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1. Obchodní firma 

Statutární město Ústí nad Labem 

2. IČ:  

00081531 

3. Sídlo (bydliště):  

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

 

Ve věcech technických: 

REAL GARANT 

  Architektonický a projektový ateliér, 

  Pivovarská 1513/1, 400 01 Ústí nad Labem 

  IČO 424 208 22 

  DIČ CZ6805221005 

Vedoucí ateliéru: Ing. Petr Novotný 
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I. Základní údaje 

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 

Název záměru: 

 ZOO Ústí nad Labem, parkovací dům na p.p.č. 1200, 1210/1 k.ú. Krásné Březno. 

Kategorie: 

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 

Příslušný správní úřad:  

Krajský úřad Ústeckého kraje   

Číslo a popis záměru: 

 Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení 

podle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. - kategorie II, bod 10.6 – parkoviště nebo garáže 

s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.  

  

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaným záměrem je výstavba nového čtyřpodlaţního objektu patrových garáţí 

s plochou střechou s 282 parkovacími místy umístěného na p.p.č. 1200 a 1210/1 na ul. 

Dráţďanské v k.ú. Krásné Březno.   

 

Celková kapacita    282 parkovacích míst 

Zastavěná plocha    1660 m
2
 

Rozměry půdorysné    50,61x32,79 m 

Výška maximální    15,325 m 

Výška střechy uţívaná pro parkování 12,48 m 

Obestavěný prostor    cca 18500 m
3
 

Uţitná plocha celkem    8000 m
2
 

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:    Ústecký kraj    

Obec:     Ústí nad Labem   

Katastrální území:  Krásné Březno 
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Obrázek 1 – orientační vymezení zájmové plochy pro umístění záměru -  širší vztahy   

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

(realizovanými, připravovanými, uvaţovanými) 

Charakterem záměru je novostavba čtyřpodlaţního parkovacího domu.  

Parkovací objekt celý z oceli, je kompletně pozinkovaný a v případě potřeby můţe být 

opatřen vrstvou zvolené barvy. Navrţen je pomocí stavebnicového systému, proto je i 

zaručena jeho případná rozšiřitelnost do všech stran. Jeho mobilita je tím pádem neomezena – 

stavba můţe být několikrát flexibilně rozmontována a opětovně uvedena do provozu.            

Kvalita je zajištěna pouţitím patentovaných, technicky inovativních detailních řešení.                     

S dobou instalace během pouze několika týdnů je parkovací dům podobného typu co 

nejrychleji k dispozici a je tím nejlepším řešením pro operativní poskytnutí parkovacích míst.  

 

Možné kumulace  

V současné době není v okolí plochy znám ţádný záměr, se kterým by mohlo dojít 

k případným závaţným kumulacím negativních vlivů.  Kumulativní vlivy se v tomto případě 

nepředpokládají.   
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) pro 

jejich výběr, resp. odmítnutí. 

Potřeba výstavby parkovacího domu vychází z aktuálních poţadavků na řešení parkování 

osobních vozidel vyplývající z existence zoologické zahrady v tomto území.  

Tento parkovací dům můţe vyhovět poţadavkům na nutnost řešení problémů s parkovacími 

místy v dané lokalitě.  Mezi největší klady zvoleného typu patří:  

• Moţnost vyuţití pozemku i do budoucna 

• Rychlá výstavba 

• Konstrukce je nezávislá na počasí 

• Kompletní moţnost opětovného pouţití 

• Prostorová flexibilita 

• Minimální údrţba 

• Bezproblémová moţnost navýšení stávající budovy 

Varianty řešení 

Záměr není uvaţován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvaţovat pouze variantu 

referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu povaţován současný stav). 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

1) etapa  - demolice: 

Na pozemku určené pro výstavbu bude v první fázi potřeba provést demolici stávajícího 

objektu. Navrhované bourací práce řeší odstranění stávajícího objektu přízemní haly na p.p.č. 

1200  k.ú. Krásné Březno. Pozemek  je ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o: 

 Objekt přízemní haly s šikmou střechou 

Jedná se o odstranění přízemní haly s šikmou sedlovou střechou na p.p.č. 1200 k.ú. Krásné 

Březno, zdivo je cihelné, sloupy a průvlaky ocelové, nosná konstrukce střechy je dřevěná, 

podbití z prken, krytina z asfaltových pásů, okna a vrata kovová, podlaha betonová. V objektu 

se nachází místnost pro údrţbu a opravy se zázemím (sociální zařízení, kuchyňka, sklad). 

Zastavěná plocha je 554,5 m², obestavěný prostor je cca 3300 m³. 

 Stěny z cihelného zdiva 

Jedná se o odstranění stěn z cihelného zdiva, navazující na objekt haly, které tvoří oplocení 

prostoru vedle haly. Ve stěně jsou osazena kovová vrata a mříţ. Plocha je 7,3 m², objem je 

cca 30 m³. 

Veškeré bourací práce budou probíhat v uzavřeném oploceném pozemku, v zastavěné části 

obce. 



Oznámení dle  §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 
10/64 

Název záměru ZOO Ústí nad Labem, parkovací dům na p.p.č. 1200, 1210/1 k.ú. Krásné Březno. 

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem 

Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700, 

info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

 

 

 

2) etapa – samotná výstavba 

Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 

legislativou. Technické i stavební řešení je v souladu s poţadavky na obdobné stavby. 

Navrţená stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní 

charakteristiky území a inţenýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je 

koncipováno účelně s optimalizací vyuţití doprovodných ploch a dopravních poţadavků.  
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Budova parkovacího domu bude mít tvar obdélníku, jehoţ delší část bude umístěna souvisle 

s komunikací. Vjezd do parkovacího domu bude z ul. Dráţďanské, přes chodník, na kterém 

bude provedena pojezdová úprava.  

Objekt parkovacího domu je čtyřpodlaţní, nepodsklepený s plochou střechou určenou také 

pro parkování. V objektu se nachází 10 úrovní pro parkování osobních automobilů, které jsou 

spojeny příjezdovými a odjezdovými rampami. Rampy jsou kryty plochou střechou. 

Vertikálně je pro pěší objekt propojen schodištěm. V přízemí se dále nachází místnost pro 

EPS a technická místnost. 

Nosný systém je tvořen ocelovými sloupy a průvlaky s protipoţární úpravou. Celá konstrukce 

kromě schodiště je montovaná, včetně pojezdových ploch. Základy budou monolitické 

betonové. Obvodová konstrukce je z jedné strany plná montovaná ze sendvičových panelů  – 

od sousedního objektu na p.p.č. 1210, jinak je tvořena lehkou průvzdušnou kovovou 

tyčovinou.  

Stavba se napojí na technické vybavení území (elektro, vodovod, kanalizace) podle podmínek 

správců sítí.  

 

Architektonické řešení je ovlivněno účelem objektu a jeho nosnou konstrukcí. Parkovací dům 

bude řešen jako montovaný ocelový skelet. Urbanistické řešení uvedené v projektu vychází z 

prostorových moţností pozemku, blízkého okolí a polohy stávajících inţenýrských sítí.  

Konstrukce schodiště je monolitická ţelezobetonová, schodišťové stěny jsou vyzdívané. 

 

Elektroinstalace s ohledem na poţárně bezpečnostní řešení 

V objektu bude zřízena částečně chráněná úniková cesta. Odvětrání CHÚC řeší profese VZT 

a to klapkou v horní části schodiště. Napájení poţárně bezpečnostního zařízení – odvětrávací 

klapky bude zajištěno dvěma nezávislými zdroji. Jedná se o běţnou distribuční síť a záloţní 

zdroj el. energie (bateriový záloţní zdroj UPS). Napájení bude zajištěno po dobu nutnou pro 

funkci otevření klapky. 

