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1. Obchodní firma
EUROFORM spol. s r. o.

2. IČ:
452 417 16

3. Sídlo (bydliště):
Na Příkopě 1047/17,
11000 Praha - Praha 1

4. Jméno,

příjmení,

bydliště

a

telefon

oznamovatele:
Ing. Miloslava Benedová - jednatel spol.
tel.: 602 692 576
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Projekce:
Ctibor Ţeţulka - ZEFRAPROJEKT
Ústí nad Labem-centrum Masarykova 3488/1
400 01 Ústí nad Labem
zefraprojekt@volny.cz
475 209 659

oprávněného

zástupce
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B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Průmyslová zóna Přestanov – CHABAŘOVICE (PZ-PCH)
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad kraje Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyţadující zjišťovací řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1. kategorie II bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Realizace akce Průmyslová zóna Přestanov–Chabařovice je výstavba průmyslových
a skladovacích hal s označením:
o CVA průmyslová a skladovací hala
o CVS průmyslová a skladovací hala
Stavba průmyslových a skladovacích hal se nachází na p.p.č 1688/11, 1688/4, stavbami
komunikací, parkovacích ploch, inţenýrských sítí, oplocení a dešťové nádrţe jsou téţ dotčeny
p.p.č. 1499/3, 1684/1, 1684/2, 1684/4, 1684/5, 1688/2, 1688/3, 1688/5,1688/8 (vše ve
vlastnictví obchodní společnosti EUROFORM spol. s r.o.) a p.p.č. 1466/29 (ve vlastnictví
města Chabařovice), vše v k. ú. Chabařovice, u obce Přestanov v nezastavěné části obce,
v průmyslové zóně. Stavba se nachází na p.p.č 1688/11, 1688/4, v k. ú. Chabařovice,
v nezastavěné části obce v průmyslové zóně.
Celková plocha záměru činí cca 15 ha, z toho:
zastavěná plocha:
33 526 m2
o hala (CVA)
14 874 m2
o hala (CVS)
18 634 m2
o vrátnice
18,0 m2
komunikace a zpevněné plochy
50 406 m2
o Počet parkovacích míst:
430 (z toho 74 NA)
zeleň
66 844 m2
Součástí záměru je vybodování odpovídajícího zázemí včetně obsluţných komunikací,
parkovišť a navazující infrastruktury.
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Dotčené území je součástí průmyslové zóny, která je určena ve schváleném Územním
plánu města Chabařovice jako prostor pro skladování a výrobu (Příloha H.1).

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

Ústecký kraj
Chabařovice
Chabařovice 650498

Obrázek – Orientační umístění záměru – širší vztahy

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Projekt řeší návrh výstavby průmyslových a skladovacích hal na pozemcích investora. Místo
stavby, PZ Přestanov – Chabařovice, má ideální napojení na technickou a dopravní
infrastrukturu. Lokalita má vynikající dopravní napojení, včetně spojů meziměstské dopravy
měst Teplice a Ústí nad Labem.
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Záměr představuje výstavbu hal v průmyslovém areálu. Dotčené území je součástí
průmyslové zóny, která je určena ve schváleném Územním plánu města Chabařovice, jako
prostor pro skladování a výrobu (Příloha H.1).
Průmyslová zóna Přestanov o celkové rozloze 17 ha je lokalizována na jihozápadním okraji
obce Přestanov, cca 3 km východně od města Krupka. Západně ve vzdálenosti 8 km leţí
statutární město Teplice a 10 km východně statutární město Ústí nad Labem.

Posuzovaný
záměr
ULK540

ULK132,
ULK548

Areál
EGRES TM

Obrázek – kumulace s jinými záměry

Kumulace s jinými záměry
Ke kumulaci s jinými záměry stavebního charakteru nedojde, ale je třeba brát v úvahu, ţe
budoucí uţívání stavby ovlivní především dopravní situaci v zájmovém území.
Nejblíţe SV směrem navazuje navrhovaný záměr na areál EGRES TM, který dle informace
SÚ (stavebního úřadu) v Chabařovicích ukončil provoz ke konci roku 2007, a proto není
v navazujících studiích jiţ s tímto záměrem (výrobním závodem) uvaţováno. V současné
době je areál zveřejněn k prodeji. Případnými kumulacemi námi posuzovaného záměru se
bude muset zabývat nový vlastník areálu. Kumulace pro nás v tomto případě přicházejí
v úvahu pouze z hlediska dopravy.
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V nejbliţším okolí jsou známy níţe uvedené záměry, které jsou ve fázi přípravy.


ULK132 Průmyslový lihovar Přestanov, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Křižíkova
2393, 415 99 Teplice, v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr
zjišťovacího řízení 9.5.2005 záměr nebude posuzován podle zákona.
 ULK548 PZ Přestanov-výrobní a skladový areál Brněnská rozvojová společnost a.s.,
Gorkého 658/15, 460 01 Liberec. v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 ULK540 Dopravní a logistický areál RTR - TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o.,
Štefánkova 13, 400 01 Ústí nad Labem v kompetenci Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Závěr zjišťovacího řízení 20.4.2009 záměr nebude posuzován podle zákona.
Jako hlavní vlivy, které mohou v souvislosti s uvaţovaným záměrem kumulovat, lze uvaţovat
především vlivy z navazující obsluţné silniční dopravy - tato doprava bude kumulovat se
stávající dopravou na pozemních komunikacích silnice I/13 (E442) a silnice II/253.
Kumulativními vlivy z provozu se podrobněji zabývají odborné podkladové studie (HS a
RS).

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Umístění záměru je dáno vlastnickými právy k pozemkům stavby, moţnostmi napojení na
technickou a dopravní infrastrukturu i limity vyuţití území, které jsou dané územním plánem
s ohledem na poţadavky investora na lokalizaci stavby.
Areál má velmi dobré dopravní napojení (silniční spojení s průmyslovým centrem v Ústí nad
Labem i s Teplicemi, po komunikacích I. a II. třídy - silnice I/13 a II/253, dálnice - sjezd na
dálnici D8 se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality průmyslové zóny.
Umístění záměru do lokality s poměrně vysokou nezaměstnaností zlepší situaci na
pracovním trhu.
Záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Chabařovice (Příloha H.1.).
Jedná se o plochu s následujícími přípustnými funkcemi:
 zařízení výroby a výrobních sluţeb, které nenarušují sousední zóny nebo přilehlé
 pozemky pásmy hygienické ochrany, sklady a zařízení velkoobchodu
 skladovací zařízení a překladiště
 sluţby všeho druhu
 drobná výroba a řemesla
 čerpací stanice pohonných hmot
 nákupní centra
 zařízení velkoobchodu
 odstavná stání, hromadné garáţe
 zařízení technického vybavení
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Varianty řešení
Z hlediska technického a technologického řešení záměru či jeho umístění zadavatel neuvaţuje
o ţádném alternativním řešení. Pro posuzování vlivu záměru na ţivotní prostředí podle
zákona č. 100/200 1 Sb. přicházejí do úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navrţený záměr
Jedná se o realizaci výstavby skladovacích a průmyslových hal posuzovaného záměru dle
návrhu investora v území průmyslové zóny. Popis aktivní varianty včetně vstupů a výstupů je
uveden v příslušných kapitolách části B tohoto oznámení.
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru, je uvaţována jako referenční varianta
určená pro srovnání vlivů záměru na ţivotní prostředí.
3. Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb a nejsou
zde zohledňovány poţadavky ochrany ţivotního prostředí. Tato varianta není realizovatelná,
neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŢP v ČR.

B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
a) Stavební část:
Hala CVA
délka objektu
šířka objektu
výška objektu
zastavěná plocha

204,60 m
72,70 m
13,70 m
14 874 m2

Hala CVS
délka objektu
šířka objektu
výška objektu
zastavěná plocha

192,70 m
96,70 m
13,70 m
18 634 m2

Vrátnice
délka objektu
šířka objektu
výška objektu
zastavěná plocha

6,0 m
3,0 m
3,3 m
18,0 m2

Konstrukčně jsou objekty pojaté jako vícelodní haly, tvořeny montovaným
ţelezobetonovým skeletem s modulem 12,0 m v obou směrech. Hala je v západní části
doplněná dvoupodlaţní administrativní a provozní částí, která je rovněţ tvořená ţb. skeletem.
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Ţelezobetonové sloupy haly profilu 400 x 400 mm jsou doplněny krátkými konzolami pro
moţnost instalace jeřábových drah mostových jeřábů s poţadovanou nosností kočky 2,5 t.
Administrativní část je tvořená podélným ţb. montovaným skeletem s modulovou osou
6,0 m x 6,0 m se ţelezobetonovými prefabrikovanými stropy.
Střešní plášť je lehký prefabrikovaný sendvičový z velkorozponových panelů systému DART,
střešní konstrukce je plochá sedlová s naspádováním k mezistřešním ţlabům,
u administrativní části plochá s naspádováním k vnitřním střešním vpustím. Hala bude
doplněna v příčném směru plochými segmentovými světlíky, v administrativní části pak
světlíky čočkovými. Na střeše stavby bude provedena příprava pro osazení fotovoltaických
panelů a solárních kolektorů pro ohřev TUV.
Zaloţení objektu bude provedeno plošné na základových patkách. S ohledem na osazení do
terénu bude jiţní část objektu řešená jako nakládací a vykládací rampa s úrovní terénu
-1,2 m.
Schodiště v objektu budou ţelezobetonová prefabrikovaná. Obvodový plášť bude lehký
montovaný pomocí vodorovných sendvičových polyuretanových panelů Kingspan tl. 200
mm, které budou zavěšeny na ţb. sloupech s pomocnou ocelovou paţdíkovou konstrukcí.
Obvodový plášť bude doplněn vodorovnými pásy plastových oken.
HALA CVA
Bude se jednat se o halu s administrativní dvoupatrovou částí.
Administrativní část bude vytápěna teplovodně pomocí kotlů umístěných v adm. časti
budovy. Max. předpokládaný výkon kotelny bude do 100 kW - bude se jednat o odběrné
plynové zařízení. Jednotlivé místnosti v administrativní části budou vytápěny pomocí
deskových otopných těles. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí nepřímoohřívaného zásobníku
s přednostním ohřevem TUV pomocí solárních kolektorů. Sociální zařízení a šatny budou
větrány nuceně pomocí VZT jednotky s rekuperací. Kancelářské prostory budou větrány
přirozeně infiltrací pomocí otvíratelných oken.
Montáţní hala bude vytápěna teplovzdušně pomocí decentralizovaných teplovzdušných
plynových jednotek umístěných pod střechou haly, nebo pomocí plynových sálavých zářičů
umístěných pod stropem. Vlastní typ vytápění bude upřesněn v dalším stupni PD.
Jak teplovzdušné jednotky, tak i zářiče budou napojeny na rozvod plynu (propan – butan)
vedený pod stropem haly. Decentralizované vytápění umoţní rozdělení objektu na zóny, které
mohou být vytápěny na rozdílnou teplotu, a tím dojde k sníţení spotřeby tepla. Dále zajistí
jednoduchou montáţ a případný servis jednotlivých zařízení. V případě nefunkčnosti jedné
jednotky nedojde k ohroţení výroby z důvodu nemoţnosti vytápění objektu. Přívod vzduchu
do haly bude řešen nuceně pomocí VZT zařízení s rekuperací. Toto zařízení zajistí dostatečný
přívod čerstvého, filtrovaného a ohřátého vzduchu dle hygienických poţadavků.
HALA CVS
Bude se jednat se o halu s administrativní dvoupatrovou částí. V administrativní části budou
kanceláře a šatny a sociální zařízení.
Administrativní část bude vytápěna teplovodně pomocí kotlů umístěných v adm. časti
budovy. Max. předpokládaný výkon kotelny bude do 150 kW. Jednotlivé místnosti
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v administrativní části budou vytápěny pomocí deskových otopných těles. Ohřev TUV bude
zajištěn pomocí nepřímoohřívaného zásobníku s přednostním ohřevem TUV pomocí
solárních kolektorů. Sociální zařízení a šatny budou větrány nuceně pomocí VZT jednotky s
rekuperací. Kancelářské prostory budou větrány přirozeně infiltrací pomocí otvíratelných
oken.
Hala bude vytápěna teplovzdušně pomocí decentralizovaných teplovzdušných plynových
jednotek umístěných pod střechou haly, nebo pomocí plynových sálavých zářičů umístěných
pod stropem. Vlastní typ vytápění bude upřesněn v dalším stupni PD. Jak teplovzdušné
jednotky, tak i zářiče budou napojeny na rozvod plynu (propan – butan) vedený pod stropem
haly. Decentralizované vytápění umoţní rozdělení objektu na zóny (výrobní a skladová), které
mohou být vytápěny na rozdílnou teplotu, a tím dojde k sníţení spotřeby tepla. Dále zajistí
jednoduchou montáţ a případný servis jednotlivých zařízení. V případě nefunkčnosti jedné
jednotky nedojde k ohroţení výroby z důvodu nemoţnosti vytápění objektu. Přívod vzduchu
do haly bude řešen nuceně pomocí VZT zařízení s rekuperací. Toto zařízení zajistí dostatečný
přívod čerstvého, filtrovaného a ohřátého vzduchu dle hygienických poţadavků.
Vrátnice
Objekt vrátnice o rozměrech 3x6 m bude prefabrikovaný tvořený Unimo buňkou
s hygienickým zařízením. Osazení bude provedeno na předem připravenou základovou desku.
Součástí objektu vrátnice bude i přejezdová váha na váţení nákladních automobilů.

