupce
dosáhly hodnoty 29,9 µg.m-3, tedy do 75% imisního limitu (40 µg.m-3), v Teplicích pak 32,2 µg.m-3,
-3
tedy do 80% imisního limitu (40 µg.m ). Maximální 24hodinová koncentrace překročily hodnotu
-3
imisního limitu (50 µg.m ) na obou stanicích. V Krupce byla četnost dosažení limitu 49 případů za rok,
v Teplicích pak 40 případů za rok. Limitní četnost (35 případů za rok) tedy byla překročena na obou
uvedených stanicích.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní
zátěže tuhými látkami (PM10) bude v prostoru kruhového objezdu a příjezdové komunikace k areálu.
Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,6 µg.m-3, při uvažování
stávající imisní zátěži (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu,
je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.
-3

Přírůstek maximální 24hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 2 µg.m s velmi krátkou
dobou trvání, k ovlivnění stávající pozaďové zátěže (četnosti dosažení limitní hodnoty) tedy nedojde.
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6. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že nejvyšší nárůst příspěvku ke stávající imisní zátěži
vyvolaný provozem bodových zdrojů a automobilové dopravy vázané na souběžný provoz hal T2 aT3
vychází do prostoru kruhového objezdu a příjezdové komunikace k areálu. Příspěvky ve stávající
imisní zátěži dosahují relativně nízkých hodnot.
V případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající
imisní zátěže také docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby
k významnému nárůstu imisní zátěže, tedy ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro
průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 15.2.2012

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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6. Přílohy
6.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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6.2. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů mimo pravidelnou síť
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6.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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6.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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6.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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6.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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1. ÚVODNÍ ČÁST
Hluková studie výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou hlukovou zátěž v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb z provozu navrhované skladové haly T3 v Průmyslové
zóně Krupka. Vyhodnocen je příspěvek hluku z provozu haly, včetně vyvolané dopravy.
Hluková studie je součástí oznámení záměru.

1.1.

Výchozí podklady

Pro zpracování hlukové studie byly použity následující podkladové materiály:
(1) Mapové a výkresové podklady k situačnímu umístění záměru.
(2) Dokumentace stavby k územnímu řízení.
(3) Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod.
(4) Hluková studie „Green Square Teplice, hala T2“ (Bucek s.r.o., leden 2011)

1.2.

Umístění a popis záměru

Záměr je navržen v Průmyslové zóně Krupka. Průmyslová zóna Krupka (PZ Krupka) je
situována v jihovýchodní části města Krupka, v těsném sousedství statutárního města
Teplice. Nachází se v nezastavěném území mezi železniční tratí Teplice–Ústí nad Labem a
hlavní silniční komunikací Teplice-Ústí nad Labem-Děčín.
Plocha pro výstavbu navazuje na již fungující průmyslovou zónu tvořenou v současné době
závodem Guardian na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl, výrobním závodem
společnosti Tivall CZ, s. r. o., Logistickým a skladovým areálem Toyota, závodem KNAUF
INSULATION, spol. s r. o. na výrobu skelné vaty a skladovou halou T1 a T2 společnosti
CONTERA Investment s.r.o. Průmyslová zóna je napojena místní silnicí na hlavní
komunikaci I/13 (E442).
Výstavba nového objektu (skladová hala T3) je navržena na parcele č. 2242/30 a 2242/15 v
k.ú. Krupka, pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Součástí
záměru bude výstavba 150 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků.
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

Hala má plánovanou zastavěnou plochu 12 100 m2 a bude v ní skladováno běžné spotřební
a průmyslové zboží.
Uvažuje se s provozem skladové haly pouze v denní době (tj. mezi 6,00 h a 22,00 h).
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Obr.: Navržená skladová hala

1.3.

Stávající hluková situace

Předmětný pozemek se dle Územního plánu města Krupka nachází v ploše pro skladování a
výrobu a navazuje na již fungující průmyslovou zónu. V bezprostředním okolí předmětného
pozemku se nachází plochy využívané pro jiné podnikatelské aktivity (závod Guardian na
výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl, výrobní závode společnosti Tivall CZ, s. r.
o., Logistický a skladový areál Toyota, závod KNAUF INSULATION, spol. s r. o. na výrobu
skelné vaty a skladová hala T1 a T2 společnosti CONTERA Investment s.r.o.). Průmyslová
zóna je napojena místní silnicí na hlavní komunikaci I/13 (E442).
Zásadní pro stávající hlukovou zátěž v posuzovaném území je provoz automobilové dopravy
na veřejných komunikacích v okolí areálu, především na komunikaci I/13 (E442). Intenzita
dopravy po veřejné pozemní komunikaci č. I/13 je převzata ze sčítání automobilové dopravy
Ředitelství silnic a dálnic ČR za rok 2010. Výsledky sčítání dopravy v roce 2010
prováděného ŘSD ČR (hodnoty RPDI [voz/24 h]) jsou uvedeny v následující tabulce:

Výsledné hodnoty pro stávající stav v počtech vozidel za 1 hodinu jsou uvedeny v následující
tabulce pro denní a noční dobu:

4

Green Square Teplice, hala T3

Úseky uvedených komunikací jsou pro účely výpočtů označeny čísly 1 až 3. Čísly 1 a 2 jsou
označeny úseky hlavní silnice I/13 (E442), číslem 3 obslužná komunikace vedoucí do
průmyslové zóny.
Ve výpočtu stávajícího stavu je dále uvažováno s mobilními a stacionárními zdroji hluku
navržené haly T2 a níže uvedené údaje jsou převzaty z hlukové studie zpracované naší
společností v lednu 2011. V souvislosti s provozem haly T2 je uvažováno s pohybem 160
osobních automobilů (OA - zaměstnanci, vedení a administrativa, zákazníci), tj. celkem 320
průjezdů OA za den a s pohybem 22 nákladních automobilů (NA), tj. celkem 44 průjezdů NA
za den. Dle předpokladu bude převážná obslužná doprava haly T2 směřovat z komunikace
I/13 (E442) na dálnici D8. Stacionární zdroje haly T2 představují vzduchotechnické jednotky
sloužící k ventilaci objektu - přívod vzduchu bude zajišťovat 7 ks přívodních soustav a odvod
vzduchu 7 ks střešních ventilátorů. Přívodní a odsávací zařízení budou umístěna na střeše
haly T2, budou provozována současně v denní i noční době a hladina akustického výkonu
každého stac. zdroje je LwA = 70 dB.

Vypočtené hodnoty reprezentují hladinu akustického tlaku dopadajícího na fasádu
posuzovaných staveb (není zahrnuta korekce odrazu od fasády).
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1.4.

Referenční výpočtové body

Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí záměru
byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz.
Podle těchto údajů jsou nejbližšími stavbami s chráněným venkovním prostorem objekty
k bydlení umístěné severovýchodním směrem (Krupka-Nové Modlany) od záměru, ve
vzdálenosti cca 340 m, objekty k bydlení umístěné jižním směrem (Srbice) od záměru
v bezprostřední blízkosti silnice I/13, ve vzdálenosti cca 550 m a objekty k bydlení umístěné
západním směrem (Teplice-Sobědruhy) od záměru, ve vzdálenosti cca 710 m.
Pro možnost vyhodnocení předpokládaných příspěvkových hlukových vlivů z provozování
předmětného záměru na hlukovou zátěž nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb
ve sledovaném území, jsou výpočty zpracovány ve formě hlukových map a dále jsou
vyjádřeny konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru
10 výpočtových bodů (u nejbližší obytné zástavby) zadaných ve vzdálenosti 2,0 m od
nejbližších staveb s chráněným venkovním prostorem (evidovány jsou jako objekty k bydlení)
a ve výšce 4 m nad úrovní terénu. Výpočtové body jsou orientovány směrem k navržené
skladové hale.
Rozmístění výpočtových bodů je znázorněno v následující mapě a popis výpočtových bodů
je uveden v tabulce pod mapou.

číslo ref.
bodu
1
2
3
4
5
6

popis referenčního výpočtového bodu
Teplice, U zámečku 364 (parc. č. 1102 v k.ú. Sobědruhy)
Teplice, U zámečku 412 (parc. č. 1112 v k.ú. Sobědruhy)
Teplice, Bohosudovská 373 (parc. č. 1017 v k.ú. Sobědruhy)
Teplice, Bohosudovská 374 (parc. č. 953 v k.ú. Sobědruhy)
Srbice 22 (parc. č. 65 v k.ú. Srbice) – výpočtový bod umístěn k silnici I/13
Srbice 22 (parc. č. 65 v k.ú. Srbice) - výpočtový bod umístěn za domem směrem
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číslo ref.
bodu

popis referenčního výpočtového bodu
Krupka, Pod Tratí 519 (parc. č. 595 v k.ú.Krupka)
Krupka, Na Lukách 623 (parc. č. 1278 v k.ú. Krupka)
Krupka, Na Lukách 71 (parc. č. 230 v k.ú. Nové Modlany)
Krupka, Na Lukách 64 (parc. č. 234 v k.ú. Nové Modlany)

7
8
9
10

1.5.