Objekt bude vybaven zařízením EPS. Je doporučení v dalším stupni PD řešit přenos informací 

na vybraný centrální pult HZS. Není vyţadován evakuační rozhlas, ale bude instalováno 

zařízení pro akustické vyhlášení poţárního poplachu a moţnost řízení evakuace. V prostorách 

parkovacích stání budou instalovány poţární sirénky.  

Ústředna EPS bude instalována v samostatném poţárním úseku v 1.NP. Napájení bude ze 

samostatného vývodu z hlavního rozvaděče NN objektu. 

 

Ochrana před účinky blesku 

V rámci celého objektu bude provedena ochrana před účinky blesku. Ochrana před bleskem 

bude provedena dle ČSN EN 62 305. Objekt je z hlediska této ČSN zařazen do třídy ochrany 

LPS III. 
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Vjezdový systém 

V objektu bude zřízen automatický parkovací systém. Systém bude slouţit pro vjezd, výjezd, 

registraci vozidel a výběr poplatků za parkování. Systém musí umoţňovat rozlišování tarifů 

za parkování krátkodobé, dlouhodobé, denní, noční, hodinové slevy, volný vjezd, kongresový 

tarif. Systém by měl umoţňovat zónové parkování, vyhrazení místa v zóně. Systém bude 

zaloţen na technologii papírových karet s čárovým kódem, plastových bezdotykových karet a 

rádiového bezdotykového ovládání. Parkovací systém musí být propojen na systém EPS – 

volný výjezd.  

Systém se skládá z těchto základních komponent: 

 Vjezdový terminál s tiskárnou parkovacích lístků 

 Výjezdový terminál s funkcí povolení výjezdu po zaplacení poplatku popř. volného 

výjezdu 

 Platební terminál 

 Datový server – umístění v technické místnosti 

 

Dopravní řešení 

Objekt bude dopravně napojen na stávající uliční síť Ústí nad Labem. Sjezd do garáţí bude 

z komunikace na p.p.č. 1712/1 (Dráţďanská ulice). 

Všechny pojíţděné manipulační plochy v rámci této stavby budou vybaveny zpevněným, 

čistitelným povrchem (zámková dlaţba, betonový povrch). Poloměry oblouků obou řešených 

napojení na přilehlou ulici Dráţďanskou budou min. 4,0 m v obou směrech. V rozhledových 

polích tohoto sjezdu nebudou, a to ani do budoucna umísťovány ţádné předměty vyšší neţ 75 

cm, které by zhoršovaly rozhledové poměry na tomto sjezdu. Šířka obou napojení (vjezdu i 

výjezdu) do garáţového domu bude 3,5 m.  

Vjezd i výjezd bude realizován přes chodníkový přejezd, který bude v místě napojení na 

komunikaci – ul. Dráţďanskou široký 7,0 m s výškovým rozdílem mezi komunikací a 

řešeným přejezdem 20 mm. Pro zajištění levého odbočení ve směru od centra je doporučeno 

vyznačit vodorovné dopravní značení – střední dělící čáru tak, aby vznikly dva nestejně široké 

jízdní pruhy, ve směru od Krásného Března na centrum jízdní pruh široký 3,25 m a ve směru 

na Krásné Březno jízdní pruh široký 5,25 m umoţňující podjetí vozidel čekajících na levé 

odbočení do parkovacího domu ZOO. Nutno realizovat plynule na delším úseku komunikace 

tak, aby nedošlo k nepřirozenému, neočekávanému vybočení jízdních pruhů. 

Na pozemku jsou v blízkosti nové stavby vzrostlé stromy, některé bude nutné odstranit. 

Kácení bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu na základě dendrologického průzkumu, 

který je součástí EIA (příloha H.4).  
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

- zahájení výstavby   3/2011 

- ukončení výstavby   cca 3 – 5 měsíců od zahájení výstavby  

 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků   

VÚSC:      Ústecký kraj 

ÚSC –  město:  Ústí nad Labem 

 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat. 

 Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb. 

 § 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb., povolení ke kácení dřevin, Mg. Ústí nad Labem 
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II. Údaje o vstupech 

B.II.1  Zábor půdy 

Předkládaný záměr výstavby a rekonstrukce nebude vyţadovat zábor půdy v ochraně ZPF, ani 

nedojde k dotčení PUPFL.   

Tabulka – dotčené pozemky 

P.p.č Výměra pozemku Druh pozemku 

1200 1029 m
2
 Zastavěná plocha a nádvoří 

1210/1 195 385 m2 Ostatní plocha 

 

B.II.2  Odběr vody   

a) při výstavbě 

Provozní technologická voda bude vyuţívána k výstavbě, čištění vozidel, strojů a k ochraně 

proti nadměrné prašnosti. Dále bude v případě znečištění komunikací pouţívána voda pro 

čištění komunikací během stavby. 

Pro vlastní stavební účely bude zajištěna voda ze stávajících přípojek ze stávajících rozvodů. 

Mnoţství vody potřebné pro danou etapu výstavby nelze v současné době objektivně stanovit. 

V době výstavby bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely (voda k pití, WC, 

sprchy). Mnoţství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby.          

V současné době není znám přesný harmonogram výstavby a počet pracovníků na staveništi. 

 

b) při provozu  

Vnitřní vodovod 

Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta bude osazena 

v podlaze 1. NP. Bude pouţita polypropylénová vodoměrná šachta pro nahodilé zatíţení max. 

5 kN/m
2
 (pojezdová) o půdorysných rozměrech 1200x1200 mm. V technické místnosti bude 

osazeno umývadlo, s elektrickým průtokovým ohřívačem, a výtokový ventil pro napouštění 

mycího stroje. Z druhé vodoměrné sestavy bude potrubí vedeno v chráničce pod podlahou 

směrem k obytnému domu Dráţďanská 132, kde za budovaným objektem bude napojeno na 

stávající potrubí. 

Poţární vodovod 

V prostoru schodiště bude vybudován nezavodněný, samostatný potrubní rozvod (suchovod) 

z ocelových pozinkovaných trub DN 80, který bude zásobován vodou pomocí poţární 

techniky.  
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Potřeba vody 

Specifická denní spotřeba vody  

 zaměstnanec: 

 Qp =  n x Qs   [litrů/den]   Qp  = 1 x 30 = 30 litrů/den 

 mytí: 

 Qp =  n x Qs   [litrů/den]   Qp  = 1 x 150 = 150 litrů/den, tj.     

    celkem: Qp  =  180 litrů/den, tj. 0,18 m
3
/den 

Roční potřeba vody: 

 Qr  = Qp x 265   [m3/den]   Qr  = 0,18 x 110 =  20 m
3
/rok 

 

 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 

a) Výstavba  

Výstavba parkovacího domu (garáţí) nevyţaduje ţádné významné surovinové ani energetické 

zdroje. Předpokládají se běţné zdroje stavebního materiálu pro daný typ staveb. 

Odhad spotřeby energií pro výstavbu  1200kWh 

b) provoz 

Zásobování elektrickou energií bude provedeno napojením na přípojku pro objekt garáţí a 

dílen na p.p.č. 1200, který bude demolován.  

Hlavní rozvaděč objektu bude umístěn v 1.NP. Rozvodna bude samostatným poţárním 

úsekem. Měření elektrické energie bude na straně NN dle připojovacích podmínek ČEZ 

Distribuce a.s.  

Elektroinstalace v celém objektu bude provedena na povrchu kabely s Cu jádry. Kabely 

budou uloţeny v plastových elektroinstalačních trubkách. Elektroinstalace v  prostorách 

objektu bude provedena běţnou technologií s uloţením na povrchu s tím, ţe kabely budou 

ukládány v instalačních trubkách.  

