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Úvod 

Předkládané oznámení záměru „REPRE Most" je vypracováno ve smyslu § 6 a v rozsahu přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem oznámení je 
poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho 
provozu. 

Oznamovaným záměrem je záměr společnosti Crestyl, která po dohodě a ve spolupráci s magistrátem města 
Mostu připravuje výstavbu nového kulturního a společenského centra REPRE MOST v místě stávajícího objektu 
REPRE.  Nový objekt o jednom podzemním a dvou a třech nadzemních podlažích přinese do městského centra 
nejen znovuoživení všech stávajících kulturních funkcí v současné době chátrajícího objektu REPRE (tedy 
multifunkčního sálu a planetária), nabídne však nově i moderní multikino a krytou pasáž s obchody. Dojde tak k 
rehabilitaci dnes nedostatečně využívaného veřejného zařízení i přiléhajícího parteru centra města.  

Oznamovaný záměr bude navazovat na společenský sál, který bude realizován jako samostatný projekt v přímé 
vazbě na REPRE a hotel Cascade. Tento záměr (společenský sál) není součástí předkládaného oznámení. 

Záměr bude umístěn v centrální části Mostu při třídě Budovatelů, je umístěn mezi stavbami pocházejícími 
z sedmdesátých let - ze severu je to objekt Obchodního domu PRIOR, z východu objekt hotelu Cascade a z jihu 
objekty dnešního Magistrátního úřadu a divadla. Pod novým objektem bude možnost parkování (462 míst). 

Tento záměr spadá díky počtu parkovacích míst a využití části objektu jako nákupní středisko pod působnost 
zákona č.100/01 Sb. a je dle přílohy č. 1 zákona zařazen následovně: 

kategorie II, bod 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. 

Povinností oznamovatele je dle zákona vypracování oznámení záměru (tento dokument), který slouží jako 
základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. 

Investorem záměru je společnost CT CRESTYL s.r.o., Praha. 

Oznamovatelem a současně projektantem záměru je firma Chapman Taylor International Services s.r.o., Praha. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky projektanta pod vedením autorizované osoby 
Ing. Stanislava Postbiegla. Projektu bylo dle pracovního plánu zpracovatele přiděleno číslo C1182-11-0. 

Součástí oznámení jsou jako samostatné přílohy hluková a rozptylová studie.  

Průzkumu lokality zpracovatelem oznámení proběhl v době přípravy podkladů pro záměr v lednu 2012. 

Pro zpracování oznámení byly použity podklady poskytnuté objednatelem (současně i projektantem) záměru. 
Významnými podklady byly následující studie: 

⋅ Dopravní studie REPRE Most, Atelier PROMIKA s.r.o., Praha, prosinec 2011 

⋅ Repre Most, inženýrskogeologická rešerše,  RNDr. David Štorek, K+K průzkum s.r.o., Praha, září 2011 

⋅ Repre Most - inventarizace dřevin, Ing. Boleslav Jelínek, Brno, leden 2012 

Dále byly informace o území získány od orgánů státní správy, z vlastního průzkumu lokality, z veřejně 
dostupných informačních zdrojů a archívu zpracovatelů oznámení. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1. Obchodní firma 

Chapman Taylor International Services s.r.o  

A.2. IČ 

26503433 

A.3. Sídlo 

Jilská 353/4 

11000 Praha 1 

A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele 

Jon William Bucknall Hale 

Kancelář: 

CHAPMAN TAYLOR International Services s.r.o 

Jilská 353/4 

110 00 Praha 1 

Email: hale_zavináč_chapmantaylor.cz 



REPRE Most 
oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb. 

Zakázka/dokument: C1182-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 6 z 48 

FileName: C1182-11-0 OZN3_Most_Repre_Tisk.doc 
SaveDate: 13.02.2012 

ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1  

Název: 

REPRE Most 

Zařazení: 

dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je zařazení 
následující: 

kategorie II, bod 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. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Záměrem společnosti Crestyl, po dohodě a ve spolupráci s magistrátem města Mostu, je výstavba nového 
kulturního a společenského centra REPRE MOST v místě stávajícího objektu REPRE.  Nový objekt o jednom 
podzemním a dvou a třech nadzemních podlažích přinese do městského centra nejen znovuoživení všech 
stávajících kulturních funkcí v současné době chátrajícího objektu REPRE (tedy multifunkčního sálu a 
planetária), nabídne však nově i moderní multikino a krytou pasáž s obchody. Dojde tak k rehabilitaci dnes 
nedostatečně využívaného veřejného zařízení i přiléhajícího parteru centra města. 

Pod novým objektem bude možnost parkování, nadzemní 2 patra jsou určena k  prodeji různého zboží 
v obchodních jednotkách různých rozměrů, které jsou propojeny pasážemi. Součástí objektu je multikino, 
planetárium, restaurační a občerstvovací jednotky, technické zázemí aj. 

Součástí záměru je realizace dopravního napojení pro osobní vozidla z třídy Budovatelů a rampa pro zásobování 
z ulice F.L. Gassmanna, napojení záměru na inženýrské sítě apod. Podrobněji je rozsah záměru patrný z 
grafických výstupů v příloze č.1. 

Celková zastavěná plocha:   cca 18 770 m2. 
Komunikace, chodníky    cca   6 000 m2 
Nezpevněné plochy, zeleň   cca   1 500 m2 
Plocha střech      cca 15 380 m2 

Hrubé podlažní plochy 
parkoviště    1pp cca 14 530 m2 
obchodní jednotky, pasáže, parkoviště  1np cca 18 220 m2 
obchodní jednotky, pasáže  2np cca 14 330 m2 

multikino    2np cca   1 450 m2 
promítací kabiny   3np cca      200 m2 
planetárium    4np cca      170 m2 
Počet parkovacím stání                462 (z toho pro ZTP 11 a pro rodiny s dětmi 5) 
Obchodní jednotky     cca 17 650 m2 

Restaurace      cca      780 m2 
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B.I.3. Umíst ění záměru 

Kraj: Ústecký kraj 

Město: Most 

Městská část: Most II 

 

Záměr bude umístěn na parcelách v k.ú. Most II, (699594): 

budova Repre Most 

6367/19, 6367/20, 6367/34, 6367/36, 6367/37, 6367/43, 6367/119, 6367/120, 6367/129, 6367/130, 6367/131, 
6367/133, 6372/7, 6372/8, 6372/11, 6372/12 

komunikace, přípojky, přeložky: 

4124/1, 4124/2, 4124/3, 4125, 4681/1, 6367/29, 6367/102, 6367/118, 6372/4 

Oznamovaný záměr je situován v centrální části města Most v místě dnešního kulturního domu Repre. Stavba je 
umisťována do prostoru mezi samostatně stojící budovy stávajícího OD Prior a pošty (severně), finančního úřadu 
a hotelu Cascade (východně) a I.náměstí směrem od Divadla a magistrátu města Most (jižně). Západní strana 
plochy záměru je lemována chodníkem při třídě Budovatelů. Napojení na třídu Budovatelů bude provedeno 
novou stykovou neřízenou křižovatkou. 

Plocha určená pro výstavbu záměru je tvořena převážně zpevněnými plochami krytými řezanými kamennými 
dlažbami, centrem plochy je v objekt KD Repre usazený v centru plytkého bazénu. Část ploch je tvořena 
ozdobnou zelení ve vyvýšených záhonech, směrem tř. Budovatelů jsou zde souvislejší travnaté plochy a 
chodníky se stromořadími. 

Prostor a okolí záměru je pro účely zpracování tohoto oznámení nazýváno tzv. dotčeným územím. 

Dle vyjádření Magistrátu města Most je investiční záměr v souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
města Most (viz kopie vyjádření v kapitole H.I.). 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku a obrázků v příloze č.1 a fotodokumentace v kapitole F.I. 

Obr.: Umíst ění záměru (bez m ěřítka) 
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B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Charakter záměru 

Oznamovaný záměr Repre Most je novostavba. 

Záměrem společnosti Crestyl, po dohodě a ve spolupráci s magistrátem města Mostu, je výstavba nového 
kulturního a společenského centra REPRE MOST v místě stávajícího objektu REPRE.  Nový objekt o jednom 
podzemním a dvou a třech nadzemních podlažích přinese do městského centra nejen znovuoživení všech 
stávajících kulturních funkcí v současné době chátrajícího objektu REPRE (tedy multifunkčního sálu a 
planetária), nabídne však nově i moderní multikino a krytou pasáž s obchody. Dojde tak k rehabilitaci dnes 
nedostatečně využívaného veřejného zařízení i přiléhajícího parteru centra města. 

Území v okolí stavby bude doplněno zelení. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Emise do ovzduší i hlukové emise ze záměru by mohly kumulovat se stávajícím pozadím. Nevelké působení 
včetně posouzení kumulace je dokladováno v rozptylové studii (viz příloha č.2) a hlukové studii (viz příloha č.3). 

S ohledem na charakter záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění stávajícího stavu a tedy ani k 
významnějším kumulativním vlivům (viz následující kapitoly v části D). 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, přehled zvažovaných variant 

Účelem navrhovaného investičního záměru je vybudování obchodního, společenského a kulturního centra 
v centru města Most. Záměr svou funkcí jednak nahradí stávající a již nevyhovující objekt kulturního domu Repre 
a dále přinese zvýšenou nabídku vícesortimentního zboží a služeb pro obyvatele města a okolí. Obdélná stavba 
je navržena tak, aby umožňovala plnohodnotný vstup ze všech čtyř stran, tedy od Magistrátu města Most, 
stávajícího OD Prior, od pošty a finančního úřadu a z I.náměstí směrem od Divadla. Tvarem a její maximální 
prostupností (posílením pěších tahů) ve všech směrech dosahuje budova jasné definice a významného oživení 
přilehlých veřejných  prostorů. Dojde tak k propojení obou hlavních náměstí v městském centru, tedy náměstí 
Velké mostecké stávky mezi Repre a OD Prior na severu a I.náměstím s divadlem, magistrátem, hotelem atd. na 
jihu. 

Vzhledem k blízkosti záměru k obytným částem města bude záměr velmi dobře přístupný pěším. Nově vzniklý 
areál bude vhodně navazovat na okolní stávající zástavbu veřejných objektů, a bude dobře napojen na městskou 
hromadnou dopravu a síť chodníků pro pěší. 

Záměr naplňuje požadavky závazných regulativů pro lokalitu, uvedených ve Obecně závazné vyhlášce č. 5/2002 
„O závazných částech Územního plánu města Most“. 

Záměr je umisťován na plochy SM2 (území centrální městská), kde se mají soustřeďovat ve zvýšené míře a 
četnosti různorodé a ve více úrovních uspořádané zařízení zejména celoměstského, popřípadě regionálního a 
nadregionálního dosahu s pěším parterem u všech veřejných prostranství. ÚP zde předpokládá zřizování 
zejména podzemních parkovacích a odstavných ploch, funkcemi zde přípustnými jsou stavby specializovaných 
polyfunkčních objektů pro poskytování nejširší nabídky maloobchodních zařízení a specializovaných služeb. 
Funkcemi zde podmínečně přípustnými jsou stavby pro regionální a nadregionální komerční činnost a stavby 
specializovaných nebo plnosortimentních obchodních domů s minimálně dvěma nadzemními podlažími při 
dodržení celkové výškové hladiny zástavby. 

Dle vyjádření Magistrátu města Most (zn. MmM/014032/2012/ORaD/SS, ze dne 7.2.2012) je investiční záměr v 
souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Most (viz kopie vyjádření v kapitole H.I.)  

Umístění záměru je jednoznačně vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Výstavba 

Asanace stávajícího objektu a částečná úprava terénu se bude provádět na základě samostatné dokumentace a 
povolení demolic. Pro kácení nevhodných stromů a skupin keřů bude rovněž zpracována samostatná 
dokumentace a bude požádáno o povolení kácení. 
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Realizace záměru bude probíhat v následujících krocích. Před zahájením stavebních prací budou z území 
dotčené výstavbou přemístěny objekty a mobiliář z části prostoru II. náměstí (socha sv. Prokopa a kamenné pítko 
a využitelný mobiliář). Obdobně i z celého okolí  stavby se předpokládá přemístění mobiliáře a v případně zájmu i 
opatrné odtěžení stávajících kamenných dlažeb aj. Dále se předpokládá, že bude možné provést přesazení 
některých stávajících dřevin a keřů z území (např. platany z II. náměstí), pokud tyto kroky již nebudou provedeny 
v předchozí etapě asanace stávajícího objektu Repre. Lokality pro nové umístění přemisťovaných objektů a 
materiálů budou vybrány ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Mostu. 

Následně se předpokládá dokončení demolic betonových konstrukcí a odstranění zpevněných ploch, odtěžení 
násypů pod objektem, přeložky stávajících inženýrských sítí a realizace nových napojení záměru na stávající 
sítě. Budou budovány základy objektů (předpokládá se pilotáž), výstavba komunikací a zpevněných ploch. 

Následovat budou výstavby pozemních stavebních objektů, vybavení objektů a budou dokončeny venkovní 
úpravy terénu. Na závěr bude provedeno ozelenění areálu a úprava napojení záměru na komunikační síť. 

Objemové řešení, funkční náplň 

Objemové řešení stavby respektuje regulativy územního plánu a snaží se rovněž reagovat na konkrétní 
urbanistickou situaci. Jedná se o převážně dvoupodlažní budovu, která však vyšší výškou obou pater dodržuje 
celkovou výškovou hladinu zástavby. Převýšeny jsou čtyři hmoty nad vnitřními „náměstími“ objektu a také objekt 
multikina s planetáriem v jižní části objektu.  Budova je umístěna do návrhové funkční plochy „SM2 - území 
centrální městské části“.  

V prvním podzemním podlaží (1.PP), zcela skrytém pod terénem, se nachází parkoviště pro návštěvníky a 
zásobovací dvůr pro obchodní a stravovací jednotky centra, technické zázemí, odpadové hospodářství. 
Vstupními lobby s eskalátory a zákaznickými výtahy je parking napojen na horní podlaží. V 1.NP se nachází 
pasáže a pronajímatelné jednotky se zázemím, z nichž jedna jednotka při západní straně objektu umožňuje 
provozování tzv.“drive-in“ občerstvení. V 2.NP se nachází pronajímatelné jednotky se zázemím, pasáže se 
sezením u jednotek rychlého občerstvení. Ze vstupní strany z jihu od I.náměstí (ze které se vlastně jedná o 
přízemí díky terénnímu zlomu) bude realizováno multikino a nové planetárium. Také se zde počítá s vybudování 
koridoru spojujícího centrum Repre s budoucím společenským sálem v sousedství hotelu Cascade. Tento sál 
bude realizován v rámci jiného projektu (není součástí oznámení).  