Období výstavby

K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení hlukových vlivů z období vlastní výstavby záměru
(stavební činnosti a stavební doprava) není v této fázi dostatek konkrétních údajů.
Hlukově významné stavební činnosti budou představovat pouze krátké časové úseky
z období výstavby, včetně potřebné stavební dopravy. Fáze výstavby hrubé stavby a časově
nejdelší fáze dokončování stavby nebudou z hlediska hlukových vlivů nijak významné. Tyto
stavební práce budou mít spíše montážní charakter. Rovněž potřebná stavební doprava,
která bude navazovat na tyto stavební práce, bude rozložena do delšího časového úseku a
z hlediska hlukových vlivů na okolí příjezdových tras nebude významná.
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných budov bude realizace vlastní výstavby záměru
z hlediska hlukové zátěže pro nejbližší okolní chráněný venkovní prostor v dotčeném území
podlimitní a pro zdejší obyvatele únosná.

1.6.

Posuzované zdroje hluku záměru

Účelem záměru je výstavba nové skladové haly T3, ve které vzniknou jednak nové
technologické (stacionární) zdroje hluku a jednak bude realizována nová doprava. Součástí
záměru bude výstavba 150 parkovacích stání pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků.
Skladová hala bude provozována pouze v denní době, tj. mezi 6,00 h a 22,00 h. Z hlediska
ověřovaného hlukového působení provozu předmětného záměru na okolní venkovní
chráněný prostor je pro zadání do výpočtů uvažováno s následujícími zdroji hluku.

1.6.1. Stacionární zdroje hluku záměru
Stacionárními zdroji hluku záměru budou vzduchotechnické jednotky sloužící k ventilaci
objektu. Při navrhování VZT zařízení budou dodrženy hygienické limity hluku uvnitř
větraných prostorů a ve venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Přívod vzduchu bude zajišťovat cca 10 ks přívodních soustav. Pro odvod vzduchu je
navrženo cca 10 ks střešních ventilátorů. Přívodní a odsávací zařízení budou
provozována současně.
Stacionární zdroje hluku záměru
Počet zdrojů

Umístění zařízení

Umístění
zdroje

Odhad hladiny
akustického výkonu

Provozní doba

10 + 10

hala T3

Na střeše

LwA = 70 dB

Denní doba i
noční doba

Plošné zdroje hluku záměru - nebudou instalovány.
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1.6.2. Mobilní zdroje hluku záměru
Mobilní zdroje bude představovat nákladní doprava a dále osobní doprava zákazníků a
zaměstnanců. Automobily budou využívat stávající dopravní síť v území. Dle
předpokladu bude převážná obslužná doprava haly T3 směřovat z komunikace I/13
(E442) na dálnici D8 a opačně.
Pro osobní automobily (OA) zákazníků a zaměstnanců bude v areálu záměru
vybudováno parkoviště s kapacitou 150 parkovacích stání. Ve výpočtovém modelu je
tedy uvažováno se 150 příjezdy a odjezdy OA, tj. celkem 300 průjezdů OA v denní době
(tj. mezi 6,00 h a 22,00 h).
Očekávaný pohyb nákladních automobilů (NA) záměru bude představovat 30 příjezdů a
odjezdů NA, tj. celkem 60 průjezdů NA v denní době (tj. mezi 6,00 h a 22,00 h).
Uvažované rozdělení dopravy z provozu záměru je znázorněno v následujícím obrázku:

Uvažované intenzity dopravy na označených úsecích komunikací po realizaci záměru,
jsou uvedeny v doložené tabulce pro denní a noční dobu v počtech vozidel za 1 hodinu.
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2. HLUKOVÁ STUDIE
2.1.