Osvětlení parkovacích prostor bude provedeno v souladu s poţadavky ČSN EN 12464-1 

zářivkovými svítidly v průmyslovém provedení se zdroji 2x58W přisazenými na strop. Reţim 

zapínání osvětlovací soustavy bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace 

 

Spotřeba ele. enegie: 

Instalovaný příkon parkovacího domu  max. do 40 kW 

Soudobý příkon parkovacího domu   max. do 30 kW 

El. energie pro provoz parkovacího domu  7190 kWh/rok 
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III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Ovzduší     

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je moţné 

konstatovat, ţe z hlediska samotného provozu není znám případ negativního vlivu podobného 

záměru na kvalitu ovzduší.  

 

a) v  období výstavby:  

Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze povaţovat staveniště po 

dobu provádění demoličních, výkopových a ostatních stavebních prací,  během naváţení a 

hutnění materiálu na základy stavby. 

Staveniště bude dále zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a 

nákladních vozidel přiváţejících jednotlivé díly parkovacího domu.  Působení zdroje bude 

nahodilé. Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, 

ţe některé negativní dopady na jednotlivé sloţky se mohou nebo budou jistě vyskytovat. 

Působení zdroje bude nahodilé a časově omezené.  

Jedná se zejména o následující okruh problémů: 

 emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů, 

 krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky – 

sucho – za nepříznivých podmínek bude prováděno skrápění komunikací 

cisternovými vozy. 

Výstavba bude prováděna v etapách, průměrné denní intenzity dopravy se v trasách určených 

v další fázi PD dočasně navýší, ovšem není předpoklad neúnosného přetíţení dopravní 

infrastruktury. 

b) Období po uvedení stavby do provozu - Při provozu záměru můţe být kvalita ovzduší 

ovlivněna. Záměr vyvolá automobilovou dopravu zahrnující provoz automobilů. 

Emitovanými škodlivinami budou především TZL, SO2, NOx, CO, TOC. Odvětrání 

parkoviště bude volné, objekt není uzavřený.   

 

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována odborná 

studie (Ing. Josef Talavašek - drţitel osvědčení o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb., 

č.osvědčení  o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. (Příloha H.3), závěry 

viz. kap.D.1.2.  
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B.III.2 Voda    

a) Technologické odpadní vody (OV) nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány.  

b) Deštové OV  

 Vnitřní kanalizací z objektu budou svedeny  

vyčištěné odpadní vody z parkovacích a pojízdných ploch a odpadní vody z umývadla. 

Dešťové vody znečištěné ropnými látkami z parkovacích a pojízdných ploch budou svedeny 

kanalizační sítí do odlučovače ropných látek. Po vyčištění budou gravitačně odtékat 

kanalizační přípojkou do stávající vstupní šachty na stávající stokové síti v komunikaci. 

Podzemní vody z drenáţního potrubí opěrné zdi budou svedeny do vsakovacího pole.  

Odvod dešťových vod z pojízdných a parkovacích ploch 

- Celková odvodňovaná plocha Qd = 1 660 m
2
  

- Součinitel odtoku 1,0 

- Vydatnost deště 0,0143 l/sec/m
2
 

- Periodicita deště 0,5 

Výpočtový průtok dešťových vod 

           Qd = 1 660 x 1,0 x 0,0143 = 23,74 l/sec. 

 

Odlučovač ropných látek 

Pro zachycení a odloučení lehkých kapalin, zejména volných ropných látek, ze znečištěných 

vod je navrţen odlučovač ropných látek. Znečištěné dešťové vody z parkovacích a pojízdných 

ploch budou svedeny přes odlučovač s průtokem do 30 l/s.  Odlučovač bude osazen pod 

podlahou v 1. NP, ve vodorovné poloze do zhutněného pískového loţe. Odlučovač bude 

obsypán pískovým zásypem. Na zhutněný zásyp bude zhotovena roznášecí ţelezobetonová 

deska.  

Podle účinnosti odlučování jsou odlučovače zařazeny do třídy I - konstrukce odlučovače 

s koalescencí zaručují max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l.    

 

c) Splaškové OV – nebudou záměrem produkovány 

Hydrotechnické výpočty - Odvod splaškových vod z objektu 

Průměrný denní průtok: 

zaměstnanci ve výrobě: 

 Qp =  n x Qs   [litrů/den]    Qp  = 1 x 30 = 30 litrů/den, tj. 0,030 m
3
/den 

Maximální hodinový průtok: 

 Qhm = Qd x Khmax    [l/hod]    Qhm  = (30 x 7,2) :12 =  18,0 litrů/hod 

Minimální hodinový průtok: 

 Qhm = Qd x Khmin    [l/hod]         Qhm  = (30 x 0,1) :12 =  0,25 litrů/hod 

 

Výpočtový průtok kanalizace :              Qww = 0,20 l/s 



Oznámení dle  §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 
18/64 

Název záměru ZOO Ústí nad Labem, parkovací dům na p.p.č. 1200, 1210/1 k.ú. Krásné Březno. 

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem 

Zpracovatel: Mgr.Luboš Motl,  drţitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŢV/99 

Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700, 

info@ees-servis.cz,  www.ees-servis.cz 

 

 

 

 

B.III.3 Odpady 

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.  

Při provozu záměru bude vznikat pouze minimální mnoţství odpadů během pravidelné 

údrţby zařízení a určité mn 

oţství odpadu komunálního.   

Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04 

Zemina a kamení, kat. O). Ta bude ale dále pouţita do hutněné podkladové vrstvy obsluţné 

komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě ternu.  

Vznikající odpady budou odváţeny údrţbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci 

odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Potřebné meziskládky 

budou organizovány v souladu s příslušnými předpisy a budou konkretizovány v dalším 

stupni projektové dokumentace. Rovněţ budou specifikovány prostory pro bezpečné 

shromaţdování případných nebezpečných odpadů v době výstavby.  

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby (i provozu) prováděno pouze jejich 

shromažďování tj. dočasné ukládání na místech k tomu určených - do předem připravených 

sběrných nádob, zřetelně označených druhem odpadů a jejich kódy a zabezpečených po dobu 

výstavby do ukončení stavby.  

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. Pokud dojde 

k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést 

dekontaminaci Vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt 

unikajících olejů.  

Tab. - odpad vzniklý při demolici haly 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 

17 01 01 beton O 

17 04 05 ţelezo a ocel O 

17 04 02 cihla O 

17 02 02 sklo O 

20 01 21 zářivky N 

17 02 01 dřevo O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 05 ţelezo a ocel O 

17 01 02 cihla O 
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Tab. - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě: 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 obaly z papíru a lepenky  O 

15 01 02 plastový obal  O 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

kontaminovaný nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 odpadní sklo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené v 17 03 01 O 

17 04 05 ţelezo a ocel O 

17 04 07 směs kovů O 

17 04 11 odpad kabelů O 

17 05 04 zemina a kameny O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

Při provozu - největší produkcí odpadů bude pravděpodobně směsný komunální odpad při 

likvidaci obsahů odpadkových košů nebo kontejnerů. Dále to bude odpad z obalového 

materiálu a z údrţby zeleně a přidruţených provozoven (jeho kvalita se v současné době 

špatně odhaduje). Je však zřejmé, ţe mnoţství ani kvalita odpadu nebudou představovat pro 

ţivotní prostřední podstatnou změnu z hlediska jeho ovlivnění či metod likvidace. Dále bude 

vznikat určité mnoţství odpadů během pravidelné údrţby zařízení.  