Nevelké 3.NP je určeno pro promítací kabiny multikina. Planetárium bude realizováno nad centrální části 
multikina a bude tvořit 4.NP. Ze střechy multikina tak bude vystupovat kupole planetária. 

Uvedené je patrné z následujícího obrázku. 

Obr. Řez objektem (vpravo jih, vlevo sever)  

 

Zapojení stavby do okolí, architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení bere v potaz jak význam samotné stavby, tak i její umístění v samém centru 
města Most. Obdélná stavba je navržena tak, aby umožňovala plnohodnotný vstup ze všech čtyř stran. Tvarem a 
maximální prostupností (posílením pěších tahů) ve všech směrech dosahuje budova jasné definice a 
významného oživení přilehlých veřejných  prostorů, především obou sousedících hlavních náměstí. Vznikne tak 
centrální krytá pěší zóna. 

Architektonicky tvoří kompozici objektu čtyři převýšené hmoty nad hlavními vstupy, které jsou pojednány ve skle, 
jsou spojeny prosklenými nákupními pasážemi a tvoří dominanty vystupující z hlavní hmoty objektu. Každá ze 
čtveřice těchto „věží“ skrývá velkorysý vnitřní čtvercový prostor, „vnitřní náměstí“ na spojnici nákupních pasáží. 
Jihovýchodní „vnitřní náměstí“ pak umožňuje přístup k budoucímu společenskému sálu který bude vybudován 
v sousedství hotelu Cascade a také do navrhovaného multikina a planetária v jižní části stavby. Koncept řešení 
fasád počítá se syntézou čistě moderního řešení s neofunkcionalistickým přístupem zastoupeným na okolních 
významných stavbách z druhé poloviny minulého století. V hmotě obchodního centra i multikina budou 
především na přízemí pomocí skla otevřeny větší plochy fasády, hlavně u vstupů do centra, vstupního lobby 
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multikina, kaváren atd., aby se zvýšila atraktivita veřejných prostor a umožnil průhled na dění uvnitř a výhled ven, 
i prezentace jednotlivých obchodů 

Volné plochy zejména v prostoru mezi objektem a tř. Budovatelů a v okolí multikina v jižní části budou 
předmětem projektu ozelenění spojeném s výsadbami dřevin. U tř. Budovatelů se předpokládá doplnění 
stávajícího stromořadí dubu červeného a realizace souběžného stromořadí mezi objektem nového Repre a 
chodníkem podél komunikace. V okolí multikina se předpokládá výsadba skupin stromů v prostoru pěší zóny do 
vyvýšených „záhonků“. Projekt počítá také s částečným popnutím fasád objektu zelení a zatím neznámou 
náhradní výsadbou za kácenou zeleň, což bude realizováno na základě dohod s Magistrátem města Mostu.  

Stavební a konstrukční řešení 

Nosná konstrukce objektu bude tvořena železobetonovým skeletem s průvlaky a trámy. Stropní desky budou 
také železobetonové. Konstrukce střechy bude stvořena systémem železobetonový průvlaků a trámů. Na těchto 
bude lehká konstrukce střechy (trapézový plech s tepelnou izolací) s povlakovou hydroizolací. Střecha bude 
prosvětlena v prostorech nad pasážemi. V prostoru křížení pasáží pak budou na střeše realizovány vyvýšené 
hmoty s prosklenou fasádou. Převážně v centru střechy budou umístěny nezbytná technická zařízení (stanice 
chladu, výduchy vzduchotechniky atd. 

Na tento zhruba čtvercový objekt navazuje objekt multikina s planetáriem. Konstrukce objektu bude tvořena 
železobetonovými sloupy a konstrukce střechy bude tvořena systémem ocelových průvlaků s lehkou střechou 
ukončenou povlakovou krytinou. Konstrukce mezipater v multikině bude tvořena železobetonovými stropy. Z 
objektu přibližně v centru plochy vystupuje půlkulovitá střecha planetária. 

Stěny výtahových šachet a schodišť budou železobetonové a budou tvořit ztužující systém objektu. Ostatní 
vnitřní stěny budou tvořeny zděnými a sádrokartonovými stěnami. Obvodový plášť bude částečně prosklený a 
částečně plný. Plné části budou tvořeny sendvičovými panely. Celý objekt bude založen na pilotách. 

Komunikace, parkoviště, chodníky 

Objekt REPRE bude napojen na tř. Budovatelů pomocí stykové neřízené křižovatky. Zde se bude odehrávat 
veškerá dopravní zátěž související s individuální automobilovou dopravou (IAD). Zásobování objektu bude 
odděleno od IAD a bude probíhat z ul. Jiřího z Poděbrad. Na základně dopravně-inženýrského posouzení objektu 
REPRE, lze konstatovat, že dopravní připojení uvažovaného objektu REPRE je možné a nezpůsobí podstatné 
zhoršení dopravní situace. Kapacitní posouzení nové stykové křižovatky na tř. Budovatelů prokázalo správnost 
situačního návrhu. Nově vzniklá křižovatka vyhoví na výhledové intenzity dopravy. 

Po odbočení z veřejné komunikace je IAD vedena samostatnou rampou do prostoru podzemního parkoviště, 
nebo podél objektu do prostoru možného prodeje občerstvení drive-in. Viz obrázek níže. 

Obr. Schéma napojení objektu Repre na t ř. Budovatel ů (pro individuální automobilovou dopravu)  

 



REPRE Most 
oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb. 

Zakázka/dokument: C1182-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 11 z 48 

FileName: C1182-11-0 OZN3_Most_Repre_Tisk.doc 
SaveDate: 13.02.2012 

Parkoviště je řešeno jako podzemní a je rozděleno na 2 části. Hlavní část (362 parkovacích míst) je umístěna 
pod objektem obchodního centra a menší (100 parkovacích míst) je umístěna o úroveň výše pod objektem 
multikina a planetária. Do této části je umožněn vjezd a výjezd rampami z parkoviště pod objektem obchodního 
centra. Řešený objekt tak počítá s podzemním parkovištěm o celkové kapacitě 462 PS, což pokrývá 
s dostatečnou rezervou veškeré požadavky objektu na dopravu v klidu (obchodní centrum, multikino a 
planetárium a také potřeby parkování pro společenský sál, který bude realizován v rámci jiného záměru 
v sousedství hotelu Cascade. 

Parkoviště tak bude provozováno v plném rozsahu v denní době pro potřeby obchodního centra a v omezeném 
rozsahu i pro noční provoz (multikina, společenský sál). Výjezdy z parkovišť budou vždy na třídu Budovatelů. 

 Odvodnění parkoviště, zejména pro odvedení vody vnesené na vozidlech v zimním období a pří dešťových 
srážkách, je řešena přes odlučovač ropných látek. Parkoviště bude centrálně odsávána se samostatnými 
výduchy vyvedenými nad objekt. 

Okolí objektu bude upraveno a budou zde realizovány dlážděné chodníky a zpevněné plochy pro pěší. Okolí 
objektu bude osvětleno. 

Provozní doba 

U většiny provozů je předpokládán jednosměnný provoz a některé technické provozy budou dvousměnné. 
Předpokládané provozní doby jsou uvedeny níže: 

Otevírací doba pro veřejnost  8:00-21:00 

Provozní doba centra:   6:00-22:00 

Provozní doba multikina:        do cca 24:00 

V souladu s otvírací dobou a požadavky multikina, planetária a budoucího sousedícího společenského sálu bude 
i provozováno podzemní parkoviště. 

Zaměstnanci 

Předpokládá se, že v areálu bude zaměstnáno 380 zaměstnanců. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 4.Q 2013 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 3.Q 2015 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Kraj:   Ústecký kraj  Ústecký kraj 
      Velká Hradební 3118/48 

40002 Ústí nad Labem 

Obec:   Město Most  Magistrát města Mostu 
Radniční č. 1/2, 
434 01 Most 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí a stavební povolení  Magistrát města Mostu, 
Odbor stavební úřad  
Radniční č. 1/2,  434 01 Most  
 

Stavební povolení k vodním dílům  Magistrát města Mostu, 
Odbor stavební úřad, 
oddělení speciálních stavebních úřadů 
Radniční č. 1/2, 434 01 Most  
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Záměr je umístěn v Mostě, na katastrálním území  Most II. 

Jedná se zde o pozemky zcela antropogenně pozměněné při urbanizaci prostoru. Původní ornice byla zřejmě v  
době výstavby nového centra Mostu zcela odstraněna, území bylo upraveno do teras rozsáhlými 
několikametrovými navážkami. 

Záměr nevyžaduje žádné odnětí ZPF či PUPFL. 

B.II.2. Voda 

Zdroj vody 

Areál bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Zájmové území je dotováno třemi vodovodními 
přípojkami napojenými na litinový vodovodní řadu LT DN 150 vedoucí pod třídou Budovatelů a vodovodní litinový 
řad DN 300, který vede pod 2. náměstím východně od objektu. Vodovodní řady jsou v majetku města Most, 
provozovatelem je SČVK, a.s. (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.). 

Pro potřeby záměru bude využívána přípojka z tř. Budovatelů. Ostatní přípojky budou zaslepeny. Z přípojky bude 
proveden nový areálový rozvod vody s přípojkami k jednotlivým objektům a místům spotřeb. 

Potřeba vody 

Voda bude používána zejména pro základní potřeby návštěvníků a zaměstnanců (sociální zařízení), provoz 
restaurace a další provozní části s požadavkem na zásobení pitnou vodou, pro úklidové prostředky a provoz 
chladících mikrověží (pouze v letních měsících). Veřejný vodovod bude i zdrojem požární vody. 

Odhad potřeby pitné vody (pro denní potřeby jsou uvedeny maximální hodnoty v letních měsících): 

Průměrná denní potřeba vody     Qp = 127 m3/den (z toho 16,6 m3/den teplá užitková voda)  

Maximální denní potřeba vody     Qm = 158,5 m3/den = 1,8l/s 

Max. hodinová potřeba pitné vody   Qmax, h = 22,0 m3/h = 6,1 l/s 

Roční potřeba vody     Qr = 28 000 m3/rok  

Dále lze očekávat potřebu vody pro zálivku dřevin a zeleně. Tento odběr bude nahodilý dle aktuální potřeby. 
Odběry vody mohou být prováděny i z jiných zdrojů podle odběrného místa firmy, která se bude údržbou zeleně 
a zálivkami zabývat. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Suroviny 

Druh a množství surovin využívaných v areálu v současné době lze opsat jen obecně.  

Převážnou část dovážených materiálů bude zboží pro jednotlivé obchodní jednotky, suroviny pro provoz 
restaurace, kancelářské potřeby a materiály pro údržbu objektů a zařízení. 

Suroviny budou dováženy dle aktuální potřeby bez nutnosti skladování většího objemu v areálu. 

Odhad potřeby materiálu a surovin je stanoven odhadem. Pro potřeby oznámení se uvažuje s dopravou těchto 
materiálů nákladní dopravou o intenzitě 95 nákladních automobilů (lehkých i těžkých) denně. 

Pohonné hmoty, náhradní zdroj el. energie 

Z důvodu zabezpečení výkonových požadavků na zajištění zálohování objektu a zajištění napájení vybraných 
technologií je navržen systém zálohování objektu pomocí náhradního zdroje, tvořeného dvěma dieselelektrickým 
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soustrojími o výkonu 800 a 600 kVA. Soustrojí budou umístěna v samostatné strojovně na střeše objektu. 
Zásoba paliva bude umístěna v rámu soustrojí (bez nutnosti odděleného palivového hospodářství). Výfuk spalin 
bude proveden potrubím do venkovního prostranství. Odvětrání místnosti bude zajištěno vlastní 
vzduchotechnikou generátoru. Sací a výfukové potrubí bude opatřeno tlumiči hluku a bude vedeno do prostoru 
od hlukově chráněných objektů a hotelu Cascade. Oba dieselagregáty se musí minimálně 1 x za 3 měsíce rozjet 
na cca 10 min a jednou za rok na ½ hodiny až 1 hodinu i se zátěží. 

Spotřeba pohonných hmot (motorové nafty) bude cca 150 l/ročně. 

Teplo 

Zdrojem tepla objektu pro vytápění a ohřev větracího vzduchu bude výměníková stanice tepla napojená na 
venkovní rozvody IS CZT horkovodu společnosti United Energy. Z výměníkové stanice tepla budou vyvedeny 
jednotlivé větve sekundárních okruhů zásobující topnou vodou jednak prostory obchodního centra (obchody/fan-
coily), pasáže (dveřní clony u vstupů), radiátory (WC, multikino apod.). Centrální úprava vzduchu (VZT jednotky) 
budou umístěny v centru střechy objektu. 

Potřeba tepla pro vytápění    860 kW 

Potřeba tepla pro VZT   1680 kW 

Spotřeba tepla celkem    cca 3550 MWh/rok = 12800 GJ/rok 

Chlad 

Objekt bude vybaven centrálním systémem výroby a distribuce chlazené vody o teplotním spádu 6/12°C.  

Zdrojem chladu bude strojovna chlazení na střeše objektu. Bude to uzavřená místnost s akumulační nádobou, 
čerpadly atd., ve venkovním prostoru budou umístěny 3 výrobníky chladu á 1,0 MW. Strojovna bude umístěna 
v centru střechy tak, aby co nejméně akusticky zatěžovala okolí stavby. 

Chlad bude užíván zejména v letních měsících pro chlazení prostor fan-coily a chlazení větracího vzduchu. 

Celkový potřebný chladící výkon  cca 2900 kW chladu 

Elektrická energie 

Objekt bude napojen ze stávající distribuční sítě firmy ČEZ na napěťové hladině VN. Napojení se předpokládá 
smyčkou, která bude zavlečena do vstupní rozvodny VN. Tato rozvodna bude umístěna v úrovni terénu tak aby 
byla přístupná z veřejného prostranství. Ze vstupní rozvodny VN bude provedeno napojení objektové rozvodny 
VN a následně i transformátorů. Předpokládá se umístění 4 suchých transformátorů o výkonu 1250kVA. 

Z těchto transformátorů bude provedeno napojení hlavní rozvodny NN a dále veškerých podružných patrových 
rozváděčů včetně technologií. 

Spotřeba el. energie bude vázána zejména na provoz obchodních jednotek a restaurací, vzduchotechniky a 
chlazení, provoz eskalátorů, osvětlení atd. 

Celkový příkon se odhaduje na   cca 5400 kW 

Celkem soudobý příkon   cca 3500 kW 

Celkem odhad spotřeba   cca 9250 MWh/rok 

Zemní plyn 

S odběrem pro vytápění se nepočítá, nelze vyloučit možné požadavky Food Courtových jednotek na nevelký 
odběr plynu. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Provoz 

Pro uvedený záměr byla zpracována dopravní studie, která řeší dopravně inženýrské údaje potřebné pro 
posouzení vlivu navrhovaného záměru na životní prostředí. (Dopravní studie REPRE Most, Atelier PROMIKA 
s.r.o., Praha, prosinec 2011). Ze studie jsou čerpány následující informace. 