b) Inženýrské objekty
IO 01 Venkovní rozvody VN
Napojení nových trafostanic v jednotlivých objektech CVA a CVS bude provedeno
naspojkováním na stávající kabely VN–35 kV, které jsou jiţ v zájmovém území poloţeny.
Venkovní rozvody VN budou provedeny kabely VN – AXEKVCEY , uloţenými ve
výkopech ve volném terénu 35/100 cm pod niveletou upravených terénů, pod komunikacemi
ve výkopu 50/120 cm pod niveletou komunikace. Kabely budou uloţeny v pískovém loţi,
přikryty cihlami proti mechanickému poškození. Po částečném záhozu bude poloţena
varovná fólie PVC – barva červená. Kabely VN od ostatních rozvodů NN, telefonu apod.
budou odděleny cihlou.
IO 02 Venkovní rozvody NN
Napojení venkovních rozvodů NN pro jednotlivé objekty bude provedeno z vestavěných
trafostanic v jednotlivých objektech. Venkovní rozvody NN budou provedeny kabely
NN–AYKY, CYKY, uloţenými ve výkopech ve volném terénu 35/80 cm pod niveletou
upravených terénů, pod komunikacemi ve výkopu 50/120 cm pod niveletou komunikace.
Kabely budou uloţeny v pískovém loţi, přikryty zákrytovými plastovými deskami proti
mechanickému poškození. Po částečném záhozu bude poloţena varovná fólie PVC – barva
červená.
IO 03 Venkovní kanalizace dešťová
Dešťová kanalizace bude slouţit pro odvod vod ze střech a zpevněných ploch areálu.
Zpevněné plochy budou odvodněny pomocí silničních vpustí resp. liniových štěrbinových
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ţlabů. Plochy určené k parkování nákladních vozidel budou odvodněny přes odlučovače
ropných látek, parkovací plochy pro osobní automobily budou navrţeny s povrchem
z polovegetačních tvárnic se vsakováním dešťových vod. Jako ochrana proti pronikání
ropných látek do podloţí bude pouţita ochranná sorpční fólie v podkladních vrstvách
parkovacích ploch.Venkovní dešťová kanalizace bude provedena z korugovaného
kanalizačního potrubí z PP Ø DN 200 aţ 560. Dešťové vody jsou svedeny gravitačně do
retenční nádrţe, odkud jsou následně rovněţ gravitačně regulovaně odvedeny v max.mnoţství
dešťových vod 25 l/s do Habartického potoka, přes výústní objekt se zpevněnými stěnami a
dnem se zpětnou klapkou.
IO 04 Venkovní kanalizace splašková
Splašková kanalizace bude slouţit pro odvedení odpadních splaškových vod z objektů
v areálu. Splašková kanalizace bude provedena ze ţebrovaného kanalizačního potrubí
z polypropylenu v Ø DN 200 aţ 300. Kanalizace bude zaústěna do připojovací šachty
v jihozápadním cípu areálu stoky „A“ do kanalizace města Chabařovice odvedené do
kanalizačního systému města Ústí n/L se zakončením na ČOV v Neštěmicích.
IO 05 Přípojka telefonu
Napojení areálu na rozvod JTS bude provedeno ve stávajícím síťovém rozvaděči SIS, který je
osazen v blízkosti stávajícího motorestu. Podle údajů O2 je moţné z tohoto síťového
rozvaděče napojit 50 párů, volná kapacita.
Venkovní rozvody O2 budou provedeny kabely TCEPKPFLE, uloţenými ve výkopech ve
volném terénu 35/80 cm pod niveletou upravených terénů, pod komunikacemi ve výkopu
50/120 cm pod niveletou komunikace. Kabely budou uloţeny v pískovém loţi, přikryty
zákrytovými plastovými deskami proti mechanickému poškození. Po částečném záhozu bude
poloţena varovná fólie PVC – barva červená.
IO 06 Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace a zpevněné plochy jsou navrţeny ţivičné. Komunikace jsou navrţeny jako
obousměrné dvoupruhové s jízdními pruhy šířky 3,5 m.
Skladba komunikací je navrţena dle TP 170 v násl. skladbě:
asf. beton střednězrnný
ABS I
40 mm
obal. Kamenivo
OKS UI
70 mm
kamenivo zpev. cementem
KSC I
130 mm
štěrkodrť
ŠD
200 mm
Je nutno zajistit E,def,2 pláně 45 MPa a E def,2 štěrkodrti 80 MPa.
Odvodnění ploch bude provedeno pomocí silničních vpustí resp. štěrbinových ţlabů.
Parkovací plochy určené k parkování nákladních vozidel budou odvodněny přes gravitačně
sorpční odlučovače ropných látek GSOL, parkovací plochy pro osobní automobily budou
navrţeny s povrchem z polovegetačních tvárnic se vsakováním dešťových vod, ochrana
podloţí před ropnými látkami bude zajištěna sorpční textilií, jeţ bude vřazena do skladby
vozovky. Odvodnění objízdné komunikace v nově navrţené části bude otevřeným
odvodňovacím příkopem do místa napojení na jiţ dříve navrţenou příjezdovou komunikaci –
I etapa, trasa 2, kde bude provedeno napojení na kanalizaci této komunikace.
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Chodníky jsou navrţeny jednostranné šířky 1500 mm s povrchem z bet. dlaţby
v následující skladbě:
zámk. dlaţba
ZF
60 mm
loţe
L
40 mm
štěrkodrť
ŠD
200 mm.
Komunikace areálu budou napojeny na jiţ dříve navrţenou komunikaci - Příjezdová
komunikace, I. etapa, trasa 2, na kterou bylo vydáno Městským úřadem Chabařovice –
stavebním úřadem, samostatné územní rozhodnutí o umístění stavby č. j.3302/SÚ/772/07 ze
dne 8. 1. 2008 a následně Rozhodnutí o prodlouţení platnosti územního rozhodnutí o umístění
stavby č.j. 3632/SÚ/850/09 ze dne 4.1.2010. Napojení bude napojeno odbočkou do areálu ze
severní strany cca 50 m za připojením na silnici II/253, na opačné straně bude propojení
s areálem v místě původně navrţeného obratiště, které nebude realizováno. Odvodnění dříve
navrţené komunikace zůstane zachováno se zaústěním do Habartického potoka.
IO 07 Terénní a parkové úpravy
V rámci terénních úprav bude v rozsahu trvale zastavěných ploch provedena skrývka ornice a
její deponie v prostoru stavby. Dále budou provedeny hrubé terénní úpravy pro stavební
objekty a komunikace včetně protihlukového valu výšky 3,0 m podél severního okraje
areálu. Parkové úpravy budou spočívat v ozelenění nezastavěných ploch areálu včetně
výsadby vhodné stínící a okrasné zeleně. Specifikace jednotlivých druhů zeleně bude
předmětem dalších stupňů PD.
IO 08 VO
Pro orientační a bezpečnostní osvětlení venkovních ploch navrţeno venkovní osvětlení, které
bude provozovat investor z vlastního zdroje. Venkovní osvětlení parkovacích ploch pro
osobní automobily a příjezdových komunikací bude řešené svítidly na bezpaticových
hraněných stoţárech výšky 9 m se sodíkovými vysokotlakými výbojkami. Manipulační
plochy před objekty a objízdné komunikace budou osvětleny výbojkami, které budou
umístěny na objektech. Venkovní osvětlení bude napájeno zemními kabely z nových
rozvaděčů RVO. Spínání bude realizováno soumrakovým spínačem. Osvětlení objízdné
komunikace nebude v této etapě výstavby navrţeno, neboť se předpokládá jeho vybudování
v rámci dalších etap rozvoje areálu. Předpokládaný příkon bude cca 4,9 kW.
IO 09 Oplocení
Oplocení je navrţeno montované kovové průmyslové výšky 2400 mm včetně prefabrikované
betonové podhrabové desky. Podhrabové desky budou slouţit k zabránění migrujících
obojţivelníků na produkční plochy.
IO 10 Poţární nádrţ a stanice SHZ
Z důvodů vybavení objektů stabilním hasicím zařízením bude osazena venkovní nadzemní
poţární nádrţ o kapacitě 620 m3. Nádrţ bude ocelová kruhového průřezu Ø10,5 m výšky 7,5
m. Zaloţení bude provedeno na základové ţb. desce. Stanice SHZ pro umístění technologie
bude přízemní zděný nepodsklepený objekt o rozměrech 7,9 x 7, 9 m výšky 40,1 m.
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IO 11 Venkovní rozvody plynu
Z nadzemních nádrţí PB budou provedeny rozvody pro jednotlivé haly. Rozvody budou
provedeny obvyklým způsobem z polyetylénového potrubí PE HD 80, uloţeného do předem
připravené rýhy.
IO 13 Přípojka vody
Napojení vody bude provedeno z nově vybudovaného vodovodního řadu Pe HD 225/13,4
podél severního okraje staveniště, který byl vybudován v rámci zasíťování průmyslové zóny.
Napojení bude provedeno z připravených vodoměrných šachtách potrubím Pe 150 SDR 17,
na kterém budou vysazeny hydranty. Za hydranty budou rozvody vody pro objekty a nádrţ
SHZ v profilu Pe 100.
IO 14 Dešťová nádrţ
Dešťová nádrţ je navrţena o vnitřních rozměrech 20x24x3 m. Celkový objem nádrţe je 1320
m3, z toho zásobní objem 620 m3 (pro poţární potřebu) a retenční objem 700 m3. Nádrţ je
obdélníková ţelezobetonová podzemní dle ČSN 75 6221. Nádrţ je navrţena jako stále
protékaná směrem k recipientu s regulátorem odtoku na výtoku.
Součástí výstavby budou:
Zásobníky na PB
V areálu budou pro vytápění objektu osazeny nadzemní zásobníky PB Flaga o kapacitě
4*17 m3 o rozměrech 4*Ø1,6*9,0 m. Zásobníky budou osazeny na ţb. základové desce
o rozměrech 11,4 m * 11,0 m. Zásobníky budou oploceny.
Čerpací stanice LPG
Čerpací stanice LPG bude slouţit pro tankování vysokozdviţných vozíků s pohonem na
propan-butan. Bude pouţita vnitropodniková stanice LPG typu Mini BONETT – speciální typ
kompaktní stanice pro plnění VZV s nadzemním zásobníkem o kapacitě 1t (2700 l). Součástí
čerpací stanice je výdejní stojan a zastřešení výdejního stojanu.
Čerpací stanice pohonných hmot
Pro tankování vysokozviţných vozíků s dieselovým pohonem bude osazena vnitropodniková
čerpací stanice typu Compact o objemu 3000 l. Průměr nádrţe 1250 mm, délka 2700 mm.
Součástí čerpací stanice je výdejní stojan a zastřešení výdejního stojanu. Základem MČS je
ocelová nadzemní skladovací nádrţ dvouplášťové konstrukce, kde vnější plášť tvoří havarijní
jímku. Těsnost obou plášťů je po vyrobení kontrolována pomocí přetlaku v meziprostoru a
během provozu nádrţe pomocí podtlaku. Nádrţ je umístěna na dvou ocelových sedlech, která
jsou kotvena do základových patek. Povrchová úprava nádrţe je provedena syntetickým
nátěrem.
Odlučovače ropných látek
Odlučovače ropných látek budou slouţit k odvedení dešťových vod z parkovacích ploch.
Odlučovače ropných látek jsou umístěny v zelených plochách, popř. jsou přejezdné. Dle
velikosti odvodňovaných ploch jsou navrţeny odlučovače řady GSOL velikosti 20/100.
Gravitačně sorpční plastové odlučovače lehkých kapalin jsou vyrobeny v „baleném“
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provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrţ se sedimentační komorou,
koalescenční vloţkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi
s obetonováním.
Trafostanice
Trafostanice budou tvořeny trafostanicí pro zařízení staveniště, která bude umístěna
v jihozápadním cípu areálu. Kaţdá z hal pak bude mít vlastní trafostanici.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Zahájení - dle moţností investora a průběhu schvalovacích procesů
Dokončení – cca rok 2013

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

Ústecký kraj
Chabařovice, Přestanov
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.


§ 8 zákona 254/2001Sb., o vodách – povolení k nakládání s vodami (POÚ),



§ 56 odst.1 zák.114/1992 Sb. - výjimky ze zvl. chráněných druhů – KÚÚK,
§ 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF,





§ 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb., závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona správy OÚ obcí s rozšířenou působností,
Územní řízení a Stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb. – SÚ Chabařovice.



další, které vyplynou z poţadavků OOP.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Předkládaný záměr výstavby Průmyslové zóny předpokládá zábor zemědělské půdy. Podle
údajů z katastru nemovitostí jsou pozemky p.č. 1688/11 a 1684/4 v katastrálním území
Chabařovice, na kterých je navrhována stavba, definovány jako orná půda. Realizací záměru
dojde k odnětí zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu 150.776 m2 tj. 15, 0776 ha orné půdy
(bonita IV. a V. – viz tabulka níţe), přičemţ zastavěná plocha bude v rozsahu 33.526 m2,
komunikace a zpevněné plochy v rozsahu 50.406 m2 a zeleň v rozsahu 66.844 m2.
Navrţeným záměrem nebude dotčen lesní půdní fond (PUPFL). Stavba se nenachází
v ochranném pásmu lesa.
O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě,
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svaţitosti a expozici pozemku.
Souhrnem lze konstatovat, ţe pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:
prvním
- o klimatickém regionu,
druhém a třetím
- o půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,
čtvrtém
- o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,
pátém
- o skeletovitosti, hloubce půdy apod.
Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika tříd ochrany (dle
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) uvádíme níţe:
I - jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převáţně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je moţno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převáţně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II - jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jedná o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné,
III – jsou zde sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je moţno územním plánováním vyuţít
pro eventuální výstavbu,
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IV - půdy s převáţně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, s jen omezenou ochranou, vyuţitelné i pro výstavbu,
V - jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, svaţité hydromorfní štěrkovité aţ
kamenité a erozně nejvíce ohroţené, pro zemědělské účely postradatelné.
Tabulka – přehled pozemků v k.ú. Chabařovice

Ochrana ZPF

Celková výměra m2

p.č.

druh pozemku

1688/19

Orná půda

22213 – V. tř.
25113 – IV.tř
25014 – V. tř

140.888

1684/4

Orná půda

22213 – V. tř.

9.888

Bilance zemních prací
S ohledem na mírnou svaţitost stavebního pozemku a velikost stavby a její osazení stavby je
uvaţováno s následující bilancí zemních prací:
 celkem výkopy 34 021 m3
 celkem násypy 11 521 m3
Celkem přebývá 22 500 m3 (mimo ornici, do násypů nejsou zahrnuty podkladní vrstvy
objektů a komunikací, které budou prováněny z dovezených materiálů). Zbývající zemina
bude rozprostřena v cípu mezi ţel. tratí a původní vlečkou v mocnosti od 0,3 do 1,3 m).
Zemina nevhodná do násypů a přebytečná zemina bude pouţita na vybudování
protihlukového valu o výšce podél severního okraje staveniště (cca 5 500 m3), přebytečná
zemina vhodná do násypů (cca 17 000 m3) bude rozprostřena v jiţním cípu staveniště jako
terénní úpravy pro případnou další výstavbu.
Před zahájením stavby bude v rozsahu dotčených ploch provedena skrývka ornice, která bude
deponována v prostoru staveniště. Část deponované ornice bude pouţita na finální úpravy
staveniště, přebytečná ornice bude nabídnuta k odprodeji pro další vyuţití nebo zůstane
deponována pro účely další výstavby. Skrývka ornice bude provedena v rozsahu cca
15000 m3. Deponie ornice budou umístěny v areálu stavby. V rámci stavby bude provedeno
doplnění areálu vhodnou okrasnou a stínící zelení a výsadbou travnatých loch.