Metodika zpracování a hodnocení

Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z
doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných
stacionárních (technických) a mobilních (dopravních) zdrojů záměru, na jejichž základech
pracuje použitý výpočtový program LimA, verze 5.2.01 a jehož výpočtový algoritmus
koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro
silniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk, zohledňuje klimatické podmínky,
konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.
Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku.
Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního
modelování a nejistotou danou akustickými znalostmi uživatele programu (zpracovatele).
Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při
použití dané metodiky do rozdílu 0,2 dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických
výpočtů jsou většinou stanoveny formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot.
Smyslem akustické studie je odhad předpokládaného dopadu projektované situace, případně
návrhu protihlukových opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po
realizaci navrženého záměru nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní
data (např. akustické výkony stacionárních zdrojů, údaje o intenzitě a skladbě dopravního
proudu, modelování terénu atd.) mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané
z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace a
příslušná nejistota je již uplatněna (zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále
pracovat (přičítat nebo odečítat).
Všechny výpočty jsou zpracovány pro výšku +4,0 m nad terénem. Do výpočtového modelu
sledovaného území byly jako vstupní data zadávány akustické údaje pro specifikované
stacionární a mobilní zdroje navrhovaného záměru.

2.2.

Mapové podklady

Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu
ArcGIS, registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software
pro geografické informační systémy (GIS).
Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a
vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.
Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí
dostupných softwarových a hardwarových prostředků.

2.3.

Použité předpisy a legislativa

(1) Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - VÚPS Praha 1985.
(2) Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997.
(3) Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
(4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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(5) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
(6) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(7) ČSN 73 05 32 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – Požadavky.
(8) Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – Zpravodaj MŽP ČR, březen
1996.
(9) Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005.

2.4.

Hygienické limity hluku

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.,
kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, následovně:
§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru.
• § 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích,
s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
• § 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, 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 a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s
výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB.
1.

Provoz záměru bude z hlediska citovaných ustanovení platného prováděcího předpisu
pro venkovní prostor sledovaného území tvořit zdroj hluku určený jako hluk z provozu
stacionárních zdrojů hluku a hluk na účelových komunikacích.
Pro chráněný venkovní prostor staveb ve sledovaném území pak lze hygienický limit
hluku stanovit následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce1) dle části A
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce1) + 0 dB); Obsahuje-li hluk tónové
složky nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce –5 dB.
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

2.

LAeq 8h = 50 dB
LAeq 1h = 40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 1h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor

Pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách ve
sledovaném území bez využití další korekce, lze hygienický limit hluku stanovit
následovně:
Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce2) dle části A
přílohy č. 3) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor (korekce2) + 5 dB)
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Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

3.

LAeq 16h = 55 dB
LAeq 8h = 45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 55 dB pro chráněný venkovní prostor

Pro hluk z dopravy na silnici I. třídy ve sledovaném území a bez využití další korekce, lze
hygienický limit hluku stanovit následovně - Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A + korekce3) dle části A přílohy č. 3):
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
(korekce3) + 10 dB)
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
Noční doba (22.00 až 6.00 h)

2.5.

LAeq 16h = 60 dB
LAeq 8h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq 8h = 60 dB pro chráněný venkovní prostor

Výpočtová část

Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující stavy, které
jsou označeny jako varianty.
Varianta A – denní a noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající
silniční dopravy a hlukem z okolních provozoven (stacionární a mobilní zdroje hluku).
Varianta B – denní a noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem navržené
skladové haly T3 (stacionární zdroje hluku a doprava záměru)
Varianta C - denní a noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného
území (součtové působení provozního hluku záměru, včetně hluku způsobovaného
provozem silniční dopravy a hluku z provozu okolních provozoven)
Výpočty jsou doloženy hlukovými mapami a výsledky hodnot zjištěných v zadaných
výpočtových bodech jsou uvedeny v tabulkách.
Pro účely posouzení vlivu záměru a zvýšené dopravy po komunikacích v nejbližším okolí
záměru byl vypočítán očekávaný přírůstek hlukové zátěže v deseti referenčních bodech,
které charakterizují nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Jako příspěvek hlukové
zátěže bylo uvažováno s navýšením dopravy (nákladních a osobních automobilů) po
veřejných komunikacích, s vnitroareálovou dopravou (dopravou u haly T3, včetně parkoviště)
a se stacionárními zdroji (VZT) záměru.
Vypočtené hodnoty reprezentují hladinu akustického tlaku dopadajícího na fasádu
posuzovaných staveb (není zahrnuta korekce odrazu od fasády).
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2.5.1. Varianta A
Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy a hlukem
z okolních provozoven (stacionární a mobilní zdroje hluku)

Výsledky výpočtu
Denní doba – stávající silniční doprava a hluk z provozu okolních provozoven
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Výpočtový bod
LAeq,16h [dB]
LAeq,16h [dB]*
1
25,8
55
2
31,4
55
3
32,5
55
4
31,4
55
5
73,4
60
6
59,0
60
7
36,9
55
8
35,3
55
9
40,0
55
10
41,5
55

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Zjištěno**
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

* Vzhledem k převažujícímu hluku ze silniční dopravy je zvolen hyg. limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích
I. a III. třídy (ve výpočtových bodech 5 a 6 pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. třídy).