Tabulka – odpad při provozu  

název odpadu kód kategorie 

směsné obaly 15 01 06 O 

kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 

Odpad z čištění kanalizace 20 03 06 O 

Směsný komunální odpad 20 03 01  O 

papír a lepenka 20 01 01 O 

 

Způsoby nakládání s odpady 

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) bude pouţita do hutněné podkladové 

vrstvy. Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněţ 

budou specifikovány prostory pro shromaţďování případných nebezpečných odpadů v době 

výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství 

stavebních a montáţních firem, případně po vzájemné dohodě. 
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Před zahájením provozu poţádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, 

jakoţ i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou legislativou              

v oblasti nakládání s odpady. 

Při provozu zařízení bude vznikat pouze minimální mnoţství odpadů během pravidelné 

údrţby zařízení, větší část bude vznikat při likvidaci odpadkových košů. Vznikající odpady 

budou odváţeny údrţbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového 

hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.  

Odstranění odloučených ropných látek bude prováděno sběrem z hladiny manuálně (např. 

vhodným sorpčním materiálem) nebo čerpacím zařízením určeným k tomuto pouţití. 

Likvidace odstraněných ropných látek musí odpovídat předpisům o likvidaci odpadů. 

Zachycené ropné látky mají charakter nebezpečného odpadu ve smyslu zákona č. 125/1997 

Sb. a vyhlášky MŢP č. 337/1997 Sb. (katalog odpadů)  

Odstraňování kalu bude prováděno dle potřeby po naplnění kalových prostorů. Odstraňování 

je prováděno manipulačními otvory, jejichţ rozmístění je u kaţdého typu odlučovač jiné. 

Likvidace kalů znečištěných LK musí odpovídat předpisům o likvidaci odpadů. Zachycené 

LK mají charakter nebezpečného odpadu ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb. a vyhlášky MŢP 

č. 337/1997 Sb. (katalog odpadů) 

Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné! 

 

B.III.4 Hluk a vibrace      

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006    

„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“ 

a) v době výstavby: 

V období výstavby bude zdrojem hluku především doprava a provoz automobilů                   

na příjezdových a obsluţných komunikacích, parkovištích a manipulačních plochách, dalším 

zdrojem bude hluk z použitých stavebních a montážních technologií, udává se v rozmezí 

mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve 

vzdálenosti 5 m. Hluk bude výstupem i ve fázi prováděných demolic. Stavební a montáţní 

práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době.  Tento zdroj hluku bude však 

pouze dočasný.   

 

b) v době provozu:  

Při hodnocení vlivu parkovacího domu se s ohledem na dispozici objektu a rozmístění 

jednotlivých parkovišť jedná pouze o uplatnění vlivu dopravy. Při posouzení vlivu je důleţitá 

skutečnost, ţe prakticky nedochází k nárůstu dopravy na Dráţďanské ulici. 
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Do ZOO Ústí nad Labem jezdí z centra (autobusové a vlakové nádraţí)  autobusy a trolejbusy 

MHD. Motorizovaní návštěvníci parkují nyní před hlavním vchodem na Dráţďanské ulici 

nebo v letní sezóně i na parkovišti u horního vchodu (Výstupní ulice). Doprava v souvislosti s 

provozem je tedy zahrnuta v intenzitě dopravy na Dráţďanské ulici po zahrnutí očekávaného 

nárůstu dopravy k roku výpočtu imisí.    

 

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována 

odborná studie (Ing. Josef Talavašek - drţitel osvědčení o autorizaci podle 

zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení  o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. 

(Příloha H.3), závěry viz. kap.D.1.2.  

 

B.III.5  Rizika vzniku havárií 

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona        

č. 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při 

uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně zpracoval provozní řády a bezpečnostní 

předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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C.1  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území  

Zájmové území se nachází v Ústí nad Labe, městské části Krásné Březno. Zájmové území se 

nachází podél ul. Dráţďanská, je součástí areálu ústecké zoologické zahrady.   

 

Souhrn:  

 Plochy uvaţovaného záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném 

velkoplošném ani maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní 

rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.   

 Lokalita není součástí žádného přírodního parku. 

 Plocha uvaţovaného záměru není součástí soustavy NATURA 2000.  

 Dotčené území není součástí CHOPAV. 

 Dotčené území je obydlené.   

 Na ploše uvaţovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní či historické 

památky, které by mohl uvaţovaný záměr negativně ovlivnit.  

 Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.  

 V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí)                  

se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální, regionální či nadregionální úrovni.  

 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

a) dosavadní vyuţívání území a priority jeho trvale udrţitelného vyuţívání  

Lokalita se nachází v zastavěné části sídelního útvaru Ústí nad Labem – Krásné Březno, podél 

komunikace ul. Dráţďanská, vedoucí od silničního přivaděče E442 směrem na Děčín.  Na 

protější straně silnice se nachází ţelezniční trať směr Děčín.  

V současné době se na části území nachází objekty určené k demolici. Lze konstatovat, ţe 

realizace záměru nebude mít v případě dodrţení navrţených opatření vliv na trvale udrţitelné 

uţívání území.  

b) schopnost přírodního prostředí snášet zátěţ  

Přestoţe došlo v minulých letech k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality ţivotního 

prostředí, lze ekologické zátěţe z minulých let povaţovat za jeden z klíčových problémů. 

Zátěţ způsobená realizací stavby je omezena na dobu výstavby samotné stavby. V době 

provozu stavba nebude původcem zátěţe. Jedinou moţnou zátěţí je určité navýšení hluku v 

těsném okolí záměru v souvislosti s navazujícím zvýšeným pohybem turistů a návštěvníků 

ZOO a v souvislosti se zvýšeným automobilovým provozem.   
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C.1.1  Klima a ovzduší  

Hodnocené území se podle klimatické regionalizace nachází na jiţním okraji teplé 

klimatické oblasti T2 (Quitt 1971, 1975).    

 

Charakteristika klimatické oblasti CH6:  

Tato oblast je charakterizována jako značně teplá oblast s dlouhým, teplým a suchým létem, 

velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým aţ mírně teplým jarem a podzimem, krátkou 

mírně teplou a suchou aţ velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota je cca 8° C a průměrný 

roční úhrn sráţek dosahuje 550 - 600 mm. 

 

Počet letních dnů     50 aţ 60 

Počet dnů s teplotou nad     10 °C 160 - 170 

Počet mrazových dnů     100 - 110 

Průměrná teplota v lednu     -2 aţ -3 

Průměrná teplota v červenci     18 aţ 19 

Průměrná teplota v dubnu     8 aţ 9 

Průměrná teplota v říjnu     7 aţ 9 

Průměrný počet dnů se sráţkami nad 1 mm   90 - 100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období   350 - 400 

Sráţkový úhrn v zimním období    200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou    40 aţ 50 

 

Celková větrná růţice sestrojená pro nejbliţší meteorologickou stanici ČHMÚ 1011 Ústí nad 

Labem – Kočkov ukazuje, ţe převládající směr větru je jihozápadní (20,71%), dále 

severozápadní (13,34%) následován západním (12,07% a severním (11,77%). Celkově 

převládá 3. rychlostní třída, tj. rychlost větru v intervalu 2,5 – 7,5 m/s (44,76%), druhá nejvíce 

zastoupená je 2. rychlostní třída (0,5 – 2,5 m/s) – 39,07%. 

Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřící stanice. Zákonem 

č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jako 

prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení 

(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového 

imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné 

meze tolerance. Dle věstníku MŢP (částka 4/2010) není posuzovaná oblast zařazena do 

tohoto seznamu. 
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C.1.2  Územní systém ekologické stability krajiny  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených           

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. 

Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je 

povinností všech vlastníků a uţivatelů pozemků tvořících jeho základ.    

 nadregionální prvky:   

Plocha záměru je součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru (NRBK) Stříbrný roh 

– Polabský luh, jehoţ osy jsou vzdáleny cca 280m Z směrem a cca 300 m J směrem.  

 regionální prvky:   

Nejbliţším regionálním biokoridorem (RBK)je Stadické srázy – Vrkoč, vzdálený cca 4,2 km 

JZ směrem. Nejbliţšími regionálními biocentry (RBC) jsou RBC Vrkoč ve vzdálenosti cca 

2,8 km JZ, RBC Vysoký Ostrý ve vzdálenosti cca 3,1 km JJV a RBC Mariánský vrch jehoţ 

hranice se nachází cca 152 m Z směrem.  

 lokální ÚSES 

Posuzovaná lokalita nezasahuje vymezená území místních LBC či LBK.   

 

C.1.3  Zvláště chráněná území 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, ţe umoţňuje 

jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemţ se stanoví podmínky jejich ochrany. Do 

kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.  

V širším dotčeném území záměru se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území: 

a) Velkoplošná ZCHÚ:  Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území 

– nejbliţším je CHKO České středohoří, jehoţ hranice se nachází ve vzdálenosti cca 500 m J 

a cca 2 400 m SV směrem.   

b) Maloplošná ZCHÚ:  Plocha uvaţovaného záměru nespadá ani se přímo nedotýká žádného 

maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny.    

V nejbliţším okolí byla vyhlášena tato maloplošná ZCHÚ:   

 PR Sluneční stráň – 3,2km JJV směrem 

 NPP Vrkoč – 3,8 km JJZ směrem 

 PP Loupežnická jeskyně – 4,3 km VJV směrem 

 PR Kozí vrch – 5,3 km V směrem 

 PP Divoká rokle – 5,4 km SV směrem 
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Obrázek – Chráněná území v nejbližším okolí  

c) CHOPAV: 

Plocha uvaţovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod. Nejbliţší vyhlášenou CHOPAV je oblast Severočeská křída, jejíţ hranice 

leţí cca 12 km SV směrem a CHOPAV Krušné hory ve vzdálenosti cca 11 km SZ směrem. 

d) Přírodní parky:  

Území uvaţovaného záměru není součástí území přírodních parků.  V širším okolí (cca 13 

km SZ směrem) se nachází území Přírodního parku Východní Krušné hory. Toto přírodně 

cenné území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a pozici, ţe nemohou být 

posuzovaným záměrem nijak ovlivněna.   

 

C.1.4  Voda 

Ústí nad Labem se rozkládá v údolích řek Bíliny a Labe a je součástí hydrogeologického 

celku česká křídová pánev. Zájmové území náleţí do povodí řeky Labe (hydrologické pořadí 

1-13-05- 008).  
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Labe patří s ohledem k parametrům průtoku a vodního reţimu k řekám dešťo-sněhového typu. 

Charakteristické velké vody nastávají v důsledku tání sněhu ve středohorách počátkem jara. 

Letní velká voda v důsledku nadnormálních dešťových sráţek je vzácnější. 

Český úsek toku lze rozčlenit podle geomorfologických vlastností na 14 úseků, kde jsou 

rozdílné erozní, sedimentační, průtokové a profilové charakteristiky. 

Řeka Labe protéká J směrem od plochy uvaţované pro záměr ve vzdálenosti cca 200m, 

v tomto profilu má dle CSN 755 7221 III. třídu čistoty.  Průměrný průtok je 293 m
3
s

-1
.  

Z hlediska hydrogeologického se jedná o území převáţně velmi propustné v sedimentech 

štěrkopískových a pískových, málo propustné aţ nepropustné v sedimentech jílových a 

omezeně (puklinově) propustné aţ nepropustné v podloţních vyvřelých horninách terciérní 

série.  

 

C.1.5  Významné krajinné prvky  

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je 

významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.  

Nejbliţším VKP ze zákona je zde řeka Labe. V katastru města se nachází dále i registrované 

VKP (Mariánská skála a Prameniště v ul. Na Louţi.) Tyto jsou ale v takovém postavení a 

vzdálenosti, ţe nemohou být realizací záměru ovlivněny.  

Dle současného stavu poznání lze konstatovat, ţe uvaţovaný záměr do VKP nebude 

zasahovat.  

 

C.1.6  Natura 2000 

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem 

Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na 

území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které pouţívají smluvní 

ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.  

Na posuzovaném území se nenachází území NATURY 2000.  
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Dle stanoviska vydaného KÚ Ústeckého kraje ze dne 30/11/ 2010 lze vyloučit, ţe záměr 

můţe samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).  

 

C.1.7  Území hustě zalidněná 

V městské části Ústí n. L. – Neštěmice se jedná o území s typickou příměstskou zástavbou a s 

průmyslovou zástavbou v jiţní části. Hustota obyvatel se tu pohybuje okolo 2.439,12 

obyv/km2. 
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C.2  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 

ovlivněny  

 

S ohledem na hustotu osídlení je moţné ovlivnění uvaţovat u kvality ovzduší a dále pak i 

moţné navýšení emisí hluku z dopravy.    

C.2.1 Ovzduší 

Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíţe v měřící stanici 

č.1571 Ústí n.L. – město.  Pro hodnocení úrovně znečištění PM10 byla vyuţita data z měřící 

stanice č. 545 Ústí n.L. – Krásné Březno.  

Výsledky imisního monitoringu vykazují znečištění ovzduší prašnými částicemi                         

a benzo(a)pyrenem. Děje se tak zejména v souvislosti s růstem intenzity dopravy po 

komunikacích. Území je charakterizováno určitou větší měrou znečištění, zejména při 

nepříznivých rozptylových podmínkách hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení 

atmosféry. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit zvýšením pozaďové regionální 

koncentrace škodlivin. Oblast Ústí nad Labem je zatíţena vedle dálkového přenosu, lokálních 

zdrojů vytápění a dopravy zejména velkými zdroji znečišťování umístěnými v ústí nad Labem  

a v jeho blízkosti.  

Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2010 

z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 

86/2002 Sb. v roce 2009. 

Zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění, jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní 

seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo 

cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o 

příslušné meze tolerance.  

Dle věstníku MŢP (částka 4/2010) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu. Jedná 

se o území, kde dochází k překračování cílového imisního limitu pro prachové částice PM10 a 

pro benzo(a)pyren.  

Podle údajů z věstníku MŢP o zónách a aglomeracích v České republice z roku 2008 je 

v rámci působnosti stavebního úřadu Magistrátu v Ústí nad Labem překračována 

hodnota denního limitu částic PM10 na 5,6% území a na 10,5% území je překračována i 

hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.     

 

Hodnocení celkové kvality ovzduší v dané zájmové lokalitě (hodnocení pozadí) bylo 

provedeno na základě údajů existujícího systému měření koncentrací znečišťujících látek 
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měřícími stanicemi (tabelární přehled imisních údajů AIM pro období let 1997–2009, který je 

zveřejněn na www.chmi.cz a údajů z grafických ročenek ČHMÚ. Při hodnocení údajů se 

vycházelo z naměřených hodnot krátkodobých a průměrných ročních koncentrací. 

Nejvhodnější charakteristikou lokality jsou průměrné roční koncentrace. Hodnoty 

krátkodobých maximálních koncentrací a jejich četnost jsou vyuţity jako doplňkové 

informace o imisní situaci za nepříznivých klimatických podmínek. 

 

Tabulka 13 – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb. 

látka doba průměrování imisní limit 

SO2 1 hod 350 ( max. 24x za rok) 

 24 hod 125 (max. 3x za rok) 

NO2 1 hod 200 (max. 18x za rok) 

 1 kalendářní rok 40 

PM10 24 hod 50 (max. 35x za rok) 

 1 kalendářní rok 40 

 

Tabulka 14 - Výsl. měření imisí v roce2008 [µg/m
3
]. Měřící stanice Ústí nad Labem - město 

znečišťující látka SO2 NO2 PM10  

 Krásné Březno 

rok 2009 2009 2009 

Hodinové hodnoty maximální 228,8 127,6 -- 

 98%  36,5 63,3 -- 

Denní hodnoty maximální  62 72,2 147 

 98%  28,1 52 65 

roční hodnota průměr 7,2 26,8 23,1 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/pollution_hdqy/hdqy_CZUUL_PM10.h

tml -- výsledek měření není uveden  

 

C.2.2 Fauna a flora, ekosystémy 

K prvotnímu posouzení vhodnosti lokality a možných vlivů záměru na faunu a floru byl 

proveden Základní inventarizační přírodovědný průzkum v rozsahu biologického 

hodnocení (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých). 