B.II.2 Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Napojení vody bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu podél severního okraje
staveniště, který byl pro stavbu vybudován v rámci zasíťování průmyslové zóny. Napojení
bude provedeno v připravených vodoměrných šachtách.
a) v době výstavby
Voda bude potřeba ve fázi výstavby pouze pro sociální a technologické účely. Betonová směs
nebude vyráběna v místě výstavby, směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.
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Voda technologická - Potřeba technologické a provozní vody při výstavbě se vztahuje
zejména na tyto činnosti:
 kropení rozestavěných částí stavby, přístupových a stavebních komunikací,
 očista vozidel a stavebních strojů.
Spotřeba technologické vody není v současné době stanovena.
Pitná voda
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovodní řad HDPE 225 podél silnice I/13, který byl
vybudován v rámci přípravy území. Napojení bude provedeno v přípravných vodoměrných
šachtách.
Do doby vybudování trvalé vodovodní přípojky doporučujeme řešit dodávku pitné vody pro
dělníky ve formě vody balené nebo formou přistavení cisterny.
dle směrnice č.9 MVLH ČSR z r. 1973 je stanovena potřeba vody:
- pro pití
5
l/osoba/směna
- pro mytí a sprchování pracovníků 120 l/osoba/směna
Spotřebu vody získáme pomocí vzorce: Q= (5 + 120)*P (počet osob)
V současnosti není znám počet pracovníků stavby.
Zásobování vodou během výstavby zajistí dodavatel stavby.
b) v době provozu
V době zpracování dokumentace není známa technologie v popisovaných halách. Provoz
bude vyţadovat určitou spotřebu vody pro sociální účely, souvisí to ale počtem zaměstnanců,
kteří v halách budou pracovat.
Poţární voda – Jako zdroj poţární vody bude osazena venkovní nadzemní poţární nádrţ
o kapacitě 620 m3. Nádrţ je navrţena o rozměrech 20 x 24 x 3m. Objem nádrţe je celkem
1320 m3 z toho zásobní objem je 620 m3 (pro poţární potřebu) a retenční objem je 700 m3
(určeno pro retenci dešťových vod).

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje: Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových
zdrojů
o kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky
o ţivičný kryt zpevněných ploch a vozovky
o betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
o betonové dlaţby, keramické výrobky, ţelezo pro armatury, svislé konstrukce,
vodorovné
o konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod.
Mnoţství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území. Upřesnění mnoţství, případně dalších stavebních materiálů a přesné určení zdrojů
těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy.
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Energetické zdroje:
Napojení venkovních rozvodů NN pro jednotlivé haly bude provedeno z vestavěných
trafostanic v jednotlivých objektech.
Venkovní rozvody NN budou provedeny kabely NN – AYKY, CYKY, uloţenými ve
výkopech ve volném terénu 35/80 cm pod niveletou upravených terénů, pod komunikacemi
ve výkopu 50/120 cm pod niveletou komunikace. Kabely budou uloţeny v pískovém loţi,
přikryty zákrytovými plastovými deskami proti mechanickému poškození. Po částečném
záhozu bude poloţena varovná fólie PVC – barva červená.
Energie pro stavbu bude odebírána z distribuční trafostanice TS 35kV/22kV/160kVA typu
betonbaum, která bude osazena pro potřeby zařízení staveniště a dále i pro provozní potřeby
do té doby, dokud bude přívodní kabel VN napájen na úrovni 35 kV.
Energie pro provoz: Napojení bude provedeno v místě distribuční trafostanice a na úrovni
22 kV bude přivedeno do jednotlivých hal. Část VN bude mít napěťovou soustavu AC 3, 35
kV/22 kV/, 50Hz, IT a část NN bude mít napěťovou soustavu AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz,
TN-C, TN-S.
Pro zajištění osvětlení, větrání a dalších činností, které budou zajišťovat chod hal, se bude
vyuţívat elektrická energie.
 Hala CVA: PS 2,5 MW roční spotřeba Ar 5200 mlh/rok
 Hala CVS: PS 3,5 mW roční spotřeba Ar 6240 MWh/rok
Pro orientační a bezpečnostní osvětlení venkovních ploch navrţeno venkovní osvětlení, které
bude provozovat investor z vlastního zdroje. Venkovní osvětlení parkovacích ploch pro
osobní automobily a příjezdových komunikací bude řešené svítidly na bezpaticových
hraněných stoţárech výšky 9 m se sodíkovými vysokotlakými výbojkami. Manipulační
plochy před objekty a objízdné komunikace budou osvětleny výbojkami, které budou
umístěny na objektech. Venkovní osvětlení bude napájeno zemními kabely z nových
rozvaděčů RVO. Spínání bude realizováno soumrakovým spínačem.
Osvětlení objízdné komunikace nebude v této etapě výstavby navrţeno, neboť se předpokládá
jeho vybudování v rámci dalších etap rozvoje areálu.
Předpokládaný příkon bude cca 4,9 kW.
Venkovní osvětlení: 2,10 kW roční spotřeba Ar 10 192 kWh/rok
Vytápění
Napojení na teplo - zdrojem energie pro vytápění budou nadzemní zásobníky PB o kapacitě
4 x 17 m3, které budou umístěné v areálu. Výhledově je uvaţováno s přivedením zemního
plynu do areálu – zásobníky PB budou odstraněny a provedeno přepojení zařízení na zemní
plyn.
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HALA CVA
ADM. BUDOVA
Tepelné ztráty
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva
HALA
Tepelné ztráty
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva
CELKEM CVA
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva

kW
MW/rok
GJ/rok
kg/rok

VYTÁPĚNÍ
35
50
180
4 000

VZT
25
40
150
3 400

kW
MW/rok
GJ/rok
kg/rok

350
760
2 750
62 300

170
370
1 350
30 600

MW/rok
GJ/rok
kg/rok

1 400
5 070
114 800

kW
MW/rok
GJ/rok
kg/rok

VYTÁPĚNÍ
75
185
670
15 200

VZT
60
150
530
12 000

kW
MW/rok
GJ/rok
kg/rok

400
875
3 150
71 450

300
660
2 350
53 300

MW/rok
GJ/rok
kg/rok

2 580
9 300
210 950

OHŘEV TV

CELKEM

180
640
14 500

270
970
21 900

1 130
4 100
92 900

HALA CVS
ADM. BUDOVA
Tepelné ztráty
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva
HALA
Tepelné ztráty
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva
CELKEM CVS
Spotřeba tepla
Spotřeba paliva

CELKEM CVA+CVS
Spotřeba tepla
MW/rok
GJ/rok
Spotřeba paliva
kg/rok

3 980
14 370
325 750

OHŘEV TV

CELKEM

710
2 600
59 000

1 045
3 800
86 200

1 535
5 500
124 750
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravně bude areál napojen areálovou obsluţnou komunikací na silnici II/253 Přestanov Chabařovice. Dále je návaznost na silnici I/13 směr Teplice, nebo směr Děčín, Ústí nad
Labem (dálnice D 8). Sjezd na příjezdovou komunikaci bylo Městským úřadem Chabařovice
– stavebním úřadem vydáno samostatné územní rozhodnutí o umístění stavby
č. j.3301/SÚ/771/07 ze dne 8. 1. 2008 a č.j. 3632/SÚ/850/09 ze dne 4.1.2010.
Výhledově se předpokládá napojení ţelezniční vlečky v místě dříve zrušené vlečky (koleje
sneseny, existující těleso vlečky) pro optimalizaci dopravy do/z areálu – kombinovaná
doprava.
Předpoklad dopravy vyvolané záměrem:
Předpoklad frekvence dopravy: 400 jízd OA/den (včetně návštěvníků a servisu)
20 jízd NA/den
Do výpočtu je dále zahrnut provoz na parkovištích, kde se jedná o 430 parkovacích míst
(z toho 74 pro NA).
Předpokládané rozdělení dopravy:
NA: 30% směr Chabařovice, 70% směr I/13 (20% směr Teplice, 50% směr Děčín)
OA: 40% Chabařovice, 20% Teplice, 40% Děčín
Tab. Rozdělení dopravy související s provozem hal:

úsek
A

Komunikace
II/253

B
C

II/253
I/13

D

I/13

Úsek
Výjezd z areálu – směr
Chabařovice
Výjezd z areálu – směr I/13
Křiţovatka s II/253– směr
Děčín
Křiţovatka s II/253– směr
Teplice

Počet jízd OA
160

Počet jízd NA
6

240
160

14
10

80

4
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Území je charakterizováno poměrně významnými zdroji znečišťování ovzduší, které se
projevují hlavně za nepříznivých meteorologických podmínek zvláště v zimním období při
inverzním zvrstvení atmosféry. Kromě stacionárních zdrojů znečišťování spolupůsobí stále
významněji i mobilní zdroje – doprava.
Emise:
Ekologické spady: pevné, plynné a kapalné látky znečišťující atmosféru, které padají na
zemský povrch.
Jsou to látky vypouštěné do ovzduší během výrobního procesu. Jsou tvořeny pevnými a
plynnými látkami unikajícími ze zdrojů znečištění. Poté, co dojde ke styku emisí například s
vodními parami, prachem, půdou a jiným, stávají se z emisí imise. Často padají velice daleko
od zdroje emisí. Pokud imise obsahují škodlivé látky, narušují biosféru.
a) v době výstavby
Bodové zdroje znečištění
V rámci předkládaného záměru nejsou uvaţovány bodové zdroje znečištění ovzduší, pouze
krátkodobé, např. provoz kompresorů popřípadě dalších mobilních mechanismů spalujících
motorovou naftu.
Liniové a plošné zdroje znečištění
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze povaţovat staveniště po
dobu provádění výkopových prací, dále také skládky stavebních materiálů včetně materiálů
demoličních, mezideponie sejmutých svrchních vrstev půdního profilu atd.
Zdrojem znečištění ovzduší bude tak především polétavý prach z prováděných stavebních,
demoličních a zemních prací, z povrchu ploch zbavených vegetace, z prachu zvířených
nečistot nanesených vozidly na přístupové komunikace z prostoru vlastní stavby. Pojezd
vozidel a strojů po staveništi bude v průměru do 0,25 km.
Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních
vozidel. Dojde tak k určitému nárůstu, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení
emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, ale zásadní měrou však nezhorší současnou
situaci. Maximální dopravní zatíţení se předpokládá během terénních úprav a realizace hrubé
stavby, kdy lze očekávat kolem 15 nákladních automobilů za den. Tato etapa bude trvat
maximálně 3 měsíce.
Pro autodopravu je obvyklý rozsah sledovaných látek: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované částice frakce prachu PM10.
Upřesnění údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude moţno
provést aţ v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby
a dále budou určeny druhy a mnoţství jednotlivých materiálů.
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Při poţadavku dodrţování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat
opatření uvedená v další části předkládaného oznámení uvedená v kapitole (D.IV.2).
Zdrojem emisí plynných škodlivin do ovzduší budou zejména:
o těţké nákladní automobily přiváţející beton, stavební materiál, štěrk a písek,
o frekvence průjezdu vozidel a jejich pojezdní rychlost,
o stavební mechanizace.
Pro stavební stroje a mechanismy jsou uvaţovány následující orientační faktory:
Tabulka – emise zařízení pomocné a doplňkové mechanizace
Znečišťující
látka

Emise

SO2
4,8 g/l

NOx
26,8 g/l

CO
27,2 g/l

CxHy
21,7 g/l

Benzen
3,7 g/l

PM10
13,3 g/l

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, zanedbatelné a časově omezené. Pravidelným
skrápěním a údrţbou komunikací a manipulačních ploch se prašnost výrazně omezí.
Tabulka - Emisní faktory motorových vozidel

[18]

b) v době provozu
Bodové zdroje znečištění
S dokončením výstavby a zahájením provozu lze předpokládat vznik celé řady bodových
zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o vytápění jednotlivých hal.
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Tabulka: Předběţná kategorizace zdroje
Spalovací
popis
zdroje

Hala CVA

kotel 100 kW
na PB

Hala CVS

kotel 150 kW
na PB

Hala CVA

infrazářiče
o celkovém
výkonu 300 kW
Infrazářiče o
celkovém
výkonu 400 kW

Hala CVS
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kategorizace

Legislativní
předpis

Poznámka

malý zdroj
znečišťování
ovzduší
malý zdroj
znečišťování
ovzduší
střední zdroj
znečišťování
ovzduší
střední zdroj
znečišťování
ovzduší

zák. 86/2002
Sb. v platném
znění
zák. 86/2002
Sb. v platném
znění
zák. 86/2002
Sb. v platném
znění
zák. 86/2002
Sb. v platném
znění

výkon menší
neţ 0,2 MW
výkon menší
neţ 0,2 MW
výkon vyšší
neţ 0,2 MW
výkon vyšší
neţ 0,2 MW

Emisní faktory určuje vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (pro čerpací stanice
pohonných hmot, určuje pro daný typ zdroje v příloze č. 2 emisní faktory. Podle hodnot
emisních faktorů pro PB jsou v tabulce vypočteny následující hmotnostní toky znečišťujících
látek v g/h. Celkem se pro bodové spalovací zdroje při roční spotřebě cca 34.000 m³ PB jedná
o následující emise:
SO2 ... 0,006 kg/rok,
NOx ... 135,321 kg/rok,
CO ... 34,582 kg/rok,
TOC ... 6,766 kg/rok,
TZL ... 33,830 kg /rok.
Tabulka – emise ze stacionárních zdrojů v g/h
Znečišťující látka

Zdroj 1

Zdroj 2

Zdroj 3

Zdroj 4

Oxid siřičitý (SO2)

0,0008

0,0012

0,0026

0,0030

Oxidy dusíku (NOx)

16,9830

26,1450

59,4405

67,9320

Oxid uhelnatý (CO)

4,3401

6,6815

15,1904

17,3604

Těkavé organické látky (VOC) vyjádřené
jako celkový organický uhlík (TOC)

0,8492

1,3073

2,9720

3,3966

Tuhé znečišťující látky (TZL)