Koncepce komunikační obsluhy navrhovaného objektu je založena na využití stávající komunikační sítě v 
bezprostředním okolí řešeného území. Z pohledu širších dopravních vazeb je celé zájmové území situováno v 
centru města v prostoru východně od třídy Budovatelů, na kterou se napojuje novou křižovatkou. Dle územního 
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plánu je zmíněná ulice místní sběrnou, páteřní komunikací širšího celoměstského významu, která na severu 
navazuje na Teplickou ulici a na jihu na Pražskou ulici. Východně od řešeného území se nachází ulice Jiřího z 
Poděbrad, jedná se o místní obslužnou komunikaci funkční skupiny C. Severním směrem se nachází ulice 
Moskevská, místní sběrná komunikace funkční skupiny B a jižně ulice Jaroslava Průchy, místní sběrná 
komunikace funkční skupiny B. 

Obr. Doprava – situace širších vztah ů   

 

Napojení multifunkčního objektu Repre na 
okolní síť se předpokládá pro veškerou 
individuální osobní dopravu z třídy Budovatelů 
a zásobování bude výhradně z ulice Jiřího z 
Poděbrad. Situace je patrná z uvedeného 
obrázku. 

Trasa zásobování povede přes zmíněnou ul. 
Jiřího z Poděbrad, kde vozidla odbočí směrem 
k hotelu Cascade. Poté budou dvoupruhovou, 
obousměrně pojížděnou rampou vedoucí mezi 
finančním úřadem a hotelem Cascade svedeny 
do suterénu objektu Repre, kde bude umístěn  
zásobovací dvůr. Součástí napojení centra 
Repre na tř. Budovatelů bude i účelová 
komunikace pro rychlé občerstvení (tzv. 
DRIVE). Řidiči, kteří budou využívat možnost 
rychlého občerstvení mohou k DRIVu přijet 
pomocí levého nebo pravého odbočení z tř. 
Budovatelů. Výjezd bude zpět na tř. 
Budovatelů, ale pouze pravým odbočením z 
účelové komunikace. To přispěje k zachování 
požadované úrovně kvality dopravy (viz 
obrázek v předchozí kapitole B.I.6. Popis 
technického a technologického řešení 
záměru). 
 

V podzemním podlaží pod celým objektem se bude nacházet parkoviště pro návštěvníky Repre o kapacitě 462 
parkovacích stání a dále i zásobovací dvůr pro obchodní a stravovací jednotky centra. Ze studie vyplývá, že 
podzemní parkoviště s dostatečnou rezervou pokrývá veškeré požadavky objektu na dopravu v klidu. Tato 
hromadná garáž bude zpřístupněna dvoupruhovou, zakřivenou, obousměrně pojížděnou rampou z nové 
křižovatky z tř. Budovatelů.  

Objekt bude dle odhadů generovat cca 1729 pohybů osobních vozidel v jednom směru za den. Další intenzitu 
vozidel vytvoří objekt rychlého občerstvení při západní straně objektu, který může generovat cca 400 pohybů v 
jednom směru za den. Celkem tedy bude objektem Repre generováno 2129 pohybů v jenom směru za den. 
Odhadované intenzity nákladních vozidel pro potřeby zásobování objektu budou cca 95 pohybů v jednom směru 
za den.  

Podrobnější kartogramy dopravy pro stávající a výhledový stav jsou znázorněny v kapitole D.I.9 Vlivy na 
dopravní a jinou infrastrukturu. 

Výstavba 

Nákladní doprava v období výstavby bude variabilní a bude záviset na koordinaci a postupu prováděných 
pracích. Lze odhadnout, že se bude  pohybovat v řádu jednotek až desítek nákladních vozidel za den. Přístup na 
stavební pozemek v průběhu výstavby bude zřízen z východní strany od ulice Jiřího z Poděbrad. 

Technická infrastruktura 

V areálu, či jeho blízkosti jsou dostupné veškeré potřebné inženýrské sítě, které budou využity pro oznamovaný 
záměr, jejich dimenze je pro záměr dostačující. 
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Působení záměru na ovzduší bylo vyhodnoceno v samostatné rozptylové studii, (viz příloha č.2.), ve které jsou 
uvedeny i podrobnější údaje týkající se emisí produkovaných záměrem. 

Období přípravy a výstavby 

V etapě výstavby bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při nichž bude docházet k 
emisi prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a 
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách. 

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu. 
Emitovanými škodlivinami bude prach (tuhé znečišťující látky) a plynné škodliviny emitované při provozu 
stavebních strojů a další techniky vybavené spalovacími motory. S ohledem na omezenou dobu výstavby 
nepokládáme rozsah vlivů škodlivin za významný.  

Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce, očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, 
ohrazením staveniště a kropením kritických míst. 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev větracího vzduchu bude výměníková stanice tepla napojená na venkovní 
rozvody IS CZT horkovodu společnosti United Energy. 

Automobilová doprava vyvolaná záměrem 

Předpokládá se skladba vozidel  (EURO1/2/3/4) v poměru 10%/20%/50%/20%, z toho podíl dieselových motorů 
bude cca 40%. Osobní a nákladní doprava vyvolaná záměrem bude produkovat následující množství emisí: 

tuhé látky 

kg/km.den 

SO2 

kg/km.den 

NOx 

kg/km.den 

CO 

kg/km.den 

org. látky 

kg/km.den 

0.087 0.010 1.381 1.252 0.305 

POZN: Pro výpočet byl použit program MEFA 06 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR 

Do výpočtu rozptylové studie byly i zahrnuty hodnoty vypočtené pro sekundární emise prašnosti z povrchu 
vozovek. Sekundární prašnost z dopravy byla vyhodnocena dle prediktivních vzorců pro výpočet sekundární 
emise (U.S. Environmental Protection Agency) . 

Provoz parkoviště 

Podzemní parkoviště bude odvětráváno nuceně nad střechu objektu. V projektu se uvažuje s cca 4 výduchy, 
každým bude odváděna vzdušina znečištěná emisemi z pojezdů vozidel v prostoru parkoviště. Každým 
výduchem bude odváděno cca 24 000 m3/hod. 

Záložní zdroj energie 

Jako záložní zdroj elektrické energie se uvažuje s umístěním 2 dieselagregátů o výkonech 800 a 600 kVA. Oba 
dva dieselagregáty se musí minimálně 1 x za 3 měsíce rozběhnout na cca 10 min a jednou za rok na ½ až 
1hodinu i se zátěží. Z hlediska kategorizace zdroje se bude jednat o malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší, 
jehož působení bude pouze krátkodobé. S ohledem na takto omezenou dobu působení nepředpokládáme rozsah 
vlivů emitovaných škodlivin za významný. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Pro odvedení odpadních a dešťových vod z areálu je navržena oddílná kanalizace, která bude zaústěna do 
stávajících kanalizačních sítí v blízkosti záměru. 

Stokové sítě – stávající stav 

V těsné blízkosti zájmového území se nachází síť jednotných a dešťových kanalizací. Primárním typem 
mostecké městské kanalizace je však jednotná stoková síť, do které postupně ústí oddílné kanalizace. Stávající 
splaškové přípojky ústí přímo do jednotné kanalizace. Střechy a zpevněné plochy jsou povětšinou odváděny do 
dešťových kanalizačních stok. Pod třídou Budovatelů vede betonový sběrač DN 1200 jednotné kanalizace, dále 
jednotná kanalizace DN 400 a dešťová stoka do kterých jsou postupně odpadní a srážkové vody z území záměru 
odváděny. Provozovatelem jednotné a splaškové kanalizace je SČVK, a.s., provozovatelem a majitelem dešťové 
kanalizace je město Most. Na stávající dešťové kanalizaci ze stávajícího objektu a zpevněných ploch nejsou 
osazeny retenční nádrže. 

Srážkové vody 

Zájmové území bude odvodňováno pomocí 3 dešťových přípojek napojených na stávající kanalizační síť v okolí 
plochy záměru. Odvodnění ploch areálu bude rozděleno na vody čisté a vody, které by mohly být znečištěny 
ropnými látkami. 

Srážkové vody čisté budou z celého území záměru (objekt vč. okolních ploch) odváděny dešťovými přípojkami 
dimenzovanými na celkový odtok 353 l/s. Jedná se o navýšení odtoku z území o cca 1/3 proti stávajícímu stavu. 
V následujícím stupni přípravy stavby se ověří, zda bude možné srážkové vody v lokalitě vsakovat. V případě 
nevhodných podmínek pro vsakování bude odtok srážkových vod z území odtékat přes retenci a odtok do 
veřejné kanalizace tak bude škrcen. Nelze vyloučit ani kombinaci obou způsobů řízení odtoku srážkových vod 
z území. 

Pro vypouštění čistících vozíků parkovacích stání, odkanalizování parkovišť a odkanalizování prostoru 
zásobovacího dvora budou osazeny odlučovače ropných látek (ORL). Jsou navrženy koalescenční 
železobetonové odlučovače s osazením do země. Na odtoku z ORL bude hodnota nepolárních extrahovatelných 
látek (dříve označovaných NEL/l) do 5 mg/l. Pro zásobovací dvůr je navržen ORL s kapacitou 6l/s a kalovou 
jímkou 600 l. Pro podzemní parkoviště se při návrhu ORL uvažuje se vodami, které může auto na svém povrchu 
do parkoviště přivést (za deště, námrazky v zimě) a s vodami z čistících vozíků parkovacích stání. Je zde 
navržen ORL s kapacitou 4l/s. Vyčištěné vody budou buď gravitačně odvedeny do srážkové kanalizace, případně 
budou do této kanalizace přečerpávány. 

Splašková odpadní voda 

Množství splaškových vod odpovídá přibližně potřebě vody pitné, snížené o odpar z chladících mikrověží. Do 
splaškové kanalizace se budou odvádět odpadní vody od zařizovacích předmětů, hygienických zařízení, z  
kuchyňského provozu, odluh z mikrověží.  

Před napojením kanalizace z gastro-provozů a příp. z přípravny masa budou na přípojku osazeny cca 4 lapače 
tuků pro celkový průtok 7,4 l/s. Lapače tuků jsou navrženy na celkové množství 750 jídel/den. Lapače budou 
osazeny v suterénu budovy. Vyčištěné vody budou odváděny gravitačně do splaškové kanalizace, případně 
budou do kanalizace čerpány.  

Odhad množství vod splaškových (pro denní odtoky jsou uvedeny maximální hodnoty v letních měsících): 

Průměrný denní odtok     Qdp = 102 m3/den 

Maximální denní odtok     Qdm = 127 m3/den 

Průměrné roční množství splaškových vod   Qr = 25 700 m3/rok 

B.III.3. Odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a 
příslušných vyhlášek. Odpad bude tříděn, shromažďován a recyklován dle jednotlivých druhů a kategorií 
stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

V předstihu před zahájením realizace záměru budou provedeny demolice objektů a povrchů, kácení zeleně. 
Předpokládáme, že provedení demolic budou zajišťovat odborné firmy, tedy staveniště nebude znečištěno 
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předchozí činností. Tyto práce budou provedeny samostatně, nejsou součástí záměru, tedy ani odpady z demolic 
nejsou uvedeny v následující tabulce. 

Výstavba: 

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro úpravy terénu a stavební práce.  

V následující tabulce je uveden výčet skupin a druhů odpadů, které pravděpodobně během výstavby areálu 
budou vznikat ve větším množství. Množství odpadů vzniklých při výstavbě do značné míry závisí na používání 
nízkoodpadových stavebních postupů, kvalitě prováděných stavebních prací a jejich koordinaci. Celkové 
množství odpadů z období výstavby lze odhadnout řádově na nižší tisíce tun. 

Zabezpečení likvidace odpadů z výstavby bude záležitostí dodavatele/-ů stavby. Povinností bude zajistit 
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Proto předpokládáme, že odpady z výstavby budou rozděleny 
dle druhu. Část objemu odpadů bude možné recyklovat. Nevyužitelné složky odpadů budou uloženy na vhodné 
skládce odpadů. Odpady budou shromažďovány a předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná 
oprávnění. Objemem největší budou výkopové zeminy (bývalé navážky) a materiál z vývrtů pilot při zakládání 
objektu. 

Tab: Předpokládané odpady produkované v období výstavby 

Katalog.  

číslo 
Druh odpadu 

Kategorie  

odpadu 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích 
výrobků)  

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01  Zbytky papírových a lepenkových obalů O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Zbytky a obaly ze dřeva O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihla O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plast O 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
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Katalog.  

číslo 
Druh odpadu 

Kategorie  

odpadu 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

Provoz: 

Obecně lze tyto odpady rozdělit na odpady z provozu obchodních jednotek (zejména obaly), z provozu 
gastroprovozů a z kulturních zařízení, odpady z údržby objektu a parkoviště, odpady z provozu technologií a 
techniky. 

Odpady vznikající při provozu budou shromažďovány ve vymezených prostorech, odpadový materiál, který má, 
nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně ve zvlášť k tomu určených 
atestovaných nádob či kontejnerů z nepropustných materiálů. Nádoby a prostředky určené pro jednotlivé odpady 
budou označeny podle požadavků legislativy.  

Předpokládá se provoz centrálního odpadového hospodářství celého objektu, které bude umístěné v suterénu 
(1NP) u nákladové rampy. Zde by bude umístěn lis na obalový materiál, bude zde vyhrazené místo na odpadové 
nádoby a i chlazený sklad. 

Níže jsou uvedeny možné odpady, který by mohly vznikat při provozu záměru. Odpady jsou zařazeny katalogu 
odpadů, příloha č. 1 vyhlášky č.381/2001 Sb. v aktuálním znění. Odpady budou předávány k likvidaci odborným 
firmám majícím příslušná oprávnění. Bude tak zaručeno, že část odpadů bude recyklována, či jinak zhodnocena, 
minimální část pak bude nutné zneškodnit vhodným způsobem - např. uložením na skládku, spálením. Část 
odpadů bude likvidována přímo externími firmami, které budou v areálu provádět údržbu a při této činnosti budou 
odpady vznikat (např. čištění lapolů, lapačů tuku, výměna osvětlovacích těles, údržba okolních prostranství a 
zeleně.) 

Tab: Předpokládané odpady produkované v období provozu 

Katalog.  

číslo 
Druh odpadu 

Kategorie  

odpadu 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin  

02 02 02 Odpad živočišných tkání (zpracování masa) O 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (ovoce, zelenina, oleje..)  O 

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (pečivo) O 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje  

13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly  O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy  

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 Odpady v katalogu odpadů jinak neurčené  

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O 
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Katalog.  