 Zaznamenána zde byla pouze sekundární rostlinná společenstva, zaplevelená a 

ruderalizovaná s pcháčem rolním (Cirsium arvense), bršlicí kozí nohou (Aegopodium 

podagraria), srhou laločnatou (Dactylis glomerata), psinečekem obecným (Agrostis 

capillaris) a kopřivou dvoudomou.  

http://www.chmi.cz/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/pollution_hdqy/hdqy_CZUUL_PM10.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/pollution_hdqy/hdqy_CZUUL_PM10.html
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 Závěr průzkumu v dané lokalitě:  

 Botanika 

V zájmovém území bylo zaznamenáno 37 taxonů cévnatých rostlin, z toho není ţádný druh 

zařazen mezi druhy zvláště chráněné dle vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb. 

Dendrologické posouzení: 

V lokalitě se nachází 6 exemplářů vzrostlých stromů - 1 ex. platanu javorolistého a 6 ex. 

lípy srdčité. Všechny tyto stromy nebyly v minulosti nijak ošetřovány. Většina z nich má 

poškozený kmen, na větvích jsou staré zálomy, mají proschlé a rozlámané koruny. 

Kvalita stromů odpovídá nevhodnému stanovišti (zpevněné plochy), v kterém se nacházejí. 

Všechny tyto v lokalitě rostoucí dřeviny jsou bez většího dendrologického významu                        

a jakékoliv perspektivy pro dané území a lze doporučit jejich pokácení. 

Keřové porosty jsou přestárlé a rozlámané. 

  

 Zoologie 

Obojživelníci a plazi: 

V celém zájmovém území nebyl během průzkumu zaznamenán ţádný druh, nenacházejí 

se zde vhodné biotopy pro jejich rozmnoţování. Nebyl zjištěn ţádný druh plaza. 

Ptáci 

V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 19 

druhů ptáků, z tohoto počtu 4 druhy na lokalitě přímo hnízdí, jedná se o běţné druhy 

kulturní krajiny, které nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné. V případě likvidace stromů 

nebude nijak ohroţena populace těchto druhů v dané lokalitě, neboť v navazujícím území 

samotné zoologické zahrady se nachází značné mnoţství vhodných hnízdních 

příleţitostí.Ze zjištěných 2 druhy patří mezi druhy zvláště chráněné a to v kategorii (tyto 

druhy od území jen příleţitostně zaletují):    

Ohrožené:   vlaštovka obecná  

    rorýs obecný 

Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště 

chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.  

 Savci:  

V celém zájmovém území včetně širších vztahů byly během průzkumu zaznamenány 3 

druhy savců, z nichţ není ţádný řazen mezi druhy zvláště chráněné. Nebyl zjištěn ţádný 

druh netopýra, nejsou zde ani vhodné úkryty pro jejich kolonie.  

Bezobratlí: 

Na lokalitě se nenacházejí ţádná společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt 

významných druhů bezobratlých ţivočichů. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA 

VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŢIVOTNÍ 
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D.1  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, 

složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, 

frekvence a vratnosti) 

D.1.1  Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost 

 Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva  

Vlivy hodnoceného záměru budou vlivy zcela typické pro obdobné objekty.  Provozem 

záměru nevzniknou ţádná významná zdravotní rizika, která by byla vyvolána stavbou záměru 

ani se nepředpokládá ţádné reálné přímé negativní ovlivnění obyvatelstva.  

Na základě výstupů z provedených odborných studií lze očekávat, ţe provozem stavby 

nebudou porušovány zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže 

z narušení faktoru pohody obyvatel.  

K určitému narušení faktoru pohody dojde těsném okolí plochy záměru v období stavebních 

(a demoličních) prací. Z hlediska tohoto narušení je nutno na připravované práce upozornit 

obyvatele s dostatečným předstihem. Tuto prašnost lze technickými opatřeními 

minimalizovat.   

Všechny vznikající odpady jsou známé a budou likvidovány autorizováni subjekty v souladu 

se zákonem.  

Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí. 

Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba 

příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. 

Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí moţnost částečného znečištění 

silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice a 

komunikace zasaţené stavbou musí být po dobu stavby průběţně čištěny.  

Neméně důleţitým měřítkem je pro faktor pohody i samotný postoj obyvatel. Obyvatelé 

budou existenci stavby vnímat rozdílně, proto i faktor pohody těchto lidí bude mít rozdílnou 

intenzitu.  

Vlivy na obyvatelstvo v době výstavby lze považovat za mírně negativní, ovšem z hlediska 

časového za nevýznamné, vlivy na obyvatelstvo v době provozu lze považovat za nulové.    

 

 Vliv hluku 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 

Hluk je zvuk, který člověka ruší.   
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 Komunální hluk (také zvaný environmentální, residenční nebo domácí) je definován 

jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje komunálního hluku jsou 

silniční, ţelezniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné práce a hluk            

ze sousedství.  

 Lokální hluk způsobuje značné obtěţování a znalost vztahu mezi obtěţováním           

a hlukem umoţňuje předpověď hlukového obtěţování a tím i řízení hlukového rizika. 

 

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována 

odborná studie (Ing. Josef Talavašek - drţitel osvědčení o autorizaci podle 

zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení  o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. 

(Příloha H.3), závěry viz. kap.D.1.2.  

 

a) vliv výstavby 

Podle zkušeností s hodnocením obdobných staveb byla na základě uvedených údajů               

v prostoru výstavby parkovacího domu zvolena kumulovaná hodnota akustického výkonu 

zdrojů 105 dB. Nasazení jednotlivých zdrojů hluku v prostoru výstavby je neidentifikovatelné 

z hlediska časového i prostorového a podrobnější výpočet není prakticky proveditelný. 

Zvýšené hlukové zatíţení se očekává v první části výstavby při bouracích pracích a při úpravě 

terénu. Při zohlednění příslušných organizačních opatření nedojde při výstavbě, která se 

předpokládá v intervalu od 8:00 do 16:00 hodin, k dosažení limitů určených pro výstavbu. 

 

b) vliv provozu (ze studie):  

Počet míst v parkovacím domě je celkem 282 (z toho 8 pro ZTP v 1. NP). Modelově je 

uvaţováno s trojnásobnou obměnou vozidel, coţ odpovídá intenzitě 846 příjezdů a odjezdů za 

24 hodin. Situování jednotlivých parkovacích ploch na jednotlivých úrovních je prakticky 

shodné, pro zohlednění vlivu parkovacího domu je zobrazeno modelově podlaţí, které 

zahrnuje všechny charakteristiky provozu (vjezd, výjezd, příjezdovou a odjezdovou rampu, 

parkovací plochy).     

Příjezd a odjezd je napojen přímo z Dráţďanské ulice. Další okolnosti ovlivňující výpočet 

jsou stanoveny podle projektové dokumentace stavby.              

S provozem nového parkovacího domu souvisí i otázka hlukového pozadí v lokalitě, které je 

určeno podle intenzity určené v rámci sčítání dopravy na dálniční a silniční síti, jak ji provádí 

a po 5-ti letech aktualizuje Ředitelství silnic a dálnic. V roce 2005 bylo na Dráţďanské ulici v 

úseku 4-0894 (od vyústění ze silnice 62 po zaústění do Neštěmické ulice) zjištěno celkem 

11.878 vozidel (z toho 2.120 nákladních automobilů). Pro výpočtový rok 2015 je uvaţováno s 

koeficientem růstu cca 1,2. 