4,2458

6,5363

14,8601

16,9830
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Plošné zdroje znečištění
Čerpací stanice LPG:
Čerpací stanice LPG bude slouţit pro tankování vysokozdviţných vozíků s pohonem na PB
(propan-butan). Bude pouţita vnitropodniková stanice LPG typu Mini BONETT – speciální
typ kompaktní stanice pro plnění VZV s nadzemním zásobníkem o kapacitě 1t (2700 l).
Předpoklad spotřeby je 60 t/rok.
 emisní faktory - 2 kg VOC/t - stáčení a výdej (odborný odhad)
Za uvedených předpokladů budou celkové teoretické emise VOC činit cca 120 kg/rok.
Čerpací stanice nafty:
Pro tankování vysokozdviţných vozíků s dieselovým pohonem bude osazena vnitropodniková
čerpací stanice typu Compact o objemu 3000 l. Průměr nádrţe 1250 mm, délka 2700 mm.
Součástí čerpací stanice je výdejní stojan a zastřešení výdejního stojanu.
Předpoklad spotřeby – výtoč je 40 m3/rok.
 emisní faktor 20g VOC/m3
Za uvedených předpokladů budou celkové teoretické emise VOC činit cca 0,8 kg/rok.
Frekvence automobilové dopravy vyvolaná záměrem (včetně návštěvníků):
 400 jízd osobních automobilů (OA)/den,
 20 jízd nákladních automobilů (NA)/den.
Liniové zdroje znečištění
Zdrojem emisí z liniových zdrojů znečišťování ovzduší bude automobilová doprava v dotčené
oblasti související s dopravní obsluţností v areálu hal. Jednotlivé liniové zdroje představují
komunikace v zájmové oblasti. Je předpokládáno, ţe veškerá přeprava bude probíhat na
silnici II/253 Přestanov-Chabařovice s návazností na silnice I/13 směr Teplice nebo Děčín,
Ústí nad Labem.
Frekvence automobilové dopravy vyvolaná záměrem (včetně návštěvníků):
- 400 jízd osobních automobilů (OA)/den,
- 20 jízd nákladních automobilů (NA)/den.
Do výpočtu je dále zahrnut provoz na parkovištích, kde se jedná o 430 parkovacích míst
(z toho 74 pro NA).
Rozklad dopravy je následující:
o silnice II/253 – výjezd z areálu – směr Chabařovice: 160 OA, 6 NA,
o silnice II/253 – výjezd z areálu – směr silnice I/13: 240 OA, 14 NA,
o silnice I/13, křiţovatka se silnicí II/253 – směr Děčín: 160 OA, 10 NA,
o silnice I/13, křiţovatka se silnicí II/253 – směr Teplice: 80 OA, 4 NA.
Pro výpočtový rok 2015 se jedná o nárůst na uvedených komunikacích:
 1,21 pro silnici I/13
 1,16 pro silnici II/253.
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Tabulka – emisní úroveň liniových zdrojů
Znečišťující látka

NA (g/km.vozidlo)

OA (g/km.vozidlo)

Oxid siřičitý (SO2)

0,0833

0,0135

Oxidy dusíku (NOx)

1,1844

0,1021

Oxid uhelnatý (CO)

3,3938

0,2885

Uhlovodíky (CxHy)

1,1024

0,0616

Benzen

0,0171

0,0028

Tuhé částice frakce PM10

0,2522

0,0005

 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.j: 399/740/03/ ze dne 22.04.2003 s platností do 1.2.2013 dle
rozhodnutí MŢP č.j. 420/820/08/DK. (Příloha H.3)
(citace):
Území je charakterizováno určitou mírou znečištění, a to vlivem dálkového přenosu
znečišťujících látek od zvláště velkých i velkých zdrojů a nepříznivých meteorologických
podmínek hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry. Kromě stacionárních
zdrojů znečišťování spolupůsobí stále významněji i mobilní zdroje – doprava.
Vzhledem ke své poloze a určení je pozaďová oblastní stanice (č. 1007 Krupka)
reprezentativní od 4 do 50 km.
Součtový vliv provozu a pozadí v průmyslové zóně se projevuje nevýrazným nárůstem
hodnot průměrných ročních koncentrací, krátkodobé hodnoty jsou s výjimkou r.b. 2
(referenční bod č.2 – Přestanov č.p. 12) pouze hodnotami pozadí.
V následující tabulce jsou uvedeny: maximum z hodinových, denních hodnot za celý rok –
průměrná roční hodnota.
Tabulka – naměřené imisní koncentrace
Znečišťující látka
Imisní koncentrace

/ Maximální
hodinová Maximální denní
koncentrace (µg/m3)
koncentrace (µg/m3)

Průměrná roční
koncentrace (µg/m3)

SO2

257,8

91,9

10,0

NO21

72,5

53,8

14,4

374,0

121,8

20,7

Frakce prachu PM10

1

Zde je nutno doloţit, ţe koncentrace oxidů dusíku NOx, pro který jsou určeny emisní faktory, je definována jako
koncentrace všech oxidů dusíku. Koncentrace oxidu dusičitého NO2, pro který jsou stanoveny podle platné legislativy imisní
hodnoty, nemůţe být vyšší neţ koncentrace NOx. Z uvedeného důvodu můţeme koncentraci NOx brát jako koncentraci NO2
s tím, ţe koncentrace NO2 bude niţší nebo stejná jako teoreticky určená výpočtová hodnota.
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Citace (příloha H.3. str. 12)
Závěr:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz stavby Průmyslová zóna
Přestanov - Chabařovice mít vliv na znečištění ovzduší v okolí.
Vypočtené hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou
u nejbliţších obytných objektů výrazně pod imisními limity určenými pro ochranu
zdraví.

B.III.2 Odpadní vody
a) v době výstavby
Po dobu výstavby nebude posuzovaný objekt zdrojem odpadních vod splaškových ani
technologických. Vznikající dešťové odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých
pozemků (luk). Je třeba zdůraznit, ţe tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími
látkami.
Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo
posuzovanou lokalitu, kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC
a nádrţe na vodu.
Očista strojních mechanismů (převáţně nákladních automobilů) bude prováděna mechanicky.
Případná očista komunikace bude prováděna ostřikem vodou z cisterny do silničních příkopů.
Jímání dešťových vod nebude prováděno.
b) v době provozu
Navrhovaná dešťová kanalizace je zaústěna do Habartického potoka, který se vlévá do
Ţdírnického potoka. Ve smyslu zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů se jedná o
stavbu pro odvádění odpadních vod na kterou se dle § 67 tohoto zákona nevztahují omezení v
záplavových územích.
 Pro objektivní posouzení moţnosti vypouštění odpadních vod do byla zpracována
odborná studie - Hydrotechnické posouzení Ţdírského potoka (Zpracoval AZ Consul,
spol. s r.o., Ing. Zbyněk Novák, Příloha H.5.)
Ze závěru studie vyplývá, ţe (citace): „Čerpání vod z prostoru plánované průmyslové
zóny Přestanov – Chabařovice potoka nemá prokazatelný vliv na zhoršení povodňových
průtoků v Habartickém, ani Ţdírnickém potoce. Vliv zvýšení průtoků o 25 l/s způsobí
zvýšení hladiny v rámci několika milimetrů, coţ je pod rozlišovací schopnost pouţitého
modelu. I v případě vtoku vod z oblasti jezera Milada, kdy nárůst průtoku je celkově 75 l/s,
není moţné pomocí hydraulického modelu prokázat. Jedná se o velmi malé navýšení průtoku,
které je v případě Q100 pouhé 1%o, Q5 pak o necelé 4 %o.“.
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Odpadní vody splaškové
Odkanalizování splaškových vod bude provedeno do kanalizace města Chabařovice odvedené
do kanalizačního systému města Ústí n/L se zakončením na ČOV v Neštěmicích.
Napojení bude provedeno na stoku „A“ DN 300, přivedené do jihozápadního cípu PZPCH.
Mnoţství těchto odpadních vod bude zhruba rovno (odhadu) spotřebě vody na sociální účely.
Podle projektové dokumentace pro ÚR (územní řízení) je spotřeba vody pro sociální účely na
úrovni cca 70 m3/den. tj. cca 20 500 m3/rok. Reálná spotřeba bude významně niţší v
závislosti na vyuţívání areálu.
Srážkové vody
V rámci hodnocení je navrţeno maximální zasakování dešťových vod. Dle podkladů jsou
pod povrchovou vrstvou humózní hlíny a hlíny písčité, ale i jílovité s příměsí hrubého
materiálu, pevné konzistence. S ohledem na odvozenou propustnost zemin 10-5 m/s je pro
plošné zasakování navrţeno území, kde jsou dle projektu umístěny parkovací plochy osobních
automobilů. Jedná se o území o celkové ploše 10 050 m2.
Pro plošné zasakování bude uzpůsobena skladba těchto parkovacích ploch, případné uniklé
ropné látky z OA zachytí fólie proti ropným produktům. Odvodnění bude gravitační.
Komunikace a plochy vyuţívané nákladními automobily a kamióny není moţné uzpůsobit pro
plošné zasakování z důvodu předepsané únosnosti skladby povrchu. Z tohoto důvodu je nutné
přistoupit k návrhu gravitačního odvodnění dešťovými kanalizacemi. Vpusti, které svádí vodu
z parkovacích ploch nákladních kamionů, jsou zaústěny do větví dešťové kanalizace, na
kterých jsou usazeny LAPOLy.
Kvalita vody na výstupu bude 0,5 mg rop. látek (NEL) v lt. vody.
S ohledem na terénní uspořádání dané lokality jsou jednotlivé větve dešťové kanalizace
svedeny gravitačně do dešťové nádrţe, která je umístěna jiţním směrem od hlavních budov
průmyslové zóny. Z dešťové nádrţe jsou dešťové vody gravitačně svedeny do Habartického
potoka.
V souladu s poţadavkem Povodí Ohře, s.p. je dešťová nádrţ navrţena tak, aby
maximální odtok dešťových vod do koryta Habartického potoka byl omezen na 25l/s.
V rámci projektu byla hodnocena také moţnost vyuţívání dešťových vod. Z retenčního
prostoru dešťové nádrţe je moţné vodu vyuţívat i pro potřeby uţitkové vody v areálu.
Výpočty mnoţství dešťové vody a průtoky v kanalizaci byly provedeny na základě aktuálních
oficiálních dat vydaných ČHMÚ pro zájmové území:
Intenzita krátkodobého deště v l/s/ha
Doba trvání deště
v min.

Intenzita deště s periodicitou n = 0,5

15

149

Intenzita deště s periodicitou n = 0,2

200
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Odvod dešťových vod je navržen dvěma způsoby:
 parkovací plochy pro osobní automobily budou navrţeny ve skladbě umoţňující
plošné zasakování dešťových vod.
 dešťové vody ze střech objektů průmyslové zóny a dešťové vody ze zpevněných
komunikací i parkovacích ploch pro nákladní automobily budou odvedeny dešťovou
kanalizací přes LAPOLy do dešťové nádrţe. Dešťová nádrţ je navrţena o celkové
velikosti 1320 m3 - o rozměrech 20 x 24 x 3m.
Dešťová nádrţ je navrţena jako průtočná a je umístěna v hlavním směru na stoce A. Odtok
z dešťové nádrţe je zajištěn výústní stokou A v délce 360 m a je zaústěn do Habartického
potoka. Nádrţ je navrţena jako stále protékaná směrem k recipientu s regulátorem odtoku na
výtoku. Odtok z nádrţe je limitován povoleným mnoţstvím zaústěných vod Povodím Ohře,
s.p., a to ve výši 25 l/s.
Účelem dešťové nádrţe je ze stálého zásobního prostoru (620 m3) zajistit zásobování pro
splinklerové zařízení a v rámci retenčního prostoru (700 m3) zachytit 15-ti minutovou sráţku
o periodicitě 0,2 i 0,5 před jejím kontinuálním vypouštěním do vodního toku. Dešťové vody
z retenčního prostoru je moţné zároveň vyuţívat i pro potřeby uţitkové vody v areálu.
Odborný odhad mnoţství dešťových vod:
Celkem odvodňované plochy (střechy a komunikace) 7,6 ha
koef. odtoku C
0,8
intenzita deště r
127 l/s.ha
Q = 7,6. 0,8 x 127 = 772 l/s
Technologické vody
Mnoţství a kvalitu případných odpadních vod technologických nelze v této fázi posuzování
kvalifikovaně vyhodnotit. Posuzujeme záměr výstavby hal, a to bez předem známé
technologie. V případě konkrétního vyuţití hal bude toto nutno specifikovat.