číslo 
Druh odpadu 

Kategorie  

odpadu 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky O 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  

20 01 01 Papír, lepenka O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti N 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

B.III.4. Ostatní výstupy 

Hluk 

V rámci oznámení byla jako jeho součást (viz příloha č.3.) vypracována hluková studie, ve které je vyhodnocen 
stávající stav, vlivy záměru a budoucí stav působení hluku na okolí záměru. Podrobnosti viz HS. 

V rámci výpočtu hlukové studie je uvažováno s provozem 29 stacionárních zdrojů hluku. Všechny technologické 
zdroje hluku budou umístěny na střeše objektu, většina z nich (výduchy VZT, chlazení) budou umístěny v její 
střední části.  

Předpokládaný  akustický výkon umístěných zdrojů  do LA,w = 80 dB 

Rozmístění zdrojů a jejich parametry jsou podrobněji uvedeny v příloze č.3. hluková studie. 

Mobilním zdrojem hluku je doprava. Maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích 
nepřekročí limitní hodnoty LAeq,T < 50/40 den/noc dB u nejbližší obytné zástavby. 

Ostatní  

Vibrace nebudou produkovány ve významné míře. Na lokalitě nebudou používány zdroje ionizujícího záření a 
nebudou používány významné zdroje elektromagnetické záření (vyjma běžných komunikačních zařízení). 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s 
nepříznivými environmentálními důsledky. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií. Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.  

Provoz parkoviště je, z hlediska možného vzniku havárií, prakticky srovnatelný s běžným provozem na 
pozemních komunikacích. Možnost vzniku havárií spojených s únikem provozních kapalin, či vzniku požáru jsou 
však s ohledem na nízkou pojezdovou rychlost nižší. 

Případný únik provozních kapalin z dopravní techniky lze technickými opatřeními omezit na minimum. Při takové 
havárii je poměrně snadné zachytit uniklé látky na ploše, ještě před vniknutím do kanalizace. Pokud by k vniknutí 
do kanalizace došlo, budou tyto látky zachyceny v odlučovačích ropných látek, které v tomto případě mohou 
zafungovat jako jímka chránící kanalizace před havarijním únikem. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Mostecko patří mezi nejdéle osídlené krajiny v České kotlině, protože zdejší lesostepní charakter krajiny byl pro 
člověka příznivý a poskytoval dostatek potravy. Dlouhodobý člověkem ovlivněný vývoj krajiny byl v minulém 
století díky těžbě uhlí a dalším navázaným průmyslovým odvětvím zcela pozměněn. Původní město Most bylo 
v polovině minulého století aplanováno a „odstěhováno“ z dosahu uhelných slojí.  

Území dnešního Mostu však i nadále zůstává součástí podkrušnohorské těžebně průmyslové aglomerace. Ta je 
reprezentovaná rozsáhlou povrchovou těžbou hnědého uhlí, spojenou s rozsáhlými změnami terénu a s 
významnou koncentrací energetických (elektrárny) a průmyslových oblastí (zejm. chemický průmysl). Negativní 
působení těchto aktivit zejména na ovzduší se v posledních desetiletích snížilo (výrazný je zejména pokles 
koncentrace oxidu siřičitého z cca 100 µg/m3 koncem 80. let na cca 1/10). Nicméně průmyslové zdroje 
znečišťování ovzduší, postupně narůstající intenzita dopravy a inverzní stavy v území způsobují, že v území jsou 
přesahovány limity znečištění ovzduší.  

Dotčené území patří do působnosti stavebního úřadu Magistrátu města Most a dle sdělení MŽP, uveřejněném ve 
věstníku MŽP částka 4 z dubna 2011, patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) zejména 
z důvodu překračování krátkodobých denních koncentrací tuhých látek frakce PM10. 

Záměr je umisťován do centrální části města Most do prostoru stávajícího objektu kulturního domu Repre a jeho 
okolí při náměstí Velké mostecké stávky. Městské centrum nového Mostu je tvořeno rozměrnými objekty ze 
socialistické výstavby konce sedmdesátých let s rozlehlými zpevněnými plochami v okolí, doplněnými místně 
výsadbou dřevin. Plocha centra města je cca obdélníkového tvaru a je ohraničena komunikacemi (tř. Budovatelů, 
Moskevská, Jiřího z Poděbrad a Jaroslava Průchy. Na toto centrální území na východě navazuje zatravněná a ve 
vrcholové části zalesněná rozsáhlá plocha úbočí kóty Šibeník, která slouží jako centrální městský park. Jižně a 
západně na centrum navazuje panelová obytná výstavba. 

I když centrem města prochází významná komunikace se sběrnou funkcí (tř. Budovatelů) je relativně málo 
dopravně zatížena (cca 10000 vozidel denně). 

V území došlo i k výrazné změně složení obyvatelstva. Po II. světové válce po odsunu občanů německé 
národnosti bylo Mostecko dosídleno obyvatelstvem z různých oblastí Československa. Následně došlo 
s postupem těžby uhlí k likvidaci nejen historického města Most, ale i mnoha dalších obcí v území a obyvatelstvo 
bylo sestěhováno do „nového“ Mostu do panelákových sídlišť. S odstupem se započalo s realizací městského 
centra realizací veřejných budov (magistrát, pošta finanční úřad, hotel, kulturní dům atd.). Živěji působí jižní část 
centra v okolí I. náměstí. Prostory v okolí kulturního domu (severní část centra) působí méně udržovaně a jsou 
obyvatelstvem zřejmě i méně vyhledávané. 

Umístění a stav místa je podrobněji patrný z fotodokumentace v kapitole F.I. a grafické přílohy č.1. 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného 
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném 
území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a národní přírodní památky. 

Město Most je velmi dobře vybaveno městskou zelení, v okolí je pak významný podíl lesnických rekultivací. Toto 
prostředí je útočištěm pro relativně bohatou avifaunu, ale i zvěř, která se zde „domestikuje“ a často se objevuje i 
okrajových částech města (zajíci, bažanti, srnci ap.). 

Na ploše zamýšlené výstavby se nenachází prvky územního systému ekologické stability na nadregionální, 
regionální ani lokální úrovni. Dotčené území není součástí přírodního parku, ani soustavy Natura 2000 (viz 
příloha H.I.2.). Oznamovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a ani PHO vodních zdrojů. 

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 PROST ŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo 

Nejbližší objekty s obytnou funkcí jsou maloplošné bytové jednotky, které jsou  součástí nedávno dokončeného 
objektu Centrum nový Most. Obytná funkce objektu je při směrována k I. náměstí. Objekt leží jižně a jeho 
vzdálenost je cca 120 m od okraje záměru. 

Podél třídy Budovatelů, na vzdálenější straně, nejblíže cca 120 JZ od okraje záměru, se nachází řada bloků 
panelových domů o 6 obytných podlažích. Západně pak při komunikaci M.G. Dobnera, stojící cca 170 m 
vzdálené 4 panelové věžáky o 14 obytných podlažích. Lze odhadnout, že v těchto objektech v okolí záměru bydlí 
řádově několik tisíc obyvatel. 

C.II.2. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

Podrobnosti ke kvalitě ovzduší - viz také rozptylová studie - příloha č.2 tohoto oznámení. 

Území působnosti dotčeného stavebního úřadu (Magistrát města Mostu) patří dle sdělení MŽP, uveřejněném ve 
věstníku MŽP částka 4 z dubna 2011, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem zařazení je 
skutečnost, že na 18,6 % území dochází k překračování krátkodobých denních koncentrací tuhých látek frakce 
PM10. V území dochází také k překračování hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (4,5% území). 

Nejbližší (případně nejreprezentativnější) stanice imisního monitoringu jsou: 

Most-ZÚ   ZÚ č. 537 
 typ stanice  pozaďová 
 typ zóny  městská 
 charakter zóny   obytná 
 reprezentativnost  oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 

Most    ČHMÚ č. 1005 
 typ stanice  pozaďová 
 typ zóny  městská 
 charakter zóny   obytná 
 reprezentativnost  oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 

Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2010 jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tab.: Imisní zát ěž v roce 2010 - nejbližší stanice imisního monitori ngu  

 Most-ZÚ Most 

 NO2 PM10 NO2 PM10 

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) - 24,0 24,5 35,5 

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 40 40 

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) - 154,0 75,7 220,5 

datum naměření maxima v daném roce - 3.12. 23.2. 4.12. 

hodnota 24hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) - 50 - 50 

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok) - 21 - 60 

povolený počet překročení limitní hodnoty  - 35 - 35 

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3) - - 106,4 362,0 

datum naměření maxima v daném roce - - 16.2. 3.12. 

hodnota hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) 200 - 200 - 

povolený počet překročení limitní hodnoty  18 - 18 - 
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Citovaná stanice Most naměřila v roce 2010 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 
61% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24 hodinová maxima 
dosahovala hodnoty do 80 µg.m-3. Maximální hodinové koncentrace dosahovaly přibližně úrovně 53% imisního 
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). Vzhledem k blízkosti této měřící stanice ke 
komunikaci I/13 je možné v dotčeném území očekávat hodnoty ještě nižší. 

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u tuhých látek frakce PM10 nebylo na uvedených stanicích 
zaznamenáno překročení imisních limitů pro průměrné roční koncentrace. Reprezentativní stanice Most-ZÚ, 
která je vzdálená od záměru pouze 400m, naměřila v roce 2010 u PM10 roční průměrnou koncentraci přibližně na 
úrovni 60% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima 
překračovala limitní hodnotu, limitní hodnota 35 případů za rok však nebyla překročena. 

Tuhé látky frakce PM2,5 nebyly na těchto stanicích vyhodnoceny. Stanice Most uvádí neúplná měsíční data, ze 
kterých nebylo možné provést výpočet průměrné roční koncentrace frakce PM2,5. Z provedených 167 měření 
v roce bylo možné vyhodnotit pouze 50% kvantil, který činí 21,0 µg.m-3. Český hydrometeorologický ústav uvádí 
v posledním měřeném roce průměrné zastoupení PM2,5 ve frakci PM10 na úrovni cca 60-85%. Tomuto také 
odpovídá vyhodnocený 50% kvantil naměřených hodnot na stanice imisního monitoringu Most, který představuje 
21,0 µg.m-3 (oproti ročnímu průměru frakce PM10 35,5 µg.m-3 se jedná o 60% podíl PM2,5). Pokud budeme 
uvažovat v rámci konzervativního přístupu o nejvyšším možném poměru PM2,5/PM10, tak lze s využitím dat 
z nejbližší stanice imisního monitoringu Most-ZÚ předpokládat v dotčeném území roční průměrné koncentrace na 
podlimitní úrovni 20,4 µg.m-3. 

Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou: 

T2 - 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 T2 

Počet letních dnů 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 8 až 9 

Průměrná teplota v říjnu 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 40 až 50 

Počet dnů zamračených 120 až 140 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakt eristiky 

Předmětem záměru je výstavba nového obchodního a společenského centra Repre Most v místě stávajícího 
objektu kulturního domu Repre. Nový objekt o dvou až třech nadzemních a jednom podzemním podlaží přinese 
obchodní a kulturní funkce do městského centra, při současné snaze přispět k lepší definici a oživení venkovních 
veřejných prostor centra Mostu. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy a z 
tramvajové dopravy na pozemních komunikacích přiléhajících k záměru. Jedná se zejména o hluk z tř. 
Budovatelů, která probíhá podél plochy záměru na západní straně. Působení této stávající dopravní zátěže bylo 
vypočteno v rámci hlukové studie (viz příloha č.3 - hluková studie). Byly provedeny výpočty jednak ve výšce 8 m 
 ploše se zákresem izofon a také detailně v různých výškách v referenčních bodech – nejbližších hlukově 
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chráněných objektech. Z výpočtu vyplývá, že v současnosti jsou nevíce hlukem zasaženy vyšší patra bloku 
panelového domu při tř. Budovatelů (ref. bod 4). Je zde dosahováno hodnot ve dne do 61,7 dB a v noci do 57,0 
dB. U ostatních objektů jsou hodnoty nižší, tedy u nejbližších hlukově chráněných prostor jsou, s přihlédnutím ke 
korekcím na starou hlukovou zátěž, plněny stanovené hygienické limity pro denní i noční dobu (70/60 dB). 

Níže uvádím obrázek z hlukové studie znázorňující hlukovou zátěž v území v denní době. Více údajů viz příloha 
č.3 (hluková studie). 

obr.  Působení stávající dopravy na pozemních komunikacích (DEN) - znázorn ění pásem izofon 

 

 

Další závažné fyzikální nebo biologické faktory (negativní či pozitivní), které by bylo nutno zohlednit, nebyly 
zjištěny. 

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Území pro výstavbu záměru přísluší z hlediska vodopisného členění do oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, 
povodí 3 řádu Bílina 1-14-01. Při detailnějším členění je posuzovaná lokalita umístěna v drobném povodí 1-14-
01-025. Vody z tohoto území odtékají přibližně severním směrem k údolnici řeky Bíliny, která je vzdálena cca 
1300 m. 

Jižně cca 300 m od záměru probíhá rozvodnice drobných povodí, tedy plochy jižně centrální části Mostu již 
náleží do povodí Lučního potoka, který odvodňuje území jižního Mostu a Vedlebudic (čhp. 1-14-01-032).  

Plocha k umístění záměru je suchá, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádné prameniště či mokřad. 

Podzemní voda 

Zdrojem informací kapitoly jsou údaje z rešeršní studie (Repre Most, inženýrskogeologická rešerše,  RNDr. David 
Štorek, K+K průzkum s.r.o., Praha, září 2011) a veřejně přístupných informací. 

Území náleží do rozlehlého hydrogeologického rajonu základní vrstvy č. 2131, Mostecká pánev - severní část. 
Jedná se o terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví v povodí Labe. Podzemní vody 
vázané na tento rajon leží v značných hloubkách a podrobnější popis je s ohledem na projektovaný záměr a 
zjištěnou geologickou situaci na lokalitě nerelevantní. 
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Podzemní voda vyskytující se na lokalitě bude vázána pravděpodobně pouze na původní horniny pod 
antropogenními násypy. Zásoba je na lokalitě doplňována pouze přirozenou infiltrací atmosférických srážek 
spadlých v prostoru zájmového území a jeho širším, především jižním předpolí. Vzhledem k poměrně značnému 
podílu nepropustných povrchů a střech je infiltrace srážkových vod dnes oproti původnímu stavu značně 
omezena. 

Kvartérní kryt je z hydrogeologického hlediska nevýznamný. Klínovité násypy dosahují vyšší mocnosti, ale 
nemohou být prostředím reálného horizontu podzemní vody, pouze mohou dočasně nadržovat pomalu infiltrující 
srážkovou vodu lokálně zateklou do násypů v místech bez zpevněných povrchů. 