V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny imisní hodnoty akustického tlaku A v referenčních 

bodech (imisní hodnoty akustického tlaku 2 m od fasády zvolených objektů).  Referenční 

body jsou nejbliţší objekty k bydlení. 
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Tabulka  - imisní hodnoty v referenčních bodech  

Referenční bod 

číslo (souř. x,y) 

Výstavba     
(dB) 

 Pozadí 

den (dB)    

Pozadí 

noc (dB)   

Provoz 

den (dB)  

Provoz + pozadí 

den (dB)   

Poznámka 

1 – 1028 ; 1093 

Č.p. 492 
64,4 64,4 61,5 39,8 64,4 č.p. 492 

2 – 1023 ; 1151 

Č.p. 543 
 č.p. 543 ٭58,5 38,3 54,5 57,0 59,7

3 – 1050 ; 1141 

Č.p. 522 
 č.p. 522 ٭56,6 47,6 54,2 58,3 57,1

4 – 1122 ; 1144 

Č.p. 454 
62,4 63,4 58,3 41,4 63,4 č.p. 454 

 vliv stínění parkovacího domu  ٭

Závěr studie: 

„Podle grafických výstupů a výpočtů je potvrzeno, ţe provoz parkovacího domu  neovlivní 

při výstavbě i vlastním provozu negativně okolní objekty, kde předmětem posouzení je 

zejména denní provoz objektu. Pro noční provoz se předpokládá minimální vliv, parkovací 

dům bude slouţit pro návštěvníky ZOO Ústí nad Labem.  

U obytných objektů je dosaţeno hodnot  pod limitem  a mimo  dále  uvedenou nejistotu 

výpočtu, která se pro program HLUK+ určuje 2 dB. Ve všech referenčních bodech jsou 

součtové hodnoty provozu a modelového pozadí hodnotami pozadí.“ (Talavašek, Příloha 

H.3, str.16) 

 

 Vlivy na ovzduší 

Vlivy výstavby a provozu na stávající imisní zátěţ zájmového území budou vázané především 

na emise škodlivin z dopravy v době výstavby, v době provozu pak z dopravy - jiné se 

nepředpokládají. Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamný.  

 

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována 

odborná studie (Ing. Josef Talavašek - drţitel osvědčení o autorizaci podle 

zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení  o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008. 

(Příloha H.3), závěry viz. kap.D.1.2.  

 

Pro imisní hodnoty provozu + pozadí vyplývá, ţe v kontextu dopravy po městské 

komunikaci (Dráţďanská ulice), prakticky nedojde při vybudování nového parkovacího domu 

v areálu ZOO Ústí nad Labem k vlivu na imisní situaci v této zastavěné části katastrálního 

území Krásné Březno. Součtové imise v referenčních bodech závisí na hodnotách určených 

pro pozadí. 
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Reprezentativní (roční) přírůstky koncentrací provozu k pozadí jsou ve volném ovzduší v 

okolí do 0,05 µg/m
3
 pro NO2 do cca 0,20 µg/m³ pro CO.     

Závěr studie:  

„Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude mít výstavba a provoz  stavby  ZOO  Ústí nad 

Labem - parkovací dům jakýkoliv podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené 

hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbliţší okolní 

obytné zóny pro provoz s velmi značnou rezervou pod imisními limity určenými pro 

ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.“ (Talavašek, Příloha H.3, str.10)  

 

D.1.2   Vlivy na sloţky ŢP  

 Vlivy na faunu a floru, ekosystémy  

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru je určitý předpoklad, ţe záměr neohrozí biotop a 

nemůţe vést k ohroţení určitého rostlinného či ţivočišného druhu. Pro posouzení těchto vlivů 

jsme pracovali s výstupy a doporučením odborného posudku.     

 

V lokalitě výstavby bylo v období inventarizačního přírodovědného průzkumu zjištěno 

několik druhů zvl. chráněných rostlin a živočichů.   

a) flora 

Plošný rozsah záměru, vyjádřený záborem půdy pro budovy, garáţe, inţenýrské sítě 

apod. nebude v konečném důsledku mít na flóru žádný negativní vliv.  

Všechny v lokalitě rostoucí dřeviny jsou bez většího dendrologického významu a   

jakékoliv perspektivy pro dané území a lze je doporučit k pokácení. 

b) fauna 

Na základě screeningu se jeví tento vliv jako nevýznamný.  

Na základě výše uvedených zjištění není nutno poţádat o výjimku ze základních ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů (podle §56) neboť všechny tyto druhy 

do lokality pouze příleţitostně zaletují a nebudou nijak negativně ovlivněny populace těchto 

druhů v daném území ani jejich biotop. 

 Vlivy na faunu a floru lze povaţovat za zcela nevýznamné (v případě dodrţení 

doporučených kompenzačních opatření).   

 Vlivy na vodu 

Realizace stavby a provozu záměru nebude mít vliv na vodu, tento vliv lze označit za nulový. 

 Vlivy na půdu 

Realizace stavby nebude mít vliv na půdu, a to z hlediska záboru ZPF či PUPFL. Vlivy na 

půdu lze označit za nulové.  
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D.2  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vzhledem k malému imisnímu působení (ovzduší, hluk) záměru a vyvolané dopravy nebude 

realizací záměru docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody 

obyvatelstva. 

V době výstavby se dá předpokládat zvýšený pohyb automobilů a stavební techniky. Rozsah 

vlivů bude pouze lokální a časově velice omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních a jiných 

prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedojde tedy k výraznému 

ovlivňování nejbliţší obytné zástavby.  

 

Pro záměr není předpoklad zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvaţovaného 

záměru vyplývající z expozice hluku či nárůstu imisí z automobilové dopravy. Vliv z provozu 

z provozu Parkovacího domu nebudou mít negativní vliv na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 

Vlivy záměru na lidské zdraví lze hodnotit jako nevýznamné.  

 

Jako u kaţdé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko 

mimořádné události, jako jsou ţivelní pohromy apod. Dnešní moderní konstrukce lanových 

drah jsou ale jiţ navrhovány tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.  

 

Lze konstatovat, ţe ve srovnání se současným stavem ţivotního prostředí, jsou z hlediska 

velikosti vlivu možné vlivy záměru na ŽP zanedbatelné.  
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D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice  

Vzhledem k plánovanému umístění a samotnému charakteru záměru je moţné konstatovat, ţe 

jakékoliv vlivy přesahující státní hranice nelze v tomto území předpokládat.  

.   
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D.4   Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na ţivotní 

prostřední můţeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií: 

1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace  

2. opatření realizovaná v době výstavby  

3. opatření realizovaná v průběhu provozu  

Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.  

 

D.4.1  Opatření realizovaná v době zpracování PD 

Je třeba zdůraznit, ţe všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných 

technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak, 

jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí. 

 Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.  

 Zpracování podkladových odborných studií.   

 

D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby  

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační  

a preventivní. Za snad nejdůleţitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době 

po uvedení stavby do provozu, je moţno povaţovat precizní provedení všech stavebních a 

montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené 

technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav 

celého technologického celku.  

Opatření na úseku vody 

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit: 

 řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby 

v ţádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného 

charakteru, dodrţovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich 

součástí naftou(!), 

 běţnou údrţbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní 

skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k 
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tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů, staveniště vybavit 

potřebným mnoţstvím sorbentů ropných (DN1 Adsodan Plus,  CHEZACARB etc.)  

 veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u 

subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  

v souladu se zák. č. 185/2001Sb. 

 bude vypracován havarijní a povodňový plán. 