** Překročení hyg. limitu je způsobeno provozem silniční dopravy ve sledovaném území, nikoliv stacionárními
zdroji – tuto skutečnost dokladuje hluková studie „Green Square Teplice, hala T2“ (Bucek s.r.o., leden 2011) –
k nahlédnutí u zpracovatele.
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy a hlukem
z okolních provozoven (stacionární a mobilní zdroje hluku)

Výsledky výpočtu
Noční doba – stávající silniční doprava a hluk z provozu okolních provozoven
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Výpočtový bod
LAeq,8h [dB]
LAeq,8h [dB]*
1
20,2
45
2
27,1
45
3
28,4
45
4
27,2
45
5
69,9
50
6
55,5
50
7
33,3
45
8
31,2
45
9
36,4
45
10
37,9
45

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Zjištěno**
Zjištěno**
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno

* * Vzhledem k převažujícímu hluku ze silniční dopravy je zvolen hyg. limit pro hluk z provozu dopravy na
silnicích I. a III. třídy (ve výpočtových bodech 5 a 6 pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. třídy).
** Překročení hyg. limitu je způsobeno provozem silniční dopravy ve sledovaném území, nikoliv stacionárními
zdroji – tuto skutečnost dokladuje hluková studie „Green Square Teplice, hala T2“ (Bucek s.r.o., leden 2011) –
k nahlédnutí u zpracovatele.
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2.5.2. Varianta B
Denní doba, provozní hluk předmětného záměru (stacionární zdroje + vnitroareálová doprava)

Výsledky výpočtu
Denní doba – hluková zátěž způsobovaná provozem záměru (stacionární zdroje + vnitroareálová
doprava)
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Výpočtový bod
Překročení limitu
LAeq,8h [dB]
LAeq,8h [dB]
1
10,6
50
Nezjištěno
2
13,3
50
Nezjištěno
3
13,0
50
Nezjištěno
4
13,8
50
Nezjištěno
5
21,9
50
Nezjištěno
6
25,3
50
Nezjištěno
7
24,2
50
Nezjištěno
8
28,8
50
Nezjištěno
9
28,6
50
Nezjištěno
10
27,8
50
Nezjištěno
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Noční doba, provozní hluk předmětného záměru (stacionární zdroje)

Noční doba – hluková zátěž způsobovaná provozem záměru (stacionární zdroje)
Vypočtená hodnota
Hygienický limit hluku
Výpočtový bod
LAeq,1h [dB]
LAeq,1h [dB]
1
nestanoveno vhledem ke
vzdálenosti od zdroje
2
nestanoveno vhledem ke
vzdálenosti od zdroje
3
nestanoveno vhledem ke
vzdálenosti od zdroje
4
nestanoveno vhledem ke
vzdálenosti od zdroje
nestanoveno vhledem ke
5
vzdálenosti od zdroje
6
nestanoveno vhledem ke
vzdálenosti od zdroje
7
17,3
40
8
40
11,1
9
40
10,6
10
40
9,6

Překročení limitu
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
Nezjištěno
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2.5.3. Varianta C
Denní doba, výsledná hluková zátěž zájmového území (souběh zdrojů variant A a B)

Výsledky výpočtu
Denní doba – výsledná hluková zátěž zájmového území

Výpočtový bod

Varianta A
LAeq,T [dB]

Varianta C
LAeq,T [dB]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,8
31,4
32,5
31,4
73,4
59,0
36,9
35,3
40,0
41,5

25,8
31,4
32,5
31,4
73,4
59,0

37,2
36,1
40,3
41,7

Rozdíl
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,3 dB
+0,8 dB
+0,3 dB
+0,2 dB
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Noční doba, výsledná hluková zátěž zájmového území (souběh zdrojů variant A a B)

Výsledky výpočtu
Noční doba – výsledná hluková zátěž zájmového území

Výpočtový bod

Varianta A
LAeq,T [dB]

Varianta C
LAeq,T [dB]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20,2
27,1
28,4
27,2
69,9
55,5
33,3
31,2
36,4
37,9

20,2
27,1
28,4
27,2
69,9
55,5

33,4
31,3
36,4
37,9

Rozdíl
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,0 dB
+0,0 dB
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2.6.