Místní podložní horniny jsou podle popisů archivních sond písčito-jílovitě zvětralé s velmi omezenou průlinovou 
propustností. V archivních průzkumech byla ve většině sond podzemní voda ustálena v hloubkovém intervalu 
mezi 3 a 5 metry pod terénem. Jedná se o průlinovou podzemní vodu s velmi nízkou celkovou vydatností této 
„zvodně“. Údaje o podzemní vodě ale pocházejí z doby před zahájením urbanizace, v geologickém řezu (viz obr. 
následující kapitola C.II.5) je schematicky propojena úroveň tehdejšího (70.tá léta) stavu hladin podzemní vody. 
V současnosti nejsou k dispozici v místě žádná novější měření hladin podzemní vody. Nicméně lze předpokládat, 
že výkop stavební jámy na úroveň 1.podzemního patra bude ležet nad hladinou podzemní vody a ke kontaktu s 
podzemní vodou může dojít pouze ve vývrtech pilot předpokládaného hlubinného způsobu založení nového 
objektu. 

Podle archivních podkladů lze z hlediska chemismu podzemních vod očekávat vody dosti tvrdé, slabě alkalické 
reakce, se zvýšenou síranovou popř. i kyselostní agresivitou. 

Podzemní vody proudí směrem od J k S do údolí Bíliny, vzdálené od lokality necelých 1500 metrů. 

Oblast nenáleží do Chráněných oblastí přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV). 

C.II.5. Půda, horninové prost ředí, suroviny  

Půda 

Stávající terén uvnitř řešeného území je značně pozměněný. Původní, svažitý a zemědělsky využívaný terén byl 
při urbanizaci prostoru v počátku cca 70.tých let rozdělen do tří víceméně rovinných teras. Terasy jsou omezeny 
stavbami nebo opěrnými zdmi a vzájemně propojeny schodišti. Výplň teras byla většinou dosypána různými typy 
navážek. V území výstavby objektu se nevyskytuje původní povrch a pokud se na území vyskytují zeminy, pak 
jsou zde přítomny pouze plošně i výškou vrstvy nevelké navážky humózních hlín v místech sadových úprav a 
ozelenění v ploše výstavby a pak mezi třídou Budovatelů a objektem záměru. 

V ploše areálu ani blízkém okolí se pozemky s ochranou ZPF nenacházejí.  

Horninové prostředí 

Podrobné informace o horninovém prostředí jsou uvedeny v samostatné studii (Repre Most, 
inženýrskogeologická rešerše,  RNDr. David Štorek, K+K průzkum s.r.o., Praha, září 2011). Ze studie stručně 
uvádíme následující informace. 

Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí vulkanosedimentární jednotky svrchního terciéru. 
Starší horninový podklad pak tvoří subhorizontálně uložené sedimenty svrchní křídy, březenského souvrství 
(slínovce s vložkami jílovců), které jsou uloženy minimálně kolem 30 metrů pod stávajícím terénem. Koncem 
paleogénu došlo na zvětrávající křídové parovině k výstupu neovulkanitů hlavní eruptivní fáze, která se právě v 
prostoru kolem města Mostu projevila ve značné míře. Výlevy bazaltů (čedičů) byly doprovázeny usazováním 
sopečných vyvrženin – tufů a tufitů (zpevněná sopečná pyroklastika). Tyto čedičové tufy byly v zájmové lokalitě 
zrnitostně převážně jemnějšího zrna tj. popelové a písčité, pouze lokálně se objevují polohy hrubozrnné. Po 
ukončení hlavní vulkanické fáze byly výlevné horniny i jejich pyroklastika postiženy velmi intenzivním fosilním 
zvětráváním, jehož výsledkem je masivní zjílovatění původních vyvřelin do značných hloubek. Výsledkem tohoto 
masivního fosilního zvětrávání je současný charakter dotčeného prostředí tj. v podstatě písčitojílovitá zemina 
vysoké plasticity s pevnou až hlouběji velmi pevnou (tvrdou) konzistencí. Tyto horniny jsou stěžejní pro založení 
oznamovaného záměru. 

Na tyto horniny nasedají kvartérní zeminy s variabilní mocností od několika decimetrů do zhruba 6 až 7 metrů. 
Takovýto relativně velký rozsah kvartérních uloženin je však sekundární, mocnosti původních přirozeně 
akumulovaných kvartérních zemin dosahovaly nejvýše 2 metrů. Z toho je zřejmé, že objemově nejrozšířenější typ 
kvartéru tvoří sekundární antropogenní uloženiny – navážky (násypy), spojené s urbanizací území v 
sedmdesátých letech minulého století, kdy „starý“ Most musel ustoupit hnědouhelné těžbě a byl vybudován 
„nový“ Most v sektorech bez výskytu hnědouhelných slojí.  
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Navážkami byl terén upravován do terasových stupňů kolem nově vybudovaných staveb (PRIOR, kulturní dům, 
hotel, objekt dnešního Magistrátního úřadu, nové divadlo). Vytváření teras nevznikalo formou „vyrovnané bilance 
zemin“ tj. systém zářez – násyp, ale prakticky patrně jen klínovitým dosypáváním terénu. Proto v 
nejexponovanějších okrajových částech teras dosahuje mocnost navážek hodnot 6 až 7 metrů. Materiál násypů 
není znám, protože není k dispozici žádná novější archivní vrtaná sonda, která by se realizovala až po dokončení 
urbanizace. 

Původní humózní horizont tj. původní svrchní půdní kryt („ornice“) byl zřejmě začátku procesu urbanizace území 
shrnut a skryt. Deluviální uloženiny reprezentují poměrně velmi mělký přirozený kvartérní pokryv mocnosti do 2 
metrů charakteru jemně písčitých jílovitých hlín s drobnými zrny hornin. Část těchto svahovin patrně byla v místě 
zachována, ale již v prakticky nevýznamných mocnostech.  

Stav horninového prostředí lze dobře demonstrovat na následujícím řezu, který je konstruován z archívních sond 
a probíhá severojižně při východní hraně staveniště.  

Obr: Geologický řez východním okrajem území od jihu (vlevo) k severu  

 

Surovinové a jiné přírodní zdroje 

V oblasti nejsou registrována žádná chráněná ložiskové území. Lokalita nepatří k území s předpokládaným 
výskytem ložisek. Nejsou zde vedeny oblasti sesuvů či poddolovaná území. Oblast nepatří mezi významné 
geologické lokality. 

 

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy 

Zvláště chráněná území 

Za zvláště chráněná se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná.  

Zájmové území záměru se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy.  

Nejbližší zvláště chráněné území je CHKO České středohoří, které je vzdálené cca 5,5 km od zájmové lokality.  
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Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, mají zvláštní postavení 
významné krajinné prvky (VKP) – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které 
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou 
obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a dále jiné části krajiny, 
které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona (tzv. registrované VKP). V řešeném území 
se nenachází žádný VKP (ani registrovaný, ani ze zákona).  

Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny definován 
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy 
používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interakční prvek. Podle významu jednotlivých 
prvků skládajících systém, dělíme ÚSES na nadregionální, regionální a lokální.  

Posuzovaný záměr se nenachází v blízkosti žádného prvku nadregionálního a regionálního ÚSES.  

Nejbližší  regionální biocentrum se nachází cca 1,2 km západním směrem a cca 1,4 km východním směrem leží 
lokální biocentrum. Tok Bíliny je regionálním biokoridorem (vzdálenost cca 1,3 km severním směrem). 

Natura 2000 

Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská soustava 
území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy přírodních stanovišť a stanoviště 
evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo 
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a 
evropsky významnými lokalitami. 

V širším okolí řešeného území se nenachází žádná lokalita sítě NATURA 2000. Nejbližší evropsky významná 
lokalita CZ0423216 Kopistská výsypka, kde je předmětem ochrany čolek velký (Triturus cristatus) a jeho biotop. 
Výsypka se nachází cca 3,5 km od zájmového území. 

Přírodní parky 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst. 1 definuje pojem krajinného 
rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s významnými 
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, 
zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by 
znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

V místě záměru se nenachází žádný přírodní park. 

Památné stromy 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, umožňuje vyhlášení mimořádně významných stromů, jejich skupiny a 
stromořadí za památné stromy (§ 46, odst. 1). 

V zájmovém území se nenachází žádný památný strom. 

Biogeografické zařazení 

Podle fytogeografického členění ČR spadá zájmové území do fytochorionu České termofytikum, do 
fytogeografického okresu 4. Lounsko-labské středohoří, podokresu 4a. Lounské středohoří. Charakter květeny a 
vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální. Dle geobiocenologického členění patří do 
Milešovského bioregionu (1.14). Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky s teplomilnými 
doubravami (místy se šípákem) a s typicky vyvinutou stepí. Ve vyšších částech se nacházejí dubohabřiny, 
suťové lesy a vegetace nexerotermního bezlesí na blokových sucích. Biota náleží do 1., dubového až do 4., 
bukového vegetačního stupně. Na pestrém a živném substrátu se vyvinula bohatá flora s velkým zastoupením 
nejrůznějších floroelementů i relativně bohatá, převážně teplomilná fauna. V bioregionu jsou vyváženě 
zastoupeny lesy (s velkým zastoupením přirozených dřevin), pole i travní porosty a křoviny. 

Potenciální přirozená vegetace 

Vegetace zájmového území byla přirozeně tvořena černýšovými dubohabřinami (Melampyro nemorosi-
Carpinetum). Hercynské dubohabřiny jsou jedním z nejčastějších typů přirozené lesní vegetace v Českém 
středohoří, Mostecké pánvi, Pojizeří, Polabí, podhůří Orlických hor, okolí Prahy, Českém krasu, na Křivoklátsku, 
v okolí Plzně, údolí Otavy a střední Vltavy, na obvodech Železných hor, v oblasti jihovýchodního okraje Českého 
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masivu od Znojma po Brno a v podhůří Drahanské vrchoviny a Rychlebských hor. Původně se jednalo o lesy 
s převahou dubu zimního (Quercus petraea) a dubu letního (Q. robur) a častou příměsí lípy srdčité (Tilia 
cordata). V keřovém patře jsou zastoupeni nižší jedinci dřevin patra stromového a dále např. svída krvavá 
(Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a zimolez obecný (Konifera xylosteum). V bylinném patře 
má významnější indikační hodnotu jaterník podléška (Hepatica nobilis) a dále se vyskytují hájové druhy: sasanka 
hajní (Anemone nemorosa), jestřábník zední (Hieracium murorum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), strdivka nící 
(Melica nutans), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) a řimbaba chocholičnatá 
(Tanacetum corymbosum). Mechové patro je vyvinuto spíše sporadicky. 

Přirozená náhradní vegetace 

Na druhotně odlesněných místech se vyskytují xerotermní trávníky svazu Festucion valesiacae, které na hlubších 
půdách střídá vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis, na vzácně se vyskytujících bílých stráních svazu 
Bromion. Lesní lemy náležejí ke svazu Geranion sanguinea, pláště ke svazům Prunion spinosae a Prunion 
fruticosae. Vlhkomilná vegetace je velmi vzácná. Květena je velmi bohatá, podmíněná velkou diverzitou ekotypů 
s různými stanovištními podmínkami. Ve floře se objevují rozmanité floroelementy včetně exklávních prvků. 
Nelesní květena má podstatné zastoupení kontinentálních druhů. Příkladem mohou být kavyl Ivanův (Stipa 
joannis), k. chlupatý (S. dasyphylla), k. olysalý (S. glabrata), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), violka 
obojaká (Viola ambigua), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), kozinec dánský (Astragalus danicus).  

Flóra a společenstva 

Vlastní lokalita je zcela antropogenně pozměněna. Nejbližší přírodně blízké plochy jsou travnaté svahy návrší 
Šibeníku, které leží východně od území a které jsou využívány jako městský park. 

V řešeném území dominují zastavěné a zpevněné plochy. Dřeviny jsou zastoupeny v malé míře a především při 
okraji řešeného území. Jedná se pouze o výsadby okrasné městské zeleně. Stav dřevin byl hodnocen v rámci 
dendrologického průzkumu (B. Jelínek, Repre Most – inventarizace dřevin, leden 2012, Brno).  

Rozsáhlejší plochu dřeviny zaujímají v jižním výběžku řešeného území, kde u magistrátu města Most roste v 
pravidelném sponu 48 borovic černých (Pinus nigra). Stromy již vytvářejí zápoj a u některých dochází, v důsledku 
zastínění, k zasychání spodních větví. 

Stromové dřeviny jsou dále významněji zastoupeny na západním okraji náměstí. Podél třídy Budovatelů je 
stromořadí tvořené duby červenými (Quercus rubra), pod kterými jsou sadové růže. Dále od třídy Budovatelů, 
podél chodníku je stromořadí jeřábu muku (Sorbus aria). Mnohé tyto exempláře mají sníženou vitalitu i zdravotní 
stav. Častá jsou drobnější poškození kmene. U několika jedinců jsou kmeny poškozeny ve velkém rozsahu. 

Mezi chodníkem a plochou náměstí je stromořadí lísek tureckých (Corylus colurna). Další dvě stromořadí jsou na 
východní straně řešeného území, v prostoru II. náměstí mezi objektem Repre a parkovištěm u finančního úřadu. 
Jedná se o dvě řady platanů javorolistých (Platanus x acerifolia) po deseti kusech. Pravděpodobně se jedná o 
kultivar Alphens Globe. Všechny stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a vitální. 

V řešeném území je dále několik ploch s keřovými druhy. Většina se jich nachází při severní straně budovy 
magistrátu. Jsou zde různě velké vyvýšené plochy s nízkými pravidelně stříhanými keři. Z druhů je zde 
zastoupena mahónie cestmínolistá (Mahonia aquifolium), tavolník (Spirea sp.), ptačí zob obecný (Ligustrum 
vulgare), vrba (Salix sp.), dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii), mochna křovitá (Potentilla fruticosa), brslen 
Fortuneův (Euonymus fortuney) a šeřík (Syringa vulgare). 

Další rozsáhlejší plocha s keři je u severního okraje platanového stromořadí. Na vyvýšeném záhonu je 
rozsáhlejší nízký porost jalovce chvojky (Juniperus sabina). V území je dále několik tisů (Taxus baccata). Dva se 
nacházejí u severního okraje lískového stromořadí a dva u hotelu Cascade. Zde je i rozsáhlejší skupina tisů 
(Taxus baccata). Dvě menší plochy s keři jsou u zadního vchodu do REPRE (od finančního úřadu). V těchto 
plochách jsou exempláře tavolníku (Spirea sp.) a dřišťálu Thunbergůva (Berberis thunbergii). 

V sousedství území mezi chodníkem a komunikací tř. Budovatelů je zatravněný pás s vloženými záhony pro 
okrasnou výsadbu letniček.  