Opatření na úseku ovzduší 

Prašnost 

Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období 

bude nutné zaměřit pozornost především na : 

 řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jeţ 

vykazují sklony k prášení, 

 úzkostlivě udrţovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,  

 v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak 

prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků. 

Plynné emise 

Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a 

kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na: 

 udrţování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, 

zařízení a dalších mechanizmů, 

 dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků, 

stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno, 

 technická zařízení vyuţívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu 

min. EURO 3. 

Opatření na úseku fyzikálního prostředí 

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost  

 účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku 

vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení, 

 omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překáţek 

šíření hluku, 
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 vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře pouţít i na příjezdových trasách. 

Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a 

uvedeny do původního stavu. 

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy 

 nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost 

přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných 

deštích apod.). 

Opatření na úseku fauny a flóry  

 Jakékoliv sanační práce na vzrostlé zeleni je nutno provádět v mimohnízdním 

období, tzn. v době vegetačního klidu.  

 V případě kácení postupovat v souladu s §8 zákona č. 114/1992 Sb.,  

Opatření na úseku veřejného zdraví a faktoru pohody obyvatelstva  

 stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude 

součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV). 

 časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání 

výstavby. 

 řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných 

objektů stavby, ploch stavebního dvora a manipulačních a skladových ploch. 

 Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených 

přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěţ stávajících komunikací 

v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy 

v maximální míře vyuţívat trasu budované komunikace. 

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

 Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické 

minimum. 

 V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací 

v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací. 

 S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových 

komunikací v nejbliţším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich 

zvlhčení nebo mytí kropicím vozem. 

 V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla 

před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot. 
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 Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které budou 

opouštět areál stavby. Bude-li to potřebné a účelné, bude prováděno mytí vozidel 

a mechanismů na vybudovaných mycích plochách. 

D.4.3  Opatření realizovaná při provozu  

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

 třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty 

oprávněnými k této činnosti, 

 udrţovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo 

docházet ke zvýšení hlučnosti provozu. 
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D.5   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 

se vyskytly při specifikaci vlivů.  

 

Ke zpracování oznámení bylo k dispozici určité základní mnoţství podkladových materiálů – 

tyto byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.  

Dále se také vycházelo ze zkušeností s obdobnými záměry a znalosti problematiky dotčené 

lokality.  

Zpracovatel se drţel norem běţných v EU. 

 

Úroveň posuzování vlivů na ţivotní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů a 

informací. Všechny dostupné informace o současném stavu ţivotního prostředí v zájmové 

lokalitě byly vyuţity a do dokumentace zapracovány. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO 

ZÁMĚRU (pokud byly předloţeny) 
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Záměr není uvaţován ve variantách.  Kromě předkládané varianty lze uvaţovat pouze 

variantu referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu povaţován současný 

stav). 

 

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to: 

1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru 

2. Nulová varianta – současný stav území.  
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

 

Obrázek - Detailní zákres objektu garáží v katastrální mapě 
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Obrázek - vizualizace záměru  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovatel EIA nemá k dispozici ţádné další podstatné informace, které by vedly k jiným 

závěrům, neţ je uvedeno v tomto oznámení.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ 

SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 
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Posuzovaným záměrem je výstavba nového čtyřpodlaţního objektu patrových garáţí 

s plochou střechou s 282 parkovacími místy umístěného na p.p.č. 1200 a 1210/1 na ul. 

Dráţďanské v k.ú. Krásné Březno.   

Potřeba výstavby parkovacího domu vychází z aktuálních požadavků na řešení parkování 

osobních vozidel vyplývající z existence zoologické zahrady v tomto území.  

Tento parkovací dům můţe vyhovět poţadavkům na řešení problémů s parkovacími místy 

v dané lokalitě.  Mezi největší klady zvoleného typu patří:  

• Moţnost vyuţití pozemku i do budoucna 

• Rychlá výstavba 

• Konstrukce je nezávislá na počasí 

• Prostorová flexibilita a minimální údrţba 

• Bezproblémová moţnost navýšení stávající budovy 

 

Objekt bude čtyřpodlaţní, montovaný. Nosná konstrukce (sloupy a průvlaky) bude ocelová. 

Konstrukce schodiště je monolitická, schodišťové stěny jsou zděné konsrukce.  

Obvodová konstrukce je z jedné strany plná montovaná, a to vzhledem k sousednímu objektu 

na p.p.č. 1210, jinak je tvořena lehkou průvzdušnou kovovou tyčovinou. 

Podmínkou výstavby parkovacího objektu je odstranění stávajícího objektu přízemní haly 

(zastavěná plocha 554,5 m², obestavěný prostor je objemu cca 3.300 m³) a stěny z cihelného 

zdiva  (plocha je 7,3 m², objem je cca 30 m³). 

 

Celková kapacita    282 parkovacích míst 

Zastavěná plocha    1660 m
2
 

Rozměry půdorysné    50,61x32,79 m 

Výška maximální    15,325 m 

Výška střechy uţívaná pro parkování 12,48 m 

Obestavěný prostor    cca 18500 m3 

Uţitná plocha celkem    8000 m
2
 

 

Souhrnem:  

 Záměrem nebude dotčena půda v ochraně ZPF.  

 V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.  

 Záměr se nedotýká územních systémů ekologické stability krajiny.   

 Plocha uvažovaná pro záměr není součástí území Přírodního parku.    

 Záměr se nenachází v území zařazeném do systému NATURA 2000.  

 Nepřichází v úvahu možné vizuální ovlivnění širšího území.    

 na základě provedených odborných studií nelze předpokládat možné negativní vlivy 

záměru na hlukovou situaci, záměr nebude mít vliv na znečištění ovzduší.  
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD. 
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 

Sb.  ve znění zákona 218/2004 Sb.  
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Přehled zkratek 

 

AOPK ČR  Agentura ochrany  přírody a krajiny České republiky 

OSS   orgány státní správy 

ÚSES    územní systém ekologické stability 

NRBC   nadregionální biocentrum 

RBC    regionální biocentrum 

NRBK   nadregionální biokoridor 

RBK   regionální biokoridor  

VKP   významné krajinné prvky 

EO   ekvivalentní obyvatelé 

KÚÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje  

PD   projektová dokumentace 

ŢP   ţivotní prostředí 

ČHMÚ  český hydrometeorologický ústav   

ZPF   zemědělský půdní fond  

ZCHÚ   zvláště chráněná území  

CHÚ   chráněné území  

CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHLÚ   chráněné loţiskové území 

PO   ptačí oblast 

EVL    evropsky významná lokality 

KOD (SOD, OD) kriticky (silně, ohroţený) ohroţený druh 

CHOPAV  chráněná oblast přirození akumulace vod 

EPS   elektronická provozní stanice 

ZP   zemní plyn 

PD   projektová dokumentace 

SÚ   stavební úřad  

RD   rodinný dům 

RS   rozptylová studie 

HS   hluková studie 

k.ú   katastrální území 

č.p.   číslo parcelní  
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Zpracovatel oznámení 

 
Mgr. Luboš Motl – drţitel autorizace č. 1522/243/OPVŢP/99 

Environmentální a ekologické sluţby s.r.o. 

Jiráskova 413, Litvínov 436 01 

Tel.: 417 633 256 

Fax.: 476 731 517 

E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz 

 

 

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a ţivotní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí) vydalo MŢP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŢP/99. 

27.1. 2011                             ____________________________ 

           Mgr. Luboš Motl 
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Příloha H.3. 

 

Hluková a rozptylová studie 
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Příloha H.4. 

 

Inventarizační přírodovědný 

průzkum 

 