Závěry hlukové studie

Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru
výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb
postavených ve sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým
vlivům záměru, vyvodit následující závěry:
Varianta A – V této variantě je vyhodnocena stávající hluková zátěž z provozu stávající silniční
dopravy po hlavní pozemní komunikaci a po místní komunikaci ve sledovaném území a
stacionární zdroje stávajících provozoven. Do výpočtu byl zahrnut i provoz stacionárních zdrojů
hluku haly T2 a doprava související s provozem této haly a ostatních provozoven v okolí
záměru. Vypočtené výsledky jsou, vzhledem k dominantnímu vlivu hluku z provozu silniční
dopravy v území, hodnoceny ve vztahu ke stanovanému hygienickému limitu hluku pro hluk
z provozu silniční dopravy pro denní dobu na silnicích I. třídy (LAeq 16h = 60 dB) a III. třídy
(LAeq 16h = 55 dB) a pro noční dobu na silnicích I. třídy (LAeq 8h = 50 dB) a III. třídy
(LAeq 8h = 45 dB).
Z výsledků výpočtů hluku stávajícího stavu je zřejmé, že ve všech zadaných výpočtových
bodech v denní i noční době jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
nižší, než jsou takto stanovené hygienické limity hluku. Výjimku tvoří výpočtový bod 5 a 6, u
kterých jsou stávající hygienické limity překročeny. V obou případech se jedná o rodinný dům
v obci Srbice, č.p. 22, na pozemku parc. č. 65 v k.ú. Srbice (výpočtový bod č. 5 je orientován
směrem k hlavní komunikaci od záměru a výpočtový bod č. 6 je orientován směrem k záměru
od komunikace).
Limitní hodnota pro denní dobu ve výpočtovém bodu č. 5 je překročena vlivem stávající
automobilové dopravy na komunikaci I/13. Limitní hodnota pro noční dobu ve výpočtovém bodu
č. 5 a č. 6 je překročena vlivem stávající automobilové dopravy na komunikace I/13.
Varianta B – Varianta hodnotí předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního
záměru z pohledu stacionárních zdrojů hluku (bodové zdroje) a dopravy (liniové mobilní zdroje)
na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, které jsou postaveny ve sledovaném území, ve
vztahu ke stanovanému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq 8h = 50 dB a pro noční
dobu LAeq 1h = 40 dB.
Veškeré vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech zadaných
výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený hygienický limit hluku pro denní dobu. Rovněž
v noční době jsou vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech
zadaných výpočtových bodech nižší, než je stanovený hygienický limit hluku pro noční dobu.
Za této situace lze předpokládané příspěvkové provozní hlukové vlivy vlastního záměru hodnotit
z hlediska stanovených požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku
jako podlimitní.
Varianta C – Součtová varianta hodnotí předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající hlukové
situace ve sledovaném území po zprovoznění navrhované haly T3.
Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných
v zadaných výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb postavených ve
sledovaném území v denní a noční době.
Předpokládané příspěvkové hlukové ovlivnění stávajících obytných staveb po zprovoznění haly
T3 bude pro denní i noční dobu minimální. Výsledné rozdíly jsou nižší než 0,9 dB. Z výše
uvedeného lze konstatovat, že se vliv záměru v těchto výpočtových bodech významně
neprojeví.

18

Green Square Teplice, hala T3

Souhrn
Z vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru
výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb, vyplývá
reálný předpoklad dodržení hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční
dobu.
Poznámka:
Hodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb postavených ve sledovaném území je v hlukové studii řešeno
výpočtovým způsobem a na úrovni dostupných podkladových materiálů. Doporučujeme ověřit tyto výsledky teoretických výpočtů
kontrolním měřením hluku.

Konec textu
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Příloha 4 Doklady:

Ê»´µ? Ø®¿¼»¾²3 íïïèñìèô ìðð ðî F-¬3 ²¿¼ Ô¿¾»³
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±ª´·ª² ²3 »ª®±°-µ§ ª#¦²¿³²#½¸ ´±µ¿´·¬ ¿ °¬¿ 3½¸ ±¾´¿-¬3 ¼´» y ìë· ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ±
±½¸®¿² ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§
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° 3-´«†²# ¼´» «-¬¿²±ª»²3 y éé¿ ±¼-¬ò ì °3-³ò ²÷ ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ± ±½¸®¿² ° 3®±¼§ ¿
µ®¿¶·²§ô ª °´¿¬²7³ ¦² ní (dále jen zákon), vydává dle § 45i zákona k žádo-¬· Þ«½»µ -ò®ò±òô Ð»µ¿ -µ?
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