V zájmové lokalitě se nebyl p ři průzkumu nalezen žádný zvlášt ě chrán ěný druh uvedený ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb. 

Na lokalitě se nevyskytuje žádné jasně diferencované společenstvo přirozené vegetace. Území i jeho okolí je 
vysoce ovlivněné lidskou činností (dopravní infrastruktura, zástavba). Území neposkytuje podmínky pro vznik 
stabilních cenných společenstev. 
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Fauna 

V rámci bioregionu se zde původně vyskytovala fauna hercynského původu, s patrnými západními vlivy (ropucha 
krátkonohá, ježek západní). Ochuzování fauny regionu je způsobeno zejména nedostatkem lesních společenstev 
a výrazným antropogenním ovlivněním krajiny. Specifické biotopy v okolí jsou tvořeny výsypkami. V místech 
počátečních rekonstrukcí nastupují sukcesí stádia, závislá na charakteru a úrovni sukcese rostlinných 
společenstev. 

Stejně jako flóra, je také fauna v dotčeném území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze tak předpokládat výskyt 
drobných hlodavců a to hraboše polního (Microtus arvalis), z hmyzožravých pak ježka západního (Erinaceus 
europaeus), dále pak krtka obecného (Talpa europaea), popřípadě vzhledem k blízkosti lidských sídel také 
zástupce synantropních druhů (myš, potkan). 

Ze zástupců avifauny zde lze předpokládat výskyt převážně druhů ze skupiny pěvců, pro které jsou atraktivní 
vzrostlé stromy a porosty křovin. V zájmovém území a přilehlém okolí byl zaznamenán hlavně výskyt sýkory 
koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Parus caeruleus), kosa černého (Turdus merula), hrdličky zahradní 
(Streptopelia decaocto), drozda zpěvného (Turdus philomelos), straky obecné (Pica pica) a pěnkavy obecné 
(Fringilla coelebs). Z hlediska ornitocenóz dané plochy poskytují hnízdní, úkrytové či potravní (např. bobuložravé 
druhy) příležitosti pro odpovídající druhy ptáků. V zájmové lokalitě žije i větší množství holubů domácích 
(Columba livia f. domestica), kterým méně udržované stavební prvky poskytují vhodná místa k hnízdění.  

V zájmové lokalitě se nebyl p ři průzkumu nalezen žádný zvlášt ě chrán ěný druh uvedený ve vyhlášce č. 
395/1992 Sb. 

C.II.7. Krajina 

Krajina v okolí Mostu je tvořena třemi rozdílnými typy. Na severu se tyčí hradba Krušných hor, jihovýchodním 
směrem se rozkládá České středohoří poseté vrcholy třetihorních sopek. Tyto krajinné typy svírají rozlehlou 
podkrušnohorskou pánev, ve které leží i samotné město Most. Krajina v okolí Mostu je dlouhodobě užívána 
člověkem a je i významně antropogenně pozměněna. S městem Mostem a jeho okolím je spjata rozsáhlá těžba 
hnědého uhlí a s tím spojená přeměna krajiny. V posledních desetiletích se těžbou zcela změněná krajina 
rekultivuje. Území bývalých výsypek se úspěšně zalesňují, vytěžené jámy se napouštějí aby zde vznikly vodní 
plochy. 

Město Most bylo budováno mezi výraznými vrcholy sopečného původu které náleží k západnímu okraji Českého 
středohoří. Lze jmenovat vrcholy Ressl, Široký vrch, Hněvín, Špičák Lajník. V centru města je pak travnatý a při 
vrcholu zalesněný Šibeník (320 m.n.m.) který má funkci centrálního parku.  Záměr je umisťován do centra města 
Most. Jedná se o lokalitu v zastavěném území, obklopenou výstavbou z 2. poloviny minulého století, na východě 
navazující na zatravněné úbočí Šibeníku. Jedná se zde o rozměrné vícepatrové objekty sloužící veřejnosti a 
bloky vícepatrových panelových domů. V okolí jsou dále výrazné výškové budovy a to věžovité stavby 
panelových domů při ulici M.G. Dobnera, budova Komes a stupňovitý hotel Cascade. 

C.II.8. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Reprezentační dům, nebo také 
zkráceně „Repre“ si mohou pamětníci 
pamatovat ze starého Mostu. Jednalo 
se o hornický spolkový dům z roku 
1923 a byl realizován z fondů důlních 
společností. Byly zde rozsáhlé 
prostory pro divadelní a jiná kulturní 
vystoupení. Nacházely se zde velký 
taneční sál s podiem, malý taneční 
sál, kino Oko, klubovny, restaurace, 
kavárna atd. Objekt fungoval i po 
válce a s postupem těžby uhlí již 
nebylo možné čekat na dobudování 
Repre v novém Mostě a v roce byl 
1980 stržen.  

Dům Repre ve starém Most ě (rok 1980 t ěsně před demolicí). 

 



REPRE Most 
oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č.100/01 Sb. 

Zakázka/dokument: C1182-11-0/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 29 z 48 

FileName: C1182-11-0 OZN3_Most_Repre_Tisk.doc 
SaveDate: 13.02.2012 

 

 

Nynější Repre (dříve Oblastní dům kultury horníků 
a energetiků v Mostě) byl budován jako náhrada za 
dříve zdemolovaný objekt Repre ve starém Mostě 
a měl být střediskem kultury pro celý Most. Od 
vydání povolení ke stavbě v roce 1972 byl po 
mnoha zdrženích dostavěn a otevřen až v roce 
1984. Objekt je nákladná členitá plastika, která je 
ze tří stran obklopena plytkým bazénem. Různé  
část budovy nejsou umístěny přímo na zemi, ale 
jsou podepírány betonovými sloupy a podpěrami. 
Ze střechy vyčnívá na nízké nožce rozměrná koule 
ve které bylo provozováno planetárium s 
projekčním přístrojem Carl Zeiss Jena. 

Budova v současnosti i se svým okolím chátrá a potřebuje opravy. Vzhledem k použitým materiálům a dispozicím 
je zřejmé, že se jedná i o stavbu energeticky velmi náročnou. 

Objekt má již svou historii a pro část obyvatel se k němu váží vzpomínky z různých kulturních a společenských 
akcí. V současné době ale objekt včetně převážné části okolí působí omšele, původní řezané kamenné dlažby 
v okolí stavby jsou částečně poškozené, část obkladů na budově opadaná, některé zdi jsou poškozené sprejery. 
Dle všeho ani nabídka služeb v objektu nepostačuje dnešním požadavkům. Při návštěvě lokality (leden 2012) 
bylo shledáno, že většina provozů umístěných v objektu je uzavřena, restaurace, bar, kinosál ani planetárium 
nebylo v provozu. Okolí objektu působí neživě, obyvatelstvem je zřejmě málo vyhledávané. Dle různých zdrojů 
by rekonstrukce a opravy objektu a okolí vyžadovaly náklady v řádech stamiliónů korun.  

Historické a kulturní památky 

Dotčené území neleží v památkově chráněném území. V severovýchodním rohu záměru je umístěna v prostoru 
II. náměstí socha sv. Prokopa (z roku cca 1726), která sem byla umístěna před cca 6ti lety (pochází původně ze 
obce Souše). Na pozemku se nenachází žádná jiná drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí 
kameny atd.). 

Archeologická naleziště 

Na základě konzultace s pracovníky Ústavu archeologické památkové péče lze usoudit, že na lokalitě, ani v okolí 
nejsou příhodné podmínky pro výskyt a tím i nález významnější archeologické památky. Nejblíže lokality se 
drobné nálezy vyskytly v okolí řeky Bíliny (cca 1,3 km severně), v Zahradní čtvrti (cca 1,2 km jihovýchodně), na 
Hněvíně (1,6 km severozápadně). Z výstavby objektů, výkopů atd. v okolí záměru nejsou známy žádné nálezy 
archeologických památek, či struktur. 

Vlastní lokalita byla do padesátých let zemědělsky využívaná (obdělávané pole), relativně vzdálené lidských 
sídel. Lokalita byla zřejmě před výstavbou objektů městského centra zcela skryta. Pokud se zde vyskytovaly 
archeologické památky, což je málo pravděpodobné, pak byly díky stavebnímu vývoji na lokalitě zničeny. 

Možnost archeologického nálezu, či struktury je zde minimální, nelze ovšem vyloučit, že může při zásazích do 
terénu dojít k odkrytí dosud nenarušené archeologické památky, situace či nálezu. 

C.II.9. Dopravní a jiná infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Pro uvedený záměr byla Ateliérem Promika, s.r.o. Praha (prosinec 2011)  zpracována dopravní  studie, která řeší 
dopravně inženýrské údaje potřebné pro vlivu navrhované stavby na životní prostředí. 

Z provedeného dopravního průzkumu vyplývá, že v současné době je z hlediska intenzit dopravy v úseku od 
křižovatky ul. Moskevská x tř. Budovatelů po křižovatku tř. Budovatelů x ul. Jaroslava Průchy stav následující. Na 
tř. Budovatelů směrem na sever intenzity IAD dosahují hodnot 5300 vozidel/24h, z toho 800 vozidel je tvořeno 
pomalými vozidly. Ve směru na jih intenzity IAD dosahují hodnot 4850 vozidel/24h, z toho 500 vozidel je tvořeno 
pomalými vozidly. Intenzity dopravy na tř. Budovatelů v současnosti dosahují hodnot 10 150 vozidel/24h. 

Kapacita místní komunikace tř. Budovatelů v daném úseku dle ČSN vyhovuje dopravě při intenzitách od 25 000 – 
35 000 vozidel/24h v obou směrech, tedy zcela bez problémů převádí stávající i budoucí dopravní zátěž včetně 
realizace záměru a přirozeného nárůstu dopravy (cca 12900 vozidel  v roce 2015). 
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Podrobnější rozložení dopravy je uvedeno v následujících kartogramech. 

Obr. Kartogram stávajících intenzit dopravy - 2011 

 

Obr. Kartogram výhledových intenzit dopravy se zám ěrem – 2015 

 

Jiná infrastruktura 

V území jsou dostupné veškeré nezbytné inženýrské sítě o dostatečné kapacitě, na které bude možno 
oznamovaný záměr napojit. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví 

Zdravotní vlivy a rizika 

Mezi nepříznivé vlivy, které přesahují hranice záměru, by případně na obyvatelstvo mohl působit hluk a emise do 
ovzduší. Záměr není zdrojem vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo 
elektromagnetického pole, tedy touto cestou nemůže působit na veřejné zdraví. 

Vlivy hluku 

Pro posouzení hluku z provozu záměru byla vypracována hluková studie (viz příloha č.3). Je zde  hodnocen 
stávající stav a stav po realizaci a zprovoznění záměru. 

Výstavba  

V době výstavby záměru lze předpokládat, že působení hluku může svými rušivými vlivy působit na obyvatele 
nejbližších domů v okolí, které jsou vzdáleny od okrajů staveniště více než cca 120 m. Tyto vlivy se mohou 
projevovat zejména při pracích na počátku výstavby (demolice, terénní úpravy, zakládání staveb ap.), při kterých 
jsou provozovány během výstavby akusticky nejvýznamnější činnosti. 

Omezení případného negativního působení je řešitelné vhodnou organizací výstavby. Práce produkující 
nadměrný hluk je možné omezit na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy 
na období mezi 7.00 až 19.00), zdroje hluku je možné stínit. Staveništní doprava bude vedena východním 
směrem ze staveniště s napojením na ulici Jiřího z Poděbrad. Touto dopravou tedy nebudou zatížena tř. 
Budovatelů a tím ani obytné objekty v blízkosti této ulice. 

Vzhledem k  omezené době působení těchto zdrojů lze konstatovat, že zvýšená hlučnost z výstavby nebude mít 
vliv na zdravotní stav obyvatel. 

Provoz 

Po dostavbě záměru a jeho zprovoznění dojde jen k nevelkým změnám působení hluku u nejbližších hlukově 
chráněných prostor. Zdroji hluku bude zejména vyvolaná doprava a méně významně pak provoz nových 
stacionárních zdrojů hluku  umístěných na střeše objektu. 

Z  výsledků HS vyplývá, že nejvýznamnější zdroj – doprava - přispěje pouze k nevýznamnému nárůstu hladin 
hluku (v referenčních bodech o maximálně ve dne 0,7 dB a v noci o 0,3 dB). Jedná se o minimální nárůsty, které 
nejsou smyslově postižitelné a které nebudou mít vliv na vznik nových nadlimitních stavů v posuzovaném území. 
U nejbližších hlukově chráněných prostor je limit spolehlivě plněn. 

Při plném výkonu všech stacionárních zdrojů hluku na objektech záměru a při maximálním provozu dopravy po 
účelových komunikacích a parkovišti jsou ve všech referenčních bodech na okolních hlukově chráněných 
objektech prokazatelně plněny definované hygienické limity pro dobu denní i noční. Hlukové působení 
stacionárních zdrojů dosahuje na hlukově chráněných objektech výrazně nižších hodnot (o vyšší jednotky až 
desítky dB), než je působení dopravního hluku. Lze tedy konstatovat, že působení stacionárních zdrojů zcela 
zanikne v pozadí stávající dopravy na tř.Budovatelů.  

Celkově můžeme zhodnotit hlukové působení záměru jako nevelké, které nebude mít vliv na zdravotní stav 
obyvatelstva. 
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Vlivy emisí do ovzduší 

Vliv záměru na stávající imisní situaci bude vyvolán emisemi z dopravy vázané na záměr. Rozhodnými 
škodlivinami jsou v tomto případě prachové částice a oxid dusičitý. Pro posouzení vlivu záměru na obyvatelstvo a 
veřejné zdraví byly využity výpočty rozptylová studie (viz příloha č.2). 

 Akutní působení NO2 

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru může u nejbližší obytné zástavby 
dosahovat cca 4-6 µg.m-3. Maximální koncentrace NO2 dle měření na monitorovací stanici Most dosáhlo v roce 
2010 hodnoty 106,4 µg.m-3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci 
NO2 s měřenou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (200 µg.m-3). Ze 
zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na 
imisní situaci jen nepatrný vliv. 

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová 
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí 
imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. 

 Chronické působení NO2 

Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném obydleném 
okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 0,8 µg.m-3. 

Průměrná roční koncentrace NO2 byla v roce 2010 dle monitorovací stanice Most 24,5 µg.m-3. Pokud v rámci 
konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s měřenými hodnotami na nejbližší 
monitorovací stanici Most, zůstane výsledná koncentrace pod přípustným limitem (40 µg.m-3). Ze zdravotního 
hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečnou reservou bezpečné. Je zřejmé, že  
provoz záměru bude mít na imisní situaci jen nepatrný vliv. 