Dokumentace dle §8 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Název záměru
Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice
EUROFORM spol. s r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

34/101

B.III.3 Odpady
a) při výstavbě
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání
a následné vyuţití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena
ve smlouvě o provedení prací. Dodavatel stavby bude původcem odpadů a budou se na něj
vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném
znění).
Pro určení mnoţství jednotlivých druhů odpadů byl zpracován seznam odpadů ze stavby,
vycházející z plánovaných prací a vztahující se k jednotlivým provozním souborům (dále jen
PS) a stavebním objektům (dále jen SO). Jedná se především o štěrkové loţe ze ţelezničního
svršku, výkopové inertní materiály, vybouraný beton, stavební kovové konstrukce a další.
Tabulka – přehled odpadů z výstavby
Kategorie
odpadu

Druh odpadu

Kód odpadu

Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
O
Kovové obaly
O
Beton
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a N
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a O
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170107
Ţelezo, ocel
O
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
Biologicky rozloţitelný odpad
O
Směsný komunální odpad
O

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 06

Uliční smetky

20 03 03

O

17 01 07
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

b) v období provozu
Přehled předpokládaných odpadů vznikajících v provozu dle záměru (bude zpřesněno v další
projektové přípravě):
Tabulka - Přehled potencionálních odpadů z provozu
Kód
Kategorie
Název odpadu dle katalogu odpadů
odpadu

02 03 99
15 01 01
15 01 02
15 02 03

O
O
O
O

Odpady jinak blíţe neurčené
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
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15 01 06
15 01 07

20 01 21
20 03 01
20 01 29
20 01 36
20 03 03
20 03 99

Kategorie

O
O
N
O
N
O
O
O
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Název odpadu dle katalogu odpadů

Směsné obaly
Skleněné obaly

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Detergenty obsahující NL
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
Uliční smetky
Komunální odpady jinak blíţe neurčené

Způsoby nakládání s odpady
Nakládání s odpady musí být zajištěno v souladu s legislativou platnou na úseku odpadového
hospodářství v době provozování terminálu.
Doporučujeme, aby systém pro nakládání s odpady, které vzniknou během provozu v areálu
hal, byl upraven interní směrnicí.
Odstraňování odpadů z areálu hal bude zajištěno smluvně oprávněnou osobou (jedná se o
právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem
zařízení k vyuţívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu
odpadu).
Do doby předávání odpadů oprávněné osobě (interval bude uveden ve smlouvě), budou pro
odpady v areálu hal vyčleněny samostatné shromaţďovací prostory se shromaţďovacími
prostředky. Zde budou odpady shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
Shromaţďovací prostředky musí splňovat § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Z hlediska problematiky odpadů z provozu bude respektováno následující:








odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na
vymezených sběrných místech v areálu hal a v příslušných shromaţďovacích
prostředcích (speciální sběrné nádoby, kontejnery apod.), jejichţ typ bude dohodnut
s oprávněnou osobou, která bude zajišťovat odvoz odpadu),
intervaly svozu, stejně jako způsob vyuţití a odstranění odpadu bude dohodnut
s oprávněnou osobou (vytříděný vyuţitelný odpad bude nabízen k vyuţití, vytříděný
nebezpečný odpad bude předáván k odstranění a odpad podobný komunálním
odpadům bude spalován ve spalovně komunálního odpadu, případně odstraňován
uloţením na příslušné skládce odpadů),
odpady z kanceláří budou tříděny na papír, plasty, sklo a ostatní směsný odpad. Takto
roztříděné odpady budou denně přepraveny na vymezená sběrná místa tříděného
odpadu,
nebezpečné odpady (jako jsou zářivky, tonery, oleje, tkaniny znečištěné nebezpečnými
látkami apod.) budou shromaţďovány odděleně podle druhu ve speciálních
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shromaţďovacích prostředcích umístěných ve sběrném místě pro nebezpečných
odpad, nepřístupném veřejnosti. Původce nebezpečných odpadů si zajistí pro
nakládání s těmito odpady souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1

Hluk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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 pouţitých stavebních a montáţních technologiích - udává se v rozmezí
mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů, hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve
vzdálenosti 5 m. Stavební a montáţní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní
době. Tento zdroj hluku bude však pouze nahodilý a dočasný – předpokládá se cca max. 24
měsíců.
Zdroje hluku budou:
liniové – způsobené automobilovým provozem po veřejných komunikacích,
stacionární – způsobené pracemi na ploše staveniště.
Ovlivnění míry hlučnosti vzniklé při stavebních pracích je pouze v kompetenci stavebních
firem a jejich efektivnosti a koordinaci práce.
V souladu s NV 148/2006 Sb. je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti a na
souvisejících zařízeních staveniště stanovena na LAeq T = 65 dB pro dobu mezi 7:00 aţ 21:00
hod s korekcí +15dB. Na základě orientačního stanovení šíření hluku z provozu stavebních
mechanismů do okolního prostoru je moţné stanovit všeobecně platné podmínky pro
provádění stavebních úprav:
 nadměrně hlučné stavební mechanismy nesmí být v ţádném případě provozovány
mimo vyhlášená zařízení staveniště,
 údaje o hlučnosti jsou dostupné v technické dokumentaci jednotlivých strojů a je
povinností provozovatele být s nimi seznámen.
V následující tabulce je uvedena hlučnost strojního zařízení, které budou pravděpodobně na
staveništi pouţívána:
Stojní zařízení

rypadlo malé
nakladač
vrtací souprava
autojeřáb
čerpadlo na betonovou směs
kompresor

Počet kusů

1
1
1
3
1
1

LAeq (dB/A)

80
81
82
75
75
75
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velká míchačka
Automix TATRA

2
2
2
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75
2
73

Pro ekvivalentní hladiny akustického tlaku, jak jsou uvedeny v předcházející tabulce, je
moţné stanovit hladiny akustického výkonu. Ty jsou pro jednotlivá zařízení zpravidla o cca
20 dB vyšší. Výsledkem součtu hladin akustického výkonu uvedeného strojního zařízení je
kumulovaná hodnota akustického výkonu zdrojů 110 dB.
Na druhé straně je nutné zohlednit skutečnost, ţe ve venkovním prostoru se posuzuje
ekvivalentní hladina hluku, která kromě vlastní pracovní činnosti zahrnuje i pracovní
přestávky, chod strojů a zařízení naprázdno, práce související s nakládkou a dopravou. Dále je
moţné obecně připomenout i moţnost uplatnění zvýšeného hygienického limitu při
činnostech kratších neţ je rozsah pracovní doby (7:00 aţ 21:00 hodin) ve smyslu přílohy
č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
 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.) Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.
Hluková situace pozadí a provozu hal:
- provoz (bodové zdroje):
V následující tabulce jsou uvedeny zdroje hluku při provozu hal:
Zdroj hluku

Umístění zdroje

Kotel 100 kW
Hala CVA
Kotel 150 kW
Hala CVS
Infrazářiče
Hala CVA
Infrazářiče
Hala CVS
Vzduchotechnika (VZT) Hala CVA
Vzduchotechnika (VZT) Hala CVS
- provoz zdrojů se předpokládá i v nočních hodinách.

LAeq (dB/A) výška v 1m

60
60
60
60
65
65

- provoz (liniové a plošné zdroje):
Frekvence dopravy v souvislosti s provozem:
o 400 jízd osobních automobilů (OA)/24 hodin (včetně návštěvníků),
o 20 jízd nákladních automobilů (NA)/24 hodin,
o vnitřní areálové komunikace: rychlost 20 km/h.
Předpokládané rozdělení dopravy provozu:
o směr Chabařovice: 160 OA, 6 NA,
o směr I/13: 240 OA, 14 NA,
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o křiţovatka II/253, I/13, směr Děčín: 160 OA, 10 NA,
o křiţovatka II/253, I/13, směr Teplice: 80 OA, 4 NA,
o výpočtová rychlost na uvedených komunikacích: 50 km/h.
Pohyb vozidel na parkovištích je určen pro vybraná parkoviště následovně:
o parkoviště OA u severní haly: 80 OA/24 hodin (parkoviště K4),
o parkoviště NA u severní haly: 8 TNA/24 hodin (parkoviště K1),
o parkoviště OA u jiţní haly: 320 OA/24 hodin (parkoviště K5),
o parkoviště NA u jiţní haly: 12 TNA/24 hodin (parkoviště K3).
V PD dokumentaci je navrţena na výkrese Celková situace stavby – Průmyslová zóna
Přestanov – Chabařovice podél komunikace II/253 protihluková stěna (PS) s izolační zelení
délky přes 400 m a výšky 3 m nad terénem, a ta má význam pro odclonění pohledu na
průmyslovou zónu v lokalitě.
(citace: H.3. str.19)
Závěr studie:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Průmyslové zóny
Přestanov – Chabařovice mít negativní vliv na hlukovou situaci v okolí. Pro výstupy
modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí nejistota vypočtených
imisí ± 2 dB, platí, ţe budou s rezervou dodrţeny limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve venkovním prostoru. Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu
Průmyslové zóny Přestanov - Chabařovice jsou v kontextu dopravy na stávajících
komunikacích pouze hodnotami pozadí.
B.III.4.2 Vibrace

Vibrace jsou mechanické pohyby o určitém kmitočtu, které jsou přenášeny pevnými tělesy na
lidské tělo. Mohou být zdraví škodlivé a jejich hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis k NV č. 148/2006 Sb.
Při stavebních pracích mohou vznikat vibrace působením stavebních a strojních mechanismů.
Předpokládá se přenos niţších vibrací horninovým prostředím, ale pouze v areálu staveniště,
nikoliv na větší vzdálenosti aţ do blízkosti obytné zástavby.
Při provozu mohou vznikat vibrace jako mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidel po
komunikaci. Vibrace se podloţím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují neţádoucí
účinky. Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je velmi obtíţné.
Vibrace v obytných budovách, kde je měříme a posuzujeme, závisí na mnoha aspektech, jako
například kvalita vybudované komunikace, geologické poměry, vzdálenost od osy
komunikace, druh, stáří, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtíţné
postihnout, atd. Přesné stanovení výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř
nemoţné.
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B.III.4.3 Záření

Během výstavby ani za provozu nebudou, s výjimkou svářecích prací při armování
základových desek, pouţívány zdroje ultrafialového a infračerveného záření, nebudou
pouţívány zdroje rentgenového ani radioaktivního záření a posuzované zařízení samo není
zdrojem ţádného z uvedených typů záření. V úvahu připadá záření elektromagnetické, které
však není pro ţivé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných
údajů a zjištění. Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna, jednak
obalem kabelu a jednak uloţením v zemi.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jeţ by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády č. 480/2000 Sb.
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C.
ÚDAJE
O
STAVU
ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Dokumentace dle §8 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Název záměru
Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice
EUROFORM spol. s r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

C.1 Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních
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charakteristik

Posuzované území se nachází v průmyslové zóně. Zájmové území leţí v severní části
katastrálního území Chabařovice, JV od okraje obce Přestanov a silnice I/13. Na západě na
území navazuje průmyslový areál EGRES a.s. (dříve Besta) kde byl ukončen provoz ke konci
roku 2007, oddělený silnicí II/253 směru Přestanov – Chabařovice, na východě se nachází
niva Habartického potoka, na jihu je území odděleno tělesem ţelezniční trati od severní části
Chabařovic resp. tělesem dnes jiţ zrušené ţelezniční vlečky pro původní palivový kombinát
Úţín.
Podle vyjádření Stavebního úřadu v Chabařovicích je záměr v souladu s platným územním
plánem. (příloha H.2).

Obrázek – Charakter dotčené lokality - ortofotomapa
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C.1.1 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších
částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií tj. podle
rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní moţnosti
kompletování uceleného systému. Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části
krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů. Ochrana ÚSES je povinností všech
vlastníků a uţivatelů pozemků tvořících jeho základ.
Pro celé území okresu Ústí nad Labem byl v roce 2000 zpracován Okresní generel ÚSES,
který aktualizoval a upřesnil současný stav jednotlivých prvků územního systému ekologické
stability. V textu níţe uvádíme popis ÚSES v širším zájmovém území z tohoto dokumentu.
Nejbliţším nadregionální biokoridorem NRBK je Jezeří – Stříbrný roh, jehoţ osa
prochází cca 1,7 km S směrem a plocha záměru leţí v jeho ochranném pásmu.
Nejbliţším prvkem je lokální biokoridor - LBK 573 Habartický potok - pod silnicí, který
prochází podél východní hranice pozemku k Malému Lučnímu rybníku, kde kopíruje jeho
západní okraj a dále pokračuje jihozápadním směrem.
Na Habartickém potoce je vloţeno lokální biocentrum LBC 109 Strádovský potok, které je
od severovýchodního okraje areálu odděleno silnicí I/13.
Cca 600 m V směrem od plochy záměru, protéká Šotolský potok, který tvoří osu lokálního
biokoridoru LBK 477 Šotolský potok. Jedná se o široký pás luţního porostu vyšších topolů
černých a olše, ojediněle jasan, v podrostu se dále nachází dále bříza, hloh, maliník,
ostruţiník, bylinné patro s druhy nitrofilních lemů i přirozených luţních společenstev.
Na Šotolském potoce je cca 450 m SV směrem od okraje plochy záměru je vymezeno lokální
biocentrum Na ladech. Biocentrum je tvořeno luţním porostem při soutoku Chlumeckého a
Šotolského potoka.
Ţdírnický potok protékající cca 500 m JV směrem je součástí lokálního biokoridoru LBK
593 U hráze.

C.1.2 Zvláště chráněná území
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, 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 byla vyhlášena ochrana státu nad těmito územními celky
zvláště chráněných území:
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Velkoplošná ZCHÚ:
V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky. Svým provozem
navrhovaná stavba neovlivní nejbliţší velkoplošná chráněná území – hranice CHKO České
Středohoří se nachází cca 6,5 km V směrem.
Maloplošná ZCHÚ:
V blízkém okolí uvaţovaného záměru se nenachází ţádná maloplošně chráněná území.
Nejbliţším je PR Černá louka vzdálenosti cca 4,5 km SSZ směrem.

Obrázek – Zvláště chráněná území

C.1.3 CHOPAV
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří
významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením.
Zájmové území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Nejbliţším je
CHOPAV Krušné hory, jejíţ hranice probíhá cca 1,5 km S směrem.
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Obrázek – CHOPAV Severočeská křída ve vztahu k uvaţovanému záměru

C.1.4 NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské
unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle
přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaţí chránit jednotlivé druhy, ale především
ohroţené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaţeno co nejefektivněji, proběhlo (či mělo
proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.
Ptačí oblasti - v širším navazujícím území se ţádná vyhlášená PO nevyskytuje,
nejbliţší je:
 PO Východní Krušné hory – S směrem cca 3,5 km.
Evropsky významné lokality – nejbliţšími lokalitami jsou:
 EVL Strádovský rybník – SV směrem cca 150 m,
 EVL Východní Krušnohoří – S směrem cca 1650 m.
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Obrázek – NATURA 2000 ve vztahu k uvaţovanému záměru

Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nemůţe mít výstavba záměru významný vliv na
území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.1).
Z tohoto důvodu nebylo zadáno zpracování odborného posudku autorizovanou osobou dle
§45i zákona č.114/1992 Sb.

C.1.5 Území přírodních parků
Území pro uvaţovaný záměr není součástí přírodních parků.
Nejbliţším je Přírodní park Východní Krušné Hory, jehoţ hranice se nacházejí SZ
směrem ve vzdálenosti cca 4 km od uvaţovaného záměru.

C.1.6 Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k 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.
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Nejbliţším významným krajinným prvkem ze zákona je Habartický potok. Uvaţovaný
záměr do VKP zasahuje tím, ţe do něj bude vypouštěna voda, popsáno v kapitole B.I.9.