Působení PM10 

Obdobně minimálně na své okolí bude působit záměr i emitováním PM10. Maximální přírůstek krátkodobé 
koncentrace PM10 z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby v okolí záměru dosahovat hodnot do 4 
µg.m-3,  na monitorovací stanici Most-ZÚ a Most byly v roce 2010 změřeny hodnoty 154,0 a 220,5 µg.m-3 (imisní 
limit 50 µg.m-3). Příspěvek průměrné roční koncentrace bude dosahovat hodnot do 0,8 µg.m-3, na monitorovací 
stanici Most-ZÚ a Most byly v roce 2010 změřeny hodnoty 24,0 a 35,5 µg.m-3 (imisní limit 40 µg.m-3).  

Imise PM10 je hluboce podlimitní a je více než řádově nižší, než jsou měřené hodnoty na okolních monitorovacích 
stanicích. Lze soudit, že působení záměru v oblasti PM10 se na veřejném zdraví neprojeví. 

Vlivy sociáln ě ekonomické 

Oznamovaný záměr se z hlediska sociálně – ekonomického projeví kladně. Samotná výstavba znamená velkou 
pracovní příležitost pro místní pracovníky a firmy. 

Významný je i vznik nových stálých 380 pracovních míst vázaných na obchodní jednotky, restaurační zařízení a 
zajištění provozu objektu. 

Určitým efektem je zvýšení konkurence v území, které může vyvolat celkové snížení cen prodávaného zboží, 
tedy i snížení životních nákladů obyvatelstva. 

Vedlejší funkcí objektu bude i zvýšení atraktivity území, což může snížit vyjížďku obyvatel mimo město za nákupy 
a kulturou. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na kvalitu ovzduší - výstavba 

Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy 
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a 
oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby a její vliv tedy 
bude nízký. 

Vlivy na kvalitu ovzduší - provoz 

Podrobnosti k imisní situaci v území včetně  grafických výstupů - viz rozptylová studie - příloha č.1 tohoto 
dokumentu. 
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Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn provozem automobilové dopravy vázané na záměr. Pro 
vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého a tuhých látek v důsledku provozu záměru byl zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na 
následujících obrázcích. 

Oxid dusičitý – NO2 

Obr.: Rozložení imisních p říspěvků NO2 vyvolané provozem zám ěru 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3] 

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat u 
oxidu dusičitého do 8 µg.m-3, tedy cca 4% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3), u průměrných ročních koncentrací 
pak cca 2 µg.m-3 tedy do 5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Při uvažování pozaďové imisní zátěže je možné 
považovat budoucí celkovou imisní zátěž NO2 po realizaci záměru za podlimitní. 

Tuhé látky PM10 

Obr.: Rozložení imisních p říspěvků PM10 vyvolané provozem zám ěru 

  
příspěvek maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3] 

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat u 
tuhých látek do 6 µg.m-3, tedy cca 12 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) u průměrných ročních koncentrací pak 
do 2 µg.m-3 tedy do 5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Při uvažování pozaďové imisní zátěže nepředpokládáme 
významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území oproti stávajícímu stavu ani vznik nových 
nadlimitních stavů. K mírnému navýšení imisí PM10 dochází pouze ve velmi omezeném prostoru. Jedná se o 
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modelaci situace pro nejhorší možný dosažitelný stav, který však v dlouhodobém časovém horizontu nemusí 
vůbec nastat. 

Tuhé látky PM2,5 

Vzhledem k faktu, že pro tuhé látky frakce PM2,5 nejsou dostupné konkrétní emisní faktory, je hodnocení 
založeno na odborném odhadu z výpočtů ročních průměrných koncentrací PM10 způsobených provozem záměru. 
Pokud budeme brát v úvahu nejvyšší vypočítaný příspěvek navrhovaného záměru (2 µg.m-3), je možné 
odhadovat příspěvek k průměrné roční koncentraci PM2,5 na úrovni 1,2 – 1,7 µg.m-3. Při uvažování pozaďové 
imisní zátěže nepředpokládáme významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území oproti 
stávajícímu stavu ani vznik nových nadlimitních stavů. 

Veškeré tyto závěry platí pro nejhorší možný scénář nárůstu intenzit dopravy v okolí posuzovaného záměru. Ve 
skutečnosti ale část vyvolané dopravy je již zahrnuta ve stávajícím dopravním proudu, tedy očekávaný nárůst 
intenzity dopravy bude ve skutečnosti nižší. V budoucím stavu tedy můžeme předpokládat příznivější imisní 
situaci, než je v rozptylové studii popisováno. 

Vlivy na klima 

S ohledem na stávající charakter území, charakter záměru a konfiguraci terénu lze soudit, že realizací záměru 
nedojde ani k lokální změně klimatických charakteristik. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikáln í a biologické charakteristiky 

Hluk 

Výstavba 

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný, ve špičkových obdobích (zejména při pracích na počátku výstavby) však 
nelze vyloučit rušivé vlivy. Vzhledem ke vzdálenosti od okolních nejbližších trvale obytných budov bude nutné 
omezení hlukově významných prací pouze na denní dobu. Dodržení příslušného korigovaného limitu pro 
stavební práce nebude v tomto případě činit žádný problém. 

Provoz 

Podrobnosti ke stávající a budoucí hlukové situaci v území včetně grafických výstupů jsou uvedeny v hlukové 
studii (příloha č.3) tohoto dokumentu. Byl zde modelován jednak vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou 
situaci v místě záměru a jednak vliv hluku ze záměru, tj. z provozu přilehlých účelových komunikací, parkoviště a 
stacionárních technologických zdrojů. 

Z výsledků výpočtů hluku na veřejných pozemních komunikacích je zřejmé, že za stávajícího stavu jsou plněny 
stanovené hygienické limity pro hluk z dopravy na veřejných pozemních komunikacích, a to jak pro dobu denní 
tak i pro dobu noční. Po zprovoznění záměru se bude dopravně hluková situace v dotčeném území pohybovat v 
denní době i noční době pod hranicí hygienického limitu pro hluk z dopravy na veřejných pozemních 
komunikacích. Dojde pouze k akusticky nevýznamnému nárůstu hladin hluku (v referenčních bodech o 
maximálně ve dne 0,7 dB a v noci o 0,3 dB). Jedná se o minimální nárůsty, které nebudou mít vliv na vznik 
nových nadlimitních stavů v posuzovaném území. U nejbližších hlukově chráněných prostor je limit spolehlivě 
plněn. 

Z výpočtových modelů pro provoz záměru, který zahrnuje pohyb po účelových komunikacích a provoz 
technologických zdrojů hluku vyplývá, že celkový provoz záměru nebude mít v budoucnu významný akustický vliv 
na hlukovou situaci v posuzovaném území a nebude zdrojem nových nadlimitních stavů. Při provozu záměru 
nebude v budoucím stavu ve výpočtových bodech prokazatelně docházet k překračování stanovených 
hygienických limitů v době denní ani noční. 

Ostatní charakteristiky 

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 

Stávající území dotčené záměrem je tvořeno z více než 75% zpevněnými plochami, (cca 20 % střechy a cca 50 
% chodníky, komunikace aj. zpevněné plochy). Většina na území spadlých srážkových vod je z těchto ploch 
odváděna dešťovou kanalizací do jednotné stoky s následným odtokem na místní ČOV. Menší část se vsákne, či 
odpaří. 

Realizací záměru se způsob odvádění srážkových vod z území nemění. Zachycené srážkové vody budou 
odvedeny do stávající kanalizace. Realizace záměru ale znamená vyšší podíl střech na úkor zejména stávajících 
chodníků a částečně i stávající zeleně (střecha bude tvořit cca 70 % plochy pozemku). Díky vyššímu koeficientu 
odtoku srážkových vod ze střechy, než ze zpevněných ploch chodníků a komunikací a současně i díky zmenšení 
nezpevněných ploch dojde po realizaci záměru k zvýšení odtoku vod z území. Na rozdíl od stávajícího stavu se 
ale uvažuje s možností vsakování čistých vod ze střech a/nebo bude odtok vod z území regulován pomocí 
retence. 

Ve srovnání se současným stavem tak dojde po realizaci záměru k nevelké změně odvodnění území, která je při 
rozlehlosti dotčených povodí zcela zanedbatelná.  

Vliv na jakost povrchových vod 

Odpadní splaškové vody z areálu budou odváděny jednotnou kanalizací do čistírny odpadních vod SčVK Most 
Chánov. Hodnoty znečištění u vypouštěných odpadních vod budou odpovídat požadavkům kanalizačního řádu, 
nemohou tedy při standardním provozu svým složením ani množstvím ovlivnit provoz ČOV a tím ani konečný 
recipient, řeku Bílinu. 

Srážkové vody z areálu budou odváděny srážkovou kanalizací, jedná e z velké části o vody čistě ze střechy 
objektu. Vody s možností znečištění ropnými látkami budou čištěny v odlučovači ropných látek. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nemůže dojít k negativnímu ovlivnění kvality vody v recipientu, nelze tedy 
očekávat negativní ovlivnění jakosti povrchových vod. 

Vlivy na podzemní vodu 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních hornin, 
které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace srážkovými vodami, či jejím 
odčerpáváním. 

Založení staveb se předpokládá na pilotových základech, při jejich realizaci by zasažení zvodně bylo jisté. 
Pilotové základy jsou volně obtékatelné a vzhledem k rozsahu mělké zvodně i rozměrově nevýznamné a 
nebudou tak působit jako překážka ve směru proudění podzemní vody. 

Území je v současnosti téměř celé kryto zpevněnými plochami, nárůst zpevněných ploch je proti stávajícímu 
stavu nevelký, který sice může vést k snížení dotace horninového prostředí vodami srážkovými, ale  z hlediska 
širších hydrogeologických podmínek v území je toto ovlivnění zanedbatelné. 

Za předpokladu realizace stavebních prací technikou v dobrém stavu (bez úkapů provozních kapalin), nemůže 
docházet k zanesení znečištění do svrchního mělkého kolektoru podzemních vod a možnosti zanesení 
kontaminace do širšího okolí. 

Záměr nebude mít významný vliv na podzemní vody. 

D.I.5. Vlivy na p ůdu, horninové prost ředí a přírodní zdroje 

Půda 

Na celé ploše určené k výstavbě záměru byly prováděny v minulých létech terénní úpravy, při kterých byl 
původní povrch zcela pozměněn. V současnosti jsou na území zejména zpevněné plochy, ojediněle v okolí 
stavby jsou plochy kryty zelení. 

Zástavbou nedojde k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a ani k omezení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Záměr při svém provozu bude jen minimálně působit na své okolí, tedy i nevelké plochy zeleně. 

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu nepředpokládá 
negativní vliv. 

Celkově lze hodnotit vliv oznamovaného záměru na půdy jako nulový. 
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Horninové prostředí, přírodní zdroje 

Oznamovaný záměr do horninového prostředí zasahuje zejména odtěžením nepůvodních násypů a jen v malé 
míře i původního rostlého terénu a umístěním pilot do horninového prostředí při předpokládaném hlubinném 
založení nového objektu. Stavba samotná tak bude tvořit v horninovém prostředí cizorodý prvek bez dalšího vlivu 
na její kvalitu. 

Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. Záměr není umisťován 
v blízkosti dobývacích prostor či CHLÚ. Realizací ani provozem nedojde k  žádnému přímému omezení či 
narušení přírodních zdrojů. 

D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, natura 2 000 

Vlivy na flóru 

Na lokalitě se nevyskytuje žádné jasně diferencované společenstvo přirozené vegetace. Území je příliš ovlivněné 
lidskou aktivitou. Území je předchozími činnostmi zcela rozrušené a nenaznačuje při současném stavu a využití 
ani vývoj jakéhokoliv přirozeného společenstva. V místech, kde bude docházet ke skrývce půdy a následně 
realizaci výstavby se nachází pouze velmi druhově chudá společenstva. V řešeném území se nenachází žádné 
cenné biotopy. 

V zájmovém území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. V souvislosti s realizací záměru ale dojde k postupné likvidaci vegetace přímo v řešeném 
území. Dotčena bude hlavně stromová a keřová výsadba. Jedná se zejména o nutnost kácení řádově desítek 
stromů, zejména 48 ks přerůstající borovice černé v jižní části území, 10 ks lísky turecké a 12 ks dožívajícího 
jeřábu muku při chodníku na západní straně plochy. Při východní straně plochy bude nutné odstranit jednu řadu 
(10 ks)  platanů. Tyto platany bude zřejmě možné, dle stavu kořenového balu, přesadit. Pro část dřevin bude 
potřebné, díky jejich rozměrům, získat povolení ke kácení podle §8 zákona č.114/1992 Sb. Za kácené dřeviny 
bude realizována náhradní výsadba. Vzhledem k tomu, že v prostoru záměru bude málo vhodných lokalit pro 
náhradní výsadbu, předpokládá se provedení náhradních výsadeb na lokalitách určených a dohodnutých 
s magistrátem města Most.  

Vzhledem k kácení dřevin lze konstatovat, že dojde k negativnímu ovlivnění biotické složky životního prostředí, 
přičemž dosadba v lokalitě a náhradní výsadba tato negativa zmírní. 

Vlivy na faunu 

Přímé vlivy lze předpokládat jak ve stadiu výstavby záměru, tak ve stadiu jeho provozu. V menší míře budou 
dotčeny pouze druhy obratlovců vyskytující se přímo na dané lokalitě. U těchto druhů, které se nachází v 
zájmovém území, lze předpokládat jejich přesun do blízkého okolí. Z hlediska jejich početnosti na základě 
metodického přístupu lze říci, že dojde k minimálnímu dotčení. Celé území záměru je obklopeno dalšími 
vhodnými lokalitami, které umožní migraci fauny z rušeného a ohroženého prostoru do okolního území. Část 
populací živočichů bude pravděpodobně při realizaci záměru neúmyslně usmrcena, týká se to zejména 
bezobratlých, tento zásah však nebude mít výrazně negativní vliv a neohrozí dotčené populace v širší oblasti.  

Vzhledem k dřívějšímu intenzivnímu využívání území je diversita fauny velmi nízká, proto lze považovat 
kvalitativní i kvantitativní ovlivnění fauny obratlovců žijících na sledovaném území za bezvýznamné. Z druhů 
obratlovců žijících na sledovaném území nepatří žádný do kategorie ohrožených. 

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci záměru dojde k výraznému zásahu do stávající dřevinné vegetace, 
která tvoří příhodné hnízdní příležitosti pro prokázané druhy ornitofauny, bude jakýkoli zásah do dřevinné 
vegetace prováděn v mimohnízdním období. 

I přes určité dopady, které záměr bude mít na populace a biotopy je možné konstatovat, že negativní vlivy na ně 
budou díky jejich charakteru zanedbatelné.  