C.1.7 Území historického, kulturního nebo archeologického
významu
Historicky je zájmové území vázáno k obci Chabařovice. Přestoţe začátek víceméně stálého
osídlení katastru spadá do 11. století, kdy na tomto území vyrůstá osada, první písemná
zpráva je aţ z 2. pol. 14. století. V 16. a 17. století náleţela vesnice ke chlumeckému panství.
Ves byla celá postavená po napoleonské bitvě v r.1813 (zbylo jen č.29). Josef hrabě
Westphalen nechal po r.1835 uloţit posbírané kosti padlých do hromadného hrobu, který byl
zaloţen ve středu malého hájku a označen ţelezným kříţem. Za vsí ve směru na Teplice byl
dne 29.8.1837 odhalený veliký Ruský pomník za účasti panovníků císaře Ferdinanda
Habsburského, cara Mikuláše Ruského a krále Bedřicha Viléma Pruského. (Základní kámen k
litinovému pomníku Pietra Nobileho byl poloţen 29.9.1835). Tzv. stráţní domek na pokraji
areálu je obdélná empírová stavba půlkruhového odsazeného závěru. Štítová stěna
s empírovým portikem je završena nízkým trojúhelníkovým štítem. U křiţovatky silnic
Stradov-Unčín-Přestanov dala obce v r.1911 postavit tzv. "francouzský" pomník (štíhlý
obelisk ze ţuly, završený koulí, umístěný na hranolovém soklu se schody, obklopený čtyřmi
sloupky s řetězy. Opravu sloupků a zhotovení řetězů v roce 1995 provedl Pavel Doleţal
z Benešova n.Ploučnicí, 2 nápisové desky zhotovila v r.1994 firma z Chabařovic). V roce
1925 bylo ve vsi postaveno 30 domů hornické kolonie nákladem 2, 279 713 korun). Od roku
1980 byla ves místní částí obce Chabařovice, jako část obce Ústí nad Labem byla 24.11.1990
přičleněna k obci Chlumec. Dne 1.1.1993 se od něj oddělila a získala svou samostatnost.
Farnost Chlumec.
Zájmové území není sice evidováno jako pravděpodobné archeologické naleziště, přesto nelze
moţnost archeologických nálezů vyloučit. Skrývání zeminy je vhodné věnovat zvýšenou
pozornost a v případě nálezu hrobů (tmavě zabarvené plochy cca 1,5 x 2 m, které jsou patrné
po skrytí svrchní vrstvy), kosterních zbytků či zbytků keramiky a kovů, je nutné ihned
uvědomit orgány památkové péče a zajistit odborné vyzvednutí archeologických památek.

C.1.8 Území hustě zalidněná
Nejbliţší zástavbou je obec Přestanov, vzdálenost nejbliţšího obydleného objektu je cca
100 m S směrem od plochy uvaţovaného záměru. V Přestanově je k 31.12. 2009 přihlášeno
373 obyvatel.
JV směrem cca 650 m leţí město Chabařovice, k 1.1.2010 je hlášeno 2444 obyvatel z toho
1200 muţů a 1244 ţen. Průměrný věk je 38 let.
Samotné území stavby je součástí průmyslové zóny a je neobydlené.
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C.1.9 Staré ekologické zátěže
Cca 2 300 m JV směrem se nachází území ekologické zátěţe - Tlaková plynárna Ústí nad
Labem, jedná se o cca 40 objektů označených jako SZ.
Cca 2400 m JJV směrem se nachází Chabařovická skládka nebezpečného odpadu.
Skládka Chabařovice má rozlohu 41 ha a byla jednou z nejvíce nebezpečných skládek odpadů
v České republice. Po více neţ desetiletém úsilí zúčastněných stran dochází v dnešní době k
její kompletní asanaci, na níţ se pracemi speciálního zakládání významně podílí i společnost
Zakládání staveb. Jedná se např. o realizaci podzemních těsnicích stěn a obvodového drénu,
stabilizaci nestabilních míst injektáţí a dalších z hlediska bezchybné asanace skládky
významných objektů.

Obrázek – ekologické zátěţe ve vztahu k uvaţovanému záměru

C.1.10 Extrémní poměry v dotčeném území
V posuzovaném území nejsou zpracovateli tohoto oznámení známy ţádné poměry, které by
mohly být povaţovány za extrémní.
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prostředí

C.2.1 Ovzduší a klima (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
C.2.1.1 Ovzduší
Imisní situaci v širší lokalitě Podkrušnohoří ovlivňuje různými podíly řada regionálních
zdrojů, např. teplárna Trmice, elektrárna a teplárna Ledvice, Komořany, ACTHERM,
Tušimice, Prunéřov a Počerady, Doly Bílina atd. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší jsou
malé lokální stacionární zdroje. Celostátně také lze sledovat postupné zvyšování prašných
emisí v ovzduší, coţ je způsobováno zejména dopravou, v zimním období má na tento stav
vliv také rozšiřující se vytápění zejména rodinných domků neekologickými palivy.
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíţe v měřící stanici
č. 1007 Krupka, která je umístěna na jihovýchodním úbočí Krušných hor v nadmořské výšce
533 m ve vzdálenosti cca 5,5 km SZ směrem od budoucí průmyslové zóny.
Dle věstníku MŢP (částka 4/2010) není posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Hodnocení celkové kvality ovzduší v dané zájmové lokalitě, tj. v oblasti Ústí nad Labem
(hodnocení pozadí) bylo provedeno na základě údajů existujícího systému měření koncentrací
znečišťujících látek měřícími stanicemi (tabelární přehled imisních údajů AIM pro období let
1997–2008, 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. Zájmové území patří do
zóny Ústeckého kraje, Stavební úřad - Městský úřad Chabařovice.
Tabulka – 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)

1 hod

200 (max. 18x za rok)

1 kalendářní rok

40

24 hod

50 (max. 35x za rok)

1 kalendářní rok

40

NO2
PM10
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Tabulka - Výsl. měření imisí v roce 2009 [µg/m3]. Měřící stanice Krupka
znečišťující látka
Rok
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
roční hodnota

maximální
98%
maximální
98%
průměr

SO2
2009
257,8
65,8
91,9
31,6
10,0

NO2
2009
72,5
48,6
53,8
42,4
14,4

PM10
2009
374,0
76,0
121,8
54,6
20,7

Zdroj : http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/index.cz.html

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují tyto níţe uvedené
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Tabulka - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]

SO2

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

20

NOx

1 kalendářní rok

30

C.2.1.2 Klima
Zájmové území se nachází (dle Quitta, 1971) v klimatické oblasti T2, s dlouhým teplým
létem, s velmi krátkými přechodovými obdobími a krátkou mírně teplou zimou. Podnebí je
značně ovlivněno členitým reliéfem a sráţkovým stínem Krušných hor.
Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se sráţkami nad 1 mm
Sráţkový úhrn ve vegetačním období
Sráţkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 aţ 60
160 - 170
100 - 110
-2 aţ -3
18 aţ 19
8 aţ 9
7 aţ 9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 aţ 50

V dané lokalitě převládají severozápadní a jihozápadní větry. V posuzovaném území lze
očekávat relativně dobré ventilační poměry, po většinu času v roce jsou zde předpoklady pro
dostatečné provětrání lokality.
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C.2.2 Voda
Sledované území spadá do povodí Ohře, dílčí povodí Bíliny. Vodní reţim v území je silně
ovlivněn antropogenní činností a jeho přirozený tok byl změněn a upraven.
a) Povrchové vody:
Areál leţí na rozvodnici dvou drobných povodí, tj. Habartického potoka (číslo
hydrologického pořadí 1-14-01-096, plocha povodí 5,8 ha) a Důlního potoka (č.h.p. 1-14-01098, plocha povodí 7,6 ha). Habartický potok se vlévá do Ţdírnického potoka.
Důlní potok protéká cca 300 m západně od budoucího areálu a cca 750 m jiţně od areálu je
zaústěn do přeloţky Zaluţanského potoka. Koryto Důlního potoka je z převáţné části
upraveno.
Habartický ani Důlní potok nejsou významnými vodními toky ve smyslu přílohy
č. 1 vyhlášky č. 470/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky č. 267/2005 Sb.
Zaluţanský potok je významným vodním tokem podle citované vyhlášky, a to včetně
přeloţky. Správcem toku je Povodí Ohře, s.p., stejně tak jako Ţdírnický potok.
Malý Luční rybník je veden jako nádrţ v kategorii IV. Jedná se o vodní plochu 3,5 ha,
celkový objem v tisících m3 (včetně retenčního neovladatelného) – 53tis. m3, retenční objem v
tisících m3 (ovladatelný i neovladatelný) - 18,5. Odtok do velkého Lučního potoka - a dále do
Ţdírnického potoka.
b) Podzemní vody:
Pozemek zvaţovaný k výstavbě není dotčen ochrannými pásmy vodních zdrojů. Místní vodní
zdroje Přestanov jsou rovněţ mimo navrţené území. Jedná se o zdroj podél Habartického
potoka (prameniště Chabařovice I.-VII.) a na Strádovském vrchu (Chabařovice – Tereziánské
prameny), kterém jsou tvořeny soustavou deseti jímek a dvanácti drenáţních zářezů a
pokrývají veškerou potřebu sídla.

C.2.3 Půda
Nejrozšířenějšími půdami vrcholové plošiny v Krušnohorském bioregionu jsou hnědé půdy
podzolové, místy téţ oglejené, nebo zrašelinělé podzoly. Na čedičích jsou ostrůvky
úţivnějších půd hnědých. Všeobecným znakem je nedostatek účinných dvojmocných bází,
především vápníku. I půdy na okrajovém svahu vzhledem k chudému substrátu, zůstávají
chudé, kyselé. Časté jsou i nevyvinuté půdy suťové. Údolní nivy jsou z velké části štěrkovité
aţ hrubě kamenité.
Půdy v širším zájmovém území patří do skupiny kambizemí oglejených a pseudoglejí
modálních na ţulách, rulách a jiných pevných horninách, středně těţké lehčí aţ středně těţké,
slabě aţ středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření a dále do skupiny
pseudoglejí pelických, pelozemí oglejených, pelozemí vyluhovaných oglejených, kambizemí
pelických oglejených, pararendzinů pelických oglejených na slínech, jílech mořského
neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a
tercierní uloţeniny), těţké aţ velmi těţké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi.
Realizací záměru dojde k odnětí zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu 15 ha. Dotčené pozemky
jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Zájmové území se nachází zčásti
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v povodí Habartického potoka a podle výskytu půdních jednotek se v navrhované lokalitě
nachází půdy s horší bonitní třídou která vznikla důsledkem četnosti nepravidelného vodného
reţimu závislého na sráţkách v povodí. Jedná se o půdy ve IV. a V. bonitní třídě ochrany, tj.
půdy velmi nízké kvality (p.č.1688/11 – 22213, 25113, 25014 a p.č.1684/4 - BPEJ 22213).

C.2.4 Horninové prostředí, přírodní zdroje a chráněná ložisková
území
Geomorfologické celky, reliéf:
Provincie:
Česká Vysočina
Subprovincie:
Krušnohorská
Oblast:
Podkrušnohorská
Celek:
Mostecká pánev
Podcelek:
Chomutovsko- teplická pánev
Okrsek:
Chabařovická pánev
Geologie
Zájmová oblast patří ke geomorfologické subprovincii Krušnohorská soustava, v dílčím
členění náleţí k celku Mostecká pánev s podcelkem Chomutovsko - teplická pánev a nachází
se v jejím okrsku Chabařovická pánev poblíţ hranice s Cínoveckou hornatinou a Teplickým
středohořím.
Chabařovická pánev představuje tektonickou sníţeninu mezi Krušnými horami a Českým
středohořím, budovanou miocenními jezerními jíly, písky a hnědouhelnými slojemi, na
okrajích cenomanskými pískovci, svrchnoturonskými slínovci, terciérními vulkanity a
kvartérními pokryvy. Tvoří erozně denudační a akumulační, od severozápadu k jihovýchodu
mírně ukloněný povrch denudačních plošin, svahů, úpatních hald, náplavových kuţelů a
nízkých říčních teras levostranných přítoků Bíliny, místy s čedičovými suky. Posuzovaná
lokalita se nachází v nadmořské výšce přibliţně od 209 m.n.m. do 194 m.n.m. (výškový rozdíl
rostlého terénu je 15 m) s mírným sklonem k jihovýchodu.
Zdroje nerostných surovin
Zájmové území se nachází mimo dobývací prostory, území není zasaţeno hornickou
činností.
Chráněná ložisková území
Podle údajů České geologické sluţby se na ploše záměru v zájmovém území nenacházejí stará
důlní díla, poddolovaná ani sesuvná území. Nejbliţší CHLÚ jsou zobrazena na následujícím
obrázku.
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Chabařovice
SV směr, cca 2,2 km

Modlany J směr
cca 350 m.

Obrázek – chráněná loţisková území ve vztahu k uvaţovanému záměru

Zdroj:
http://geoportal.cenia.cz
Tab. - Chráněná loţisková území

číslo CHLÚ název CHLÚ
711840000 Modlany
707910002 Chabařovice I.
Poddolovaná území
Podle údajů České geologické sluţby se na ploše záměru v zájmovém území nenacházejí stará
důlní díla, poddolovaná ani sesuvná území. Nejbliţší poddolovaná, netěţená území jsou
zobrazeny na následujícím obrázku.
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Unčín
SZ směr, cca
2,1 km

Chabařovice,
J směr, cca
650 m
Palivový kombinát, Ústí nad Labem
J směr, cca 2,8 km

Obrázek – poddolovaná území ve vztahu k uvaţovanému záměru

Zdroj:
http://geoportal.cenia.cz
Tab. - Poddolovaná území - Poddolovaná území plocha
Název
Surovina
Datum poslední aktualizace záznamu
Chabařovice Uhlí hnědé
1995
Název
Unčín

Surovina
Cín-wolframová ruda
- Ţelezné rudy

Datum poslední aktualizace záznamu
1984

C.2.5 Fauna a flóra
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ
INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (Příloha H.4.) Bc. Vít Tejrovský cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru.
(citace)
Přírodovědecké posouzení je zpracováno pro lokalitu určenou pro výstavbu průmyslové zóny
u obce Přestanov.
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Terénní průzkum a zpracování výsledků se uskutečnilo ve vegetačním období v roce 2010,
kdy se opakovaně uskutečnila vizitace celého území. Do průzkumu byly zahrnuty i veškeré
údaje, které byly v tomto regionu získány při terénních výzkumech v předchozích letech a při
mapování NATURY 2000.
Cílem průzkumu bylo:
 určit, zda dojde k likvidaci či poškození nějaké populace zvláště chráněných a
ohroţených druhů vyšších rostlin, obratlovců a bezobratlých;
 zpracovat botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) se zvláštním zřetelem
na druhy zvláště chráněné, ohroţené a regionálně vzácné;
 zpracovat zoologický inventarizační průzkum (obratlovci) se zvláštním zřetelem na
druhy, které v zájmovém území hnízdí, či jsou svým výskytem na něj přímo vázány, či
sem pouze zaletují nebo lokalitu občasně navštěvují.
 zhodnotit vliv stavby na vybrané skupiny bezobratlých, se zaměřením na druhy zvláště
chráněné, ohroţené a regionálně vzácné;
V zájmovém území se nacházejí dva typy biotopů oddělené bývalou ţelezniční vlečkou.
Území ohraničené silnicemi Přestanov – Chabařovice, Přestanov – Chlumec a bývalou
ţelezniční vlečkou zaujímá intenzivně obdělávané pole (orná půda). Pěstovány jsou zde
převáţně obiloviny. Polní kultury jsou poměrně čisté, větší mnoţství plevelů bylo
zaznamenáno pouze při okrajích. Jedná se pouze o běţné obecně rozšířené druhy, zejména pýr
plazivý (Elytrigia repens), lebeda lesklá (Atriplex nitens), pcháč rolní (Cirsium arvense),
mrkev obecná (Daucus carota), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum),
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia),
opletka obecná (Fallopia convolvulus), svlačec rolní (Convolvulus arvensis) aj.
Mezi ţelezniční tratí Chomutov – Ústí n. Labem a bývalou ţelezniční vlečkou se nacházejí
postagrární lada. Stanoviště je převáţně mírně podmáčené, místy však jsou i drobné mokřady.
Území je poměrně silně zarostlé plevelnými druhy, z nichţ dominují zejména pýr plazivý
(Elytrigia repens), pcháč rolní (Cirsium arvense), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), ostruţiník
jeţiník (Rubus caesius) aj. Místy se však jiţ objevují i druhy ladem leţících mokřadů, jako
např. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), sítina rozkladitá (Juncus effusus), vrbina
obecná (Lysimachia vulgaris), tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria), devětsil lékařský
(Petasites hybridus) a svízel povázka (Galium mollugo agg.) aj.
Dřeviny se nacházejí pouze po hranicích zájmového území, podél silnic, vodního toku, bývalé
ţelezniční vlečky a podél stávající ţelezniční tratě.
Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (MIKYŠKA et al. 1969) pokrývaly
zájmové území subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum) a dubo-habrové háje
(Carpinion betuli), na které v podél vodních toků a v terénních depresích navazovaly luhy a
olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Jihozápadně od posuzovaného území na chudších
substrátech se rozkládaly acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae). Jen zcela ojediněle
se v širším okolí zájmového území (např. u Stadic) vyskytovaly fragmenty šípakových
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doubrav a skalních lesostepí (Eu-Quercion pubescentis).
Širší okolí zájmového území spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce
1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do fytochorionu 1. termofytikum, do
fytogeografického okresu 3. Podkrušnohorská pánev. Charakter květeny a vegetace je v
těchto fytogeografických okresech extrazonální.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:


Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno132 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu
není ţádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb.


Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V zájmovém území bylo zjištěno 6 druhů obojţivelníků, dle vyhlášky MŢP ČR č.
395/1992 Sb., spadající do kategorie:
silně ohroţené - čolek obecný
silně ohroţené - blatnice skvrnitá
silně ohroţené - kuňka obecná
silně ohroţený - skokan štíhlý
ohroţený - ropucha obecná
Zjištěné druhy se v lokalitě vyskytují zejména v období jarního tahu. Lokalitou vede
jejich velmi významný tahový koridor.
Byly zjištěny 4 zvláště chráněné druhy plazů, dle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb.,
spadající do kategorie:
silně ohroţené - ještěrka obecná
silně ohroţené - ještěrka ţivorodá
silně ohroţené - slepýš křehký
kriticky ohroţené - zmije obecná
Zjištěné druhy plazů se vyskytují na vhodných biotopech. Většina těchto druhů je
vázána do oblasti kolem bývalého ţelezničního náspu a pod ním.
Na některé z vyjmenovaných druhů je nutno požádat o výjimku v souladu s §56
zák.č.114/1992Sb.
Ptáci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno 46
druhů ptáků, z toho 18 druhů na lokalitě přímo hnízdí, a nebo jsou k lokalitě svým
biotopem vázány. Z hnízdících druhů jsou 4 druhy zařazeny mezi zvláště chráněné
druhy dle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb., spadající do kategorie:
ohroţené – bramborníček hnědý
ohroţené - ťuhýk obecný
silně ohroţený - chřástal polní
silně ohroţený - křepelka polní
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Z dalších druhů se v širším území se vyskytuj 3 druhy zařazený mezi zvláště chráněné
druhy ptáků dle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb., a to: rorýs obecný, krahujec
obecný a vlaštovka obecná.
Je třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněné zákonem dle §5a zákona 114/1992Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu zaznamenáno
11 druhů savců, z nichţ 1 druh je zařazen mezi zvláště chráněné - veverka obecná, její
výskyt byl zaznamenán v porostech kolem vodního toku, její ovlivnění nelze
předpokládat.
Bezobratlí:
Na konkrétní lokalitě byl zjištěn (odchycen) 2 druhy Carabidae, a to:
Střevlík hajní – který nepatří mezi zvláště chráněné druhy.
Střevlík zlatitý - který patří mezi kriticky ohroţené zvláště chráněné druhy.
Dále bylo zjištěno 6 druhů denních motýlů běţně se vyskytujících druhů. Byl zjištěn výskyt
čmeláka Bombus spp., jeţ patří mezi zvláště chráněné druhy bezobratlých ţivočichů dle vyhl.
MŢP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:
ohroţené – čmelák spp.
Na základě zjištění je nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona) pro následující druhy.
Druh

čolek obecný
blatnice skvrnitá
kuňka obecná
ropucha obecná
skokan štíhlý
ještěrka ţivorodá
střevlík zlatitý

Kategorie
SO
SO
SO
O
SO
SO
KO

Orgán ochrany přírody
KÚÚK
KÚÚK
KÚÚK
KÚÚK
KÚÚK
KÚÚK
KÚÚK

U ostatních zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců (ještěrka obecná, slepýš křehký,
zmije obecná, bramborníček hnědý, chřástal polní, křepelka polní, krahujec obecný, rorýs
obecný, vlaštovka obecná, ťuhýk obecný, veverka obecná a čmelák sp.) není nutno ţádat o
výjimku ze základních podmínek ochrany, neboť všechny tyto druhy se vyskytují v širším
území, jeţ nebude stavbou ani následným provozem dotčeno. Nebudou nijak negativně
ovlivněny populace těchto druhů v daném území ani jejich biotop.
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C.2.6 Krajina
Krajinný ráz je chráněn podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění.2
Umístění stavby, která je viditelná, která se projevuje v panoramatech krajiny, v dálkových či
blízkých pohledech, v siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby, která se projevuje vybočením
z charakteru zástavby nebo z forem a hmot staveb, můţe představovat zásah do charakteru,
rázu či identity krajiny v případě, ţe dotčené hodnoty krajiny jsou těmi rysy, které
spoluvytvářejí krajinný ráz. Dle pojetí zákona o ochraně přírody je "krajina částí zemského
povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů
s civilizačními prvky".
Z toho vyplývá, ţe lze vylišit krajinu přírodní či přírodě blízkou na jedné straně a krajinu
urbanizovanou dělenou na městskou či venkovskou na straně druhé. Řešené území (krajinný
celek) je moţné zařadit do krajiny urbanizované.
Zájmové území se nalézá v urbanizované krajině, představované průmyslovým areálem, na
níţ navazuje krajina zemědělských ploch.
Krajina na rozhraní masivu Krušných hor a údolní – pánevní částí širokého území byla v
minulosti nejvýrazněji antropogenně modifikována především povrchovou těţební činností
(uhlí).Ta hluboce zasáhla do krajiny celého podkrušnohorského regionu, kde v historické
době postupně téměř vymizela zemědělská činnost a původní přírodní charakter. Celá pánevní
oblast byla silně industrializována a původní reliéf přemodelován a to zejména povrchovými
lomy, výsypkami, novými komunikacemi a vodními nádrţemi i přeloţkami koryt vodních
toků či vytvářením umělých kanálů. Spolu s ukončením těţby dochází k revitalizaci krajiny,
kde se ovšem uměle vytvářejí zcela nové krajinné prvky – např. kopce z výsypek a nové
vodní nádrţe z některých lomů. S tím souvisí i nový charakter vysazované vegetace.
Řešené území leţí v severní části katastrálního území Chabařovice, jiţně od okraje obce
Přestanov a silnice I/13 (E442). Na západě na území navazuje průmyslový areál obch. spol.
EGRES a.s., provoz ukončen koncem roku 2007 (závod navrţen k prodeji), oddělený silnicí
II/253 směru Přestanov – Chabařovice, na východě se nachází niva Habartického potoka, na
jihu je území odděleno tělesem ţelezniční trati od severní části Chabařovic resp. tělesem dnes
jiţ zrušené ţelezniční vlečky pro původní palivový kombinát Úţín. Severní hranici areálu
tvoří frekventovaná komunikace - E 422 a jiţní pak ţelezniční koridor trati Cheb – Ústí nad
Labem.
Terén je rovinatého charakteru s mírným sklonem směrem k jihovýchodu, s generelním
sklonem cca 3%. Staveniště se nachází v nadmořské výšce od cca 198 aţ 211 m n. m.
Plochy staveniště slouţí v současné době k zemědělské výrobě (letos jiţ ladem). Části ploch
jsou odvodněné melioracemi.
2

"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa i oblasti, je chráněn před činností sniţující
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v
krajině". (odst. 1 § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).
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Urbanistické řešení je dáno tvarem i velikostí pozemků stavby, poţadovanou velikostí
navrhovaných objektů, poţadavky na jejich dopravní obsluţnost i moţností osazení do terénu
s ohledem na jeho sklon a orientaci.
Z architektonického hlediska se jedná o ryze účelové průmyslové objekty halového typu s
vícepodlaţními přístavbami administrativních částí

C.2.7 Obyvatelstvo
Město se relativně rychle zotavilo z následků 22 let trvající stavební uzávěry, z následné
demolice jedné čtvrtiny rozlohy města a úbytku jednoho tisíce obyvatel. V současné době zde
působí několik firem střední velikosti. Především Palivový kombinát je důleţitým partnerem
města zejména z hlediska rekultivačních činností a aktivit. Dále: Slévárna SČ Armaturky,
Chabařovické strojírny, Servis vozů DAF, servis motocyklů, stavební firmy, pila, Jaspis, VHS
Teplice (Milada)Ve městě je registrováno přes 100 dalších ţivností.
Z hlediska rozvojových aktivit je významný autokemp s koupalištěm, které jsou zařízeními
přesahujícími významem za hranice města. Město vzhledem ke své velikosti a budoucím
ambicím turistiky a cestovního ruchu postrádá kulturně společenská centra i obyčejné
restaurace, ubytovací kapacity.
Potenciál rozvojových moţností je mnohostranný:
Připravovaná podnikatelská zóna Přestanov – Chabřovice - Ústí n.L. Moţnosti rozvoje
bydlení v příznivém prostředí, vznik významné rekreační kapacity Chabařovického jezera,
poloha příznivá pro vznik turistického koridoru České středohoří – východní Krušné hory.
To vše významně podpoří dokončení dálnice D8.

C.2.8 Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můţeme povaţovat technická zařízení různých právních
subjektů (ţeleznice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, ţe se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou posuzovaného
záměru, budou poţádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je
moţné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

C.2.9 Kulturní památky
Plánovaný areál hal nezasahuje do ţádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou
vázány ţádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události,
místo spojené s významnou osobou.
V následující tabulce je uveden výpis z evidence kulturních památek v Chabařovicích
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Všechny dále uvedené památky
jsou značně vzdáleny od zájmového území.
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Tabulka – přehled registrovaných kulturních památek
Číslo rejstříku

Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

42757/5-172

Chabařovice

kostel Narození P. Marie

43210/5-174

Chabařovice

Kaple hřbitovní sv. Michala

43404/5-175

Chabařovice

Kaplička sv. Jana Křtitele

11602/5-4823

Chabařovice

hřbitov

43177/5-178

Chabařovice

Sloup se sochou P. Marie

Náměstí

47641/5-177

Chabařovice

Socha sv. Jana Nepomuckého

Náměstí

47642/5-179

Chabařovice

Sochy mythologické - dvě

Před průčelím
bývalého muzea

11684/5-173

Chabařovice

Radnice vč. šatlavy

Husovo nám.

24958/5-4895

Chabařovice

Jiná obytná stavba, z toho jen: pamětní
Ul. Marie Kršňákové
deska

11228 / 5-5746

Přestanov

kaple sv. Antonína Paduánského

42884 / 5-235

Přestanov

hrob - hromadný hrob vojáků z bitvy
r. 1813 mohyla s kříţem, a obelisk

10267 / 5-5561

Přestanov

výklenková kaplička Juchtová

43360 / 5-234

Přestanov

pomník bitvy r. 1813 - ruský, se
stráţním domkem

85886 / 5-248

Přestanov

pomník francouzský

http://monumnet.npu.cz

za ruským pomníkem
v polích
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C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Zájmové území se nachází dle územního plánu v průmyslové zóně. Toto území je silně
urbanizované.
Při celkovém hodnocení kvality ţivotního prostředí a jeho únosného zatíţení se budeme drţet
hlavních charakteristik dotčeného území:


V dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES, a to na lokální a nadregionální úrovni.



Dotčené území neleţí v NP, CHKO, na ploše uvaţovaného záměru nejsou vyhlášeny
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní
památky. Dotčené území není součástí ţádného přírodního parku, Nejbliţším je
Přírodní park Východní Krušné Hory, jehoţ hranice se nacházejí SZ směrem ve
vzdálenosti cca 4 km od uvaţovaného záměr.
nejbliţším je Přírodní park Dolní Poohří, který je vzdálen cca 5,2 km JV směrem.
Plocha uvaţovaného záměru se nachází v blízkosti chráněného loţiskového území
Modlany (cca 650 m J).
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000.
Předkládaný záměr výstavby hal v průmyslové zóně vyţaduje zábor půdy, pozemky, na
kterých je stavba navrhována, jsou definovány jako orná půda. Je třeba podotknout, ţe
plocha je platným ÚP určena jako PZ.
Na ploše uvaţovaného záměru nenacházejí ţádné registrované kulturní či historické
památky.
Dotčené území se nachází v oblasti antropologicky pozměněné. V dotčeném území
nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru.