Vlivy na VKP a ÚSES, chráněná území 

Navrhovaný záměr nezasahuje ani nepřímo do žádného VKP ani ÚSES. Dotčená lokalita je předchozími 
činnostmi zcela narušená a nenaznačuje při současném stavu a využití vývoj jakéhokoliv přirozeného 
společenstva. Vliv záměru na VKP a ÚSES je nulový. Nedojde k ovlivnění chráněných území, nejsou záměrem 
dotčena. Vliv záměru je nulový. 

Natura 2000 

Realizací záměru nebudou dotčeny přímo ani nepřímo lokality soustavy Natura 2000. Viz také vyjádření č.j. 
191/ZPZ/2012/N-1609 ze dne 23.1. 2012 (viz příloha H.I.2). 
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D.I.7. Vlivy na krajinu 

Nejzásadnějším vlivem na krajinu je možno obecně považovat pohledové působení stavby na okolí. Míra 
viditelnosti a tedy exponovanosti stavby závisí na mnoha faktorech (architektonické řešení - výškové, objemové 
charakteristiky, dále poloha umístění stavby, její zapojení do krajiny a pod). 

Urbanistické a architektonické řešení záměru bere v potaz jak význam samotné stavby, tak i její umístění v 
samém centru města Most. Obdélná stavba je navržena tak, aby umožňovala maximální prostupnost posílením 
pěších tahů a ve všech směrech dosahuje jasné definice a významného oživení přilehlých veřejných  prostorů,  
především obou hlavních náměstí, tedy Mostecké stávky mezi Repre a PRIORem a I.náměstí u Divadla. 

Koncept řešení fasád počítá se syntézou čistě moderního řešení s neofunkcionalistickým přístupem 
zastoupeným na okolních významných stavbách z druhé pol.minulého století. Objekt nebude výškově dominovat. 

Celkově lze konstatovat, že záměr výrazněji nepozmění základní kompoziční danosti hodnoceného území. 
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění stávajícího městského rázu, představuje více 
obohacení a zkultivování zdejšího urbánního prostoru, dojde k výraznému zvýšení kvality místa. 

Záměr lze z hlediska vlivu na městskou krajinu vnímat pozitivně. 

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Nejvýznamnějším vlivem je demolice stávajícího objektu kulturního domu, který ale již morálně i technicky 
nevyhovuje současným potřebám. Nahrazení tohoto objektu novým znamená zvýšení hodnoty hmotného 
majetku v území. 

V souvislosti se záměrem bude nutné přesunout na vhodnější místo sochu sv. Prokopa, která byla v území 
instalována před 6 lety. 

Možnost nálezu archeologické památky či struktury v průběhu zemních prací je málo pravděpodobná, nelze ji ale 
vyloučit. 

Celkově lze hodnotit vliv na hmotný majetek a kulturní památky jako nevelký. 

D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude záměr představovat. 
To bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného území. 

Toto navýšení je nejlépe patrné z  kartogramů vypracovaných v rámci dopravní studie (Dopravní studie REPRE 
Most, Atelier PROMIKA s.r.o., Praha, prosinec 2011) – viz kapitola C.II.9 Dopravní a jiná infrastruktura. 

Stávající stav dopravy byl zjišťován podrobným dopravním průzkumem lokality. Zatížení tř. Budovatelů dosahuje 
hodnot 10 150 vozidel/24h. Při přepočtu na rok provozu se odhaduje, že zde dojde k mírnému nárůstu na 10 750 
vozidel/24h. Po zprovoznění záměru bude komunikace dále přitížena cca 2150 vozidly denně, tedy o cca 16 %. 

Při zprovoznění objektu se intenzity na tř. Budovatelů budou pohybovat v průměru okolo hodnot 12 900 
vozidel/24h. V porovnání s kapacitou tř. Budovatelů, tedy místní sběrné komunikace MS2, která vyhoví až na 35 
000 vozidel, je zřejmé, že komunikace bude plně kapacitně vyhovovat. 

Dále byla posouzena kapacita nové stykové neřízené křižovatky, kterou bude objekt Repre napojen na tř. 
Budovatelů. Posouzení bylo provedeno v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích (listopad 2007), přílohou A, dle „Technických podmínek TP 188 – Posuzování kapacity neřízených 
úrovňových křižovatek“, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod čj. 1085/07-910-IPK/1 s účinností od 
1.1.2008 a dle „Technických podmínek TP 235 – Posouzení kapacity světelně řízených křižovatek, které jsou 
výstupem projektu výzkumu Ministerstva dopravy č. CG923-061-910 „Aktualizace výpočtových modelů pro 
stanovení základních vstupních parametrů pro posuzování kapacity světelně řízených křižovatek“, který byl řešen 
v letech 2009 až 2010. 

V našem případě nová styková křižovatka bude konzervativně přenášet intenzitu až cca 15 000 vozidel/den. 
Jelikož neřízené křižovatky při správném počtu řadících pruhů vyhoví pro celodenní kapacitu až na 24 000 
vozidel/den, můžeme konstatovat, že i tato křižovatka bude ve výhledu funkční. 

Z uvedeného je tedy zřejmé, že napojení záměru na dopravní infrastrukturu není kapacitně problematické a tedy 
záměr dopravní síť ve svém okolí významně neovlivní. 
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Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné 
inženýrské sítě a realizovány přeložky některých stávajících sítí. Realizací záměru dojde k funkčnímu naplnění 
prostoru, čímž bude zároveň vyloučena v tomto místě realizace a provoz stávající i případných jiných aktivit, 
včetně související dopravy a jejích vlivů. 

Trvalé vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury, 
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr. Krátkodobě může dojít k přerušení sítí při 
realizování přeložek, či napojení areálu na stávající sítě. 

D.I.10. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Záměr je stavebně řešen tak, aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, podzemních ani povrchových vod. Vlivy 
záměru vzhledem k zasaženému území a populaci jsou dány zejména emisemi znečišťujících látek do ovzduší a 
emisemi hluku z vyvolané dopravy, provozu zdrojů tepla, vzduchotechniky aj. 

Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že příspěvek záměru k imisní situaci v území se může 
projevovat jen v nejbližším okolí. Realizace záměru nezpůsobí významnější změnu imisní zátěže dotčeného 
území a významně neovlivní ani ostatní složky životního prostředí a veřejné zdraví. 

V případě emisí hluku je působení záměru podlimitní. Po realizaci záměru nebude docházet k dosažení či 
překračování definovaných hygienických limitů.  

Výstavbou areálu nebude obyvatelstvo prakticky negativně dotčeno, rozsah negativních vlivů bude omezen na 
hranice areálu resp. jeho nejbližší okolí. Realizací záměru nebude docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k 
narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

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 

Nejvýznamnějším vlivem bude příprava území pro realizaci záměru, která bude spojená s kácením zeleně a 
odtěžením stávajících násypů. Za běžného provozu pak záměr nevyvolá žádné významné nepříznivé vlivy, které 
by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména 
z projektového řešení záměru a dodržování platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo 
havarijních řádů. 

Uvádíme zde projektová řešení a další předpokládaná opatření, která považujeme za důležitá z hlediska 
snižování možných nepříznivých vlivů záměru. 

⋅ Při stavebních pracích budou minimalizovány zdroje prašnosti (budou minimalizovány skládky sypkých 
materiálů, v suchých dnech se předpokládá zkrápění povrchu staveniště, bude zajištěna očista komunikací v 
prostoru výjezdu ze staveniště apod.). 

⋅ Veškeré odůvodněné kácení dřevin bude realizováno v období vegetačního klidu a mimo hnízdní sezónu s 
ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období. 

⋅ V případě vhodného stavu dřevin bude upřednostněno jejich přesazení před kácením. 
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⋅ Kácení bude možné realizovat jen v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na základě pravomocného správního rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. 

⋅ Vykácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou.  

⋅ Navržené stavební a konstrukční řešení bude minimalizovat hlukové dopady na okolní objekty, stacionární 
zdroje hluku budou umístěny převážně v centru střechy objektu, a budou dostatečně hlukově utlumeny tak, 
aby nedocházelo k překračování hlukových limitů. 

⋅ Při uvážení faktu bezprostřední blízkosti záměru od hlukově chráněných vnitřních prostor hotelu Cascade 
doporučujeme omezení provozu záložních zdrojů elektrické energie pouze na dobu denní a směrování jejich 
sání a výduchů na odvrácenou stranu od tohoto hlukově chráněného objektu. 

⋅ Teplo pro provoz bude zajišťováno z centrálního zdroje. 

⋅ Splaškové vody z restauračních provozů budou odváděny do splaškové kanalizace přes tukové lapače. 

⋅ Srážkové vody z parkovišť a přilehlých komunikací budou před odvedením do srážkové kanalizace 
předčišťovány v odlučovači ropných látek. 

⋅ Areál (prostor parkoviště a zásobovací dvůr) bude preventivně vybaven prostředky k zachycení případného 
úniku provozních kapalin z vozidel. 

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Dokument byl  zpracován na základě stávajících znalostí o území a na základě stávajícího stavu přípravy 
záměru, tedy v souběhu s přípravou dokumentace pro územní řízení. 

Vzhledem k tomu, že nebyla známa některá detailní řešení záměru a provozu, bylo při vypracování oznámení 
uvažováno s pesimistickými údaji. Ve všech vstupech do výpočtů studií se předpokládá maximální provoz, který 
reálně nebude nastávat. 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů. V dalším postupu projektové přípravy lze očekávat zpřesnění v 
oznámení uvedených údajů. Nepředpokládáme však, že se bude jednat o změny, jejichž negativní působení by 
bylo vyšší než předpoklady uvedené v oznámení. 

ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr nebyl předložen ve více variantách. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. FOTODOKUMENTACE 

(Pozn: mapová dokumentace Situace a vizualizace záměru jsou uvedeny v příloze č.1.) 

 

 
Objekt Repre, pohled od západu přes tř. Budovatelů, v pozadí kóta Šibenik, (www.mesto-most.cz)  

 

 
Objekt Repre, „ptačí“ pohled od východu, (www.mapy.cz),  ze záběru jsou patrné různé výškové úrovně terénu  
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Pohled k západu, plocha mezi magistrátem a Repre (3.1.2012) Pohled k severozápadu, bazén s molem pod Repre (3.1.2012) 

  
Pohled k severu, tř. Budovatelů, prostor budoucí křižovatky k Repre Pohled k severu, dožívající stromořadí jeřábů před Repre (3.1.2012) 

  
Pohled k severozápadu, prostor před Repre, v pozadí Hněvín (3.1.2012) Socha sv. Prokopa z r. cca 1726 u SV rohu Repre (3.1.2012) 

 

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje 
proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Záměrem společnosti Crestyl, po dohodě a ve spolupráci s magistrátem města Mostu, je výstavba nového 
kulturního a společenského centra REPRE MOST v místě stávajícího objektu REPRE.  Nový objekt o jednom 
podzemním a dvou a třech nadzemních podlažích přinese do městského centra nejen znovuoživení všech 
stávajících kulturních funkcí v současné době chátrajícího objektu REPRE, nabídne však nově i moderní 
multikino, krytou pasáž s obchody a umožní dostatečně dimenzované podzemní parkování. Dojde tak k 
rehabilitaci dnes nedostatečně využívaného veřejného zařízení i přiléhajícího parteru centra města. 

Obdélná stavba je navržena tak, aby umožňovala 
plnohodnotný vstup ze všech čtyř stran, dojde tak 
k propojení obou hlavních náměstí v městském centru, 
tedy náměstí Velké mostecké stávky mezi Repre a OD 
Prior na severu a I.náměstím s divadlem, magistrátem, 
hotelem atd. na jihu. Vzhledem k blízkosti záměru 
k obytným částem města bude velmi dobře přístupný 
pěším. Nově vzniklý areál bude vhodně navazovat na 
okolní stávající zástavbu veřejných objektů, a bude 
dobře napojen na městskou hromadnou dopravu a síť 
chodníků pro pěší. 

Pod novým objektem bude parkoviště, nadzemní 2 
patra jsou určena k  prodeji různého zboží 
v obchodních jednotkách různých rozměrů, které jsou 
propojeny pasážemi. Součástí objektu je multikino, 
planetárium, restaurační a občerstvovací jednotky, 
technické zázemí aj. Zde doporučujeme podrobněji 
prostudovat přílohu č.1 s nákresy záměru.  

 

Rozsah záměru je přibližně následující  

Celková zastavěná plocha:   cca 18 770 m2. 
Komunikace, chodníky    cca   6 000 m2 
Nezpevněné plochy, zeleň   cca   1 500 m2 
Plocha střech      cca 15 380 m2 

Počet parkovacích míst    462 

Tento záměr spadá pod působnost zákona č.100/01 Sb., tedy záměr musí být dle tohoto zákona ještě před 
územním řízením takzvaně oznámen. Předkládaný dokument je tímto oznámením záměru. Pro podrobnější 
zhodnocení podstatných vlivů záměru je oznámení doplněno o rozptylovou a hlukovou studii (přílohy č.1 a č.2). 

Výstupy do životního prostředí (emise do ovzduší, působení hluku, produkce odpadů, odpadních vod apod.) 
nepředstavují vážný problém z hlediska možnosti ohrožení životního prostředí nebo veřejného zdraví. Záměr 
nezpůsobí dosažení nebo dokonce překračování imisních limitů. Z výsledků zpracované rozptylové studie 
vyplývá, že příspěvek záměru k imisní situaci v území se může projevovat jen v nejbližším okolí záměru. 
Realizace záměru nezpůsobí významnější změnu imisní zátěže dotčeného území a významně neovlivní ani 
ostatní složky životního prostředí a veřejné zdraví. V případě emisí hluku jsou minimálně dotčeny pouze obytné 
domy situované v bezprostřední blízkosti areálu. Po realizaci záměru nebude docházet k sledovatelné změně 
hlukové situace, v žádném případě nedojde k dosažení či překračování definovaných hygienických limitů. 

Realizací záměru nebude docházet ke zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina a případně jiné) jsou možné negativní vlivy změny záměru na životní prostředí přijatelně 
nízké a nebrání tedy její realizaci. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

H.I. DOKLADY 

H.I.1. Vyjád ření příslušného SÚ z hlediska územn ě plánovací dokumentace 
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H.I.2. Stanovisko orgánu ochrany p řírody k možnému ovlivn ění evropsky významných 
lokalit a/nebo pta čích oblastí 
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H.I.3. Autoriza ční osv ědčení zpracovatele oznámení 
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H.II. SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 

Další samostatné přílohy jsou řazeny za hlavním textem dokumentace. 

Příloha č.1  Situace a vizualizace záměru 

Příloha č.2  Rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bartoš, PhDr., leden 2012) 

Příloha č.3  Hluková studie (RNDr. Zuzana Flegrová, PhDr., leden 2012) 

 

KONEC TEXTU DOKUMENTU 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 