Kvalita ţivotního prostředí v dotčeném území je detailněji popsána v předcházejících částech
kapitoly C. Širší posuzované území je ekologicky nestabilní. Kvalitu ţivotního prostředí
v zájmovém území jako celku lze hodnotit jako průměrnou aţ podprůměrnou.
Kvalitu ţivotního prostředí z pohledu kvality ovzduší a hlukového znečištění lze hodnotit
jako zatíţenou především stávající silniční a ţelezniční dopravou, zejména dopravou na
silnici I/13.
Území má standardní přírodovědné hodnoty a podprůměrnou krajinně estetickou atraktivitu.
Z hlediska celkové kvality ţivotního prostředí lze konstatovat, ţe v této lokalitě nedochází
v posledních letech k výraznému zlepšení ani zhoršení.
K hodnocení kvality prostředí existuje i řada dalších metod. Hodnotící proces vychází
z hodnocení negativních vlivů na ŢP, respektive jeho sloţky.
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KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.
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D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.1.1

Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohroţení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
a) období výstavby - znečištění ovzduší emisemi z dopravy NA a emisemi hluku
při výstavbě – jsou akceptovatelné,
b) emise hluku z provozu – na základě závěrů hlukové studie nepřekročí
hygienické limity,
c) emise z dopravy- na základě RS jsou nevýznamné.
Území navrhované k umístění záměru je umístěno mimo obytnou zástavbu v průmyslové
zóně, v trojúhelníku mezi bývalým areálem závodu EGRES. Nejbliţší chráněné objekty jsou
rodinné domy v Přestanově, čp.37 a čp. 12, které jsou vzdáleny 1703 a 1722 m.
Jak dokládají provedené akustické výpočty, provozem skladových hal nedojde v řešené
lokalitě k nárůstu hlučnosti ve všech referenčních bodech. S ohledem na vypočtené hodnoty
pro stav maximálního vyuţití hal lze garantovat, ţe při samostatném hodnocení činnosti v
jeho areálu nedojde k překročení hygienického limitu LAeq,T = 50 dB ve venkovním
chráněném prostoru pro denní dobu, rovněţ limit LAeq,T = 40 dB pro noční dobu bude dodrţen.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou popsány v kapitole č.D.2. Z hlediska platných pravidel pro
ochranu ovzduší lze v daném území provoz hal připustit, neboť se na kvalitě ovzduší v jeho
okolí neprojeví takovým způsobem, který by znamenal nebezpečí překročení stanovených
imisních limitů pro sledované znečišťující látky. Ze zjištěných a vypočtených údajů vyplývá,
ţe provoz hal lze realizovat a provozovat v té míře, v jaké je jeho projekt předloţen k
posouzení. Rozhodující pro celkovou imisní situaci v dané lokalitě zůstane i nadále celková
úroveň znečištění ovzduší v oblasti, tj. pozadí, nikoliv daný záměr.
V období výstavby dojde k nárůstu dopravní intenzity nákladních vozidel obsluhujících
stavbu. To znamená zvýšení hlukových, plynných a prašných emisí v okolí plochy
navrhovaných hal. V době výstavby bude v provozu stavební mechanizace a nákladní
automobily, vzniklé emise budou souviset s projevy typickými pro stavební činnost
(doprava materiálu, pokládka ţivičného povrchu apod.).
Emise z těchto činností nelze přesně stanovit, jejich vliv bude působit do doby dokončení
výstavby hal a během ní bude mít značně proměnlivý charakter. Nepravidelně, jako
průvodní jev kaţdé stavební činnosti, budou vznikat emise prachu, jejichţ intenzita je
závislá na vlhkosti vzduchu a na síle větru.
Emise prachu budou vznikat zejména v průběhu realizace zemních prací, emise
aromatických uhlovodíků při pokládce ţivičného povrchu. Emise lze v tomto období
výrazně zamezit dostatečnou údrţbou a technologickou kázní. Minimalizace hlukového
zatíţení obyvatelstva při výstavbě je moţná dobrým vytěţováním nákladních aut,
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udrţováním jejich dobrého technického stavu, prováděním prací pouze v denní době,
zkrácení doby provádění dobrou organizací práce. Tato opatření můţe realizovat dodavatel
stavby. Vyhodnocení akustické zátěţe po dobu stavby můţe být podrobně řešeno aţ po
podrobnějším zpracování POV (plánu organizace výstavby) a výběru zhotovitele stavby.
Záměr je z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva přijatelný.
D.1.2

Vlivy sociálně - ekonomické

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr na obyvatelstvo mírně pozitivní
vliv. Pro řadu občanů v regionu přinese realizace záměru pracovní příleţitosti ať uţ přímo, tak
nepřímo prostřednictvím poskytování navazujících sluţeb. To bude mít vliv na ekonomicky
stav a sociální situaci obyvatel v regionu.
Z hlediska sociálně - ekonomického se bude jednat o vlivy mírně pozitivní.

D.2 Vlivy na ovzduší a klima
Imisní limity určuje prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v aktuálním znění.
Jedná se o nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,
v platném znění. Imisní limitní hodnoty se vztahují na standardní podmínky – objem
přepočtený na teplotu 293,15 °K a normální tlak 101,325 kPa.
 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.
Citace:
Z rozptylové studie:
- vliv výstavby:
Emisní charakteristiky jsou určeny podle zkušeností s prováděním obdobných staveb, kde
je zejména zohledněna skutečnost, ţe významnou znečišťující látkou jsou prašné částice.
Tabulka – vliv výstavby
r.b. x (m)
y (m)
z (m)

1
2
3
4
5

1703
1722
1781
2450
2561

2124
2190
2194
1407
1495

216
216
216
188
188

SO2
NO2
1h–1
1 h – 1 rok
rok
µg/m3
µg/m3
3,8-0,031 28,2-0,231
3,8-0,032 27,8-0,236
4,8-0,044 35,5-0,322
1,0-0,006
7,6-0,042
1,0-0,006
7,6-0,042

CO
TOC
8 h – 1 rok ½ h – 1
µg/m3
rok
µg/m3
32,0-0,263 25,8-0,212
31,5-0,269 25,4-0,216
40,4-0,365 32,5-0,295
8,7-0,047
7,0-0,038
8,6-0,048
7,0-0,038

Benzen
½ h–1
rok
µg/m3
2,9-0,024
2,8-0,024
3,6-0,033
0,8-0,004
0,8-0,004

PM10
24 h – 1
rok
µg/m3
4,9-0,042
4,8-0,043
6,2-0,069
1,3-0,007
1,3-0,008
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vliv pozadí:

Imisní hodnoty, které jsou určené v následující tabulce, reprezentují vliv komunikací
I/13 a II/253 v lokalitě v délkách, které jsou pro zohlednění vlivu relevantní (1 a 1,5 km) a
jsou přiměřené výpočtovému prostoru. Jedná se o stanovení dominantního místního zdroje
znečišťujících látek bez širších souvislostí.
Tabulka – vliv pozadí (modelový vliv komunikací I/13 a II/253
r.b. x (m)
y (m)
z (m)
SO2
NO2
CO
1h–1
1 h – 1 rok 8 h – 1 rok
rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
1
1703
2124
216
2,6-0,125 134,0-6,436 184,2-8,847
2
1722
2190
216
2,6-0,094 134,2-4,868 184,5-6,692
3
1781
2194
216
3,0-0,122 155,4-6,289 213,6-8,645
4
2450
1407
188
2,2-0,057 114,1-2,925 156,9-4,021
5
2561
1495
188
1,0-0,032
49,6-1,634 68,2-2,246

-

TOC
½ h–1
rok
µg/m3
33,2-1,595
33,3-1,207
38,5-1,559
28,3-0,725
12,3-0,405

Benzen
½ h–1
rok
µg/m3
1,4-0,067
1,4-0,051
1,6-0,065
1,2-0,030
0,5-0,017

PM10
24 h – 1
rok
µg/m3
3,7-0,185
3,7-0,140
4,3-0,181
3,3-0,085
1,4-0,047

vliv provozu:

Všechny vypočítané imisní koncentrace, jak jsou stanoveny v následující tabulce, s velkou
rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Reprezentativní (roční)
přírůstky koncentrací ke stávající hodnotě pozadí v lokalitě jsou v určených referenčních
bodech cca 0,1 µg/m³ u NO2, cca 0,15 µg/m³ u CO a cca 0,2 µg/m³ u TOC.
Tabulka – vliv provozu
r.b. x (m)
y (m)
z (m)

1
2
3
4
5

1703
1722
1781
2450
2561

2124
2190
2194
1407
1495

216
216
216
188
188

SO2
NO2
1h–1
1 h – 1 rok
rok
µg/m3
µg/m3
0,4-0,003
5,1-0,070
0,4-0,003
5,0-0,072
0,5-0,004
6,4-0,099
0,1-0,001
1,4-0,020
0,1-0,001
1,4-0,020

CO
8 h – 1 rok
µg/m3
12,6-0,111
12,4-0,114
15,9-0,153
3,4-0,022
3,4-0,022

TOC
½ h–1
rok
µg/m3
17,7-0,153
14,7-0,154
18,2-0,221
2,6-0,019
2,8-0,019

Benzen
½ h–1
rok
µg/m3
0,1-0,001
0,1-0,001
0,1-0,001
0,0-0,000
0,0-0,000

PM10
24 h – 1
rok
µg/m3
0,4-0,006
0,3-0,006
0,3-0,007
0,1-0,002
0,1-0,002

- součtový vliv provozu a pozadí:
Porovnání je provedeno v následující tabulce. Vliv provozu průmyslové zóny se projevuje
zejména nevýrazným nárůstem hodnot průměrných ročních koncentrací, jak jiţ bylo uvedeno.
Krátkodobé hodnoty jsou s výjimkou r.b. 2 pouze hodnotami pozadí.
Tabulka – součtový vliv provozu spolu s pozadím
r.b. x (m)
y (m)
z (m) SO2
NO2
1h–1
1 h – 1 rok
rok
µg/m3
µg/m3
1
1703
2124
216
2,6-0,128 134,0-6,506
2
1722
2190
216
3,0-0,097 139,2-4,940
3
1781
2194
216
3,0-0,126 155,4-6,388
4
2450
1407
188
2,2-0,058 114,1-2,945
5
2561
1495
188
1,0-0,033
49,6-1,654

CO
8 h – 1 rok
µg/m3
184,2-8,958
197,0-6,806
213,6-8,798
156,9-4,043
68,2-2,268

TOC
½ h–1
rok
µg/m3
33,2-1,748
41,9-1,361
38,5-1,780
28,3-0,744
12,3-0,424

Benzen
½ h–1
rok
µg/m3
1,4-0,068
1,5-0,052
1,6-0,066
1,2-0,030
0,5-0,017

PM10
24 h – 1
rok
µg/m3
3,7-0,191
4,0-0,146
4,3-0,188
3,3-0,087
1,4-0,049
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Poznámka: (referenční bod, r.b.)
- r.b. 1 – č.p. 37 (Přestanov),
- r.b. 2 – č.p. 12 (Přestanov),
- r.b. 3 – č.p. 51 (Přestanov),
- r.b. 4 – č.p. 647 (Chabařovice),

(Citace, Příloha H.3. str. 12)
Závěr RS:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz stavby Průmyslová zóna
Přestanov - Chabařovice mít vliv na znečištění ovzduší v okolí.
Vypočtené hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou
u nejbliţších obytných objektů výrazně pod imisními limity určenými pro ochranu
zdraví.
Vlivy záměru na ovzduší a klima z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší lze
hodnotit jako nevýznamné.

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

Hygienické limity jsou stanoveny NV č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací v platném znění. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
a nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
Hluk je zvuk, který člověka ruší. Představuje fyzikální energii, přenášenou sluchovým
analyzátorem do centrální nervové soustavy, přináší do organismu informace a umoţňuje
člověku komunikaci s prostředím i společností.
- 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 z průmyslu 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 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).
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu
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a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlíţejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce

0 dB
-10 dB.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, T má tedy pro sledovaný
chráněný venkovní prostor pro denní dobu LAeq,T =50 dB noční dobu hodnotu LAeq,T= 40 dB.
Výstavba se předpokládá obecně v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin, kdy je přípustná aţ
korekce + 15 dB k hygienickému limitu (50 dB).
Vliv výstavby
Výstavba se předpokládá obecně v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin, kdy je přípustná aţ
korekce + 15 dB k hygienickému limitu (50 dB), s rezervou nedosahuje limit 50/40 dB pro
den/noc. V noci se mohou v omezené míře uplatnit určité stacionární zdroje. Z hlediska vlivu
na okolí se jedná zejména o zařízení vzduchotechniky.
Vliv provozu nové průmyslové zóny nedosahuje se značnou rezervou limity (50 dB pro
denní a 40 dB pro noční dobu). Maximální hodnoty jsou dosaţeny v r.b. 3. Pro nejistotu
výpočtu ± 2 dB jsou určené hodnoty hluboko pod limitem a mimo uvedenou toleranci
nejistoty. U okrajů rekreačního prostoru (camp + koupaliště) se jedná o imise, které
nepřekračují 32/28 dB pro den/noc. Předpokládá se, ţe v noci se uplatní stacionární zdroje
stejnou měrou jako ve dne. Imisní hodnota stacionárních zdrojů nepřekročí u okolních
obytných objektů při nočním provozu hodnotu 25 dB.
V následující tabulce jsou uvedeny součtové hodnoty provozu a pozadí. Hodnoty pozadí
a provozu + pozadí jsou s výjimkou r.b. 5 totoţné. Jediný identifikovatelný rozdíl je v pro
noční provoz, kdy je v r.b. 5 imisní hodnota provozu a pozadí o 0,1 dB vyšší, tj. 41,3 dB.
Pro součtové hodnoty vlivu provozu + pozadí platí, ţe výsledné imise jsou pouze
hodnotami pozadí.
Vliv dopravy v souvislosti s provozem nové průmyslové zóny se s ohledem na zvýšené
intenzity dopravy, jak jsou zde uvaţovány pro rok 2015, prakticky neuplatní. Obecně je
moţno uvaţovat s příspěvkem cca 0,1 dB.
Tabulka – vliv výstavby, pozadí a provozu
výstavba
pozadí
r.b.
x, y (m)
LAeq,s (dB)
LAeq,den (dB)
LAeq,noc (dB)

1
2
3
4
5

1703,
1722,
1781,
2450,
2561,

2122
2188
2192
1409
1497

Poznámka: (referenční bod, r.b.)

51,4
47,0
48,0
46,5
46,5

60,5
55,0
56,1
58,8
45,2

54,9
49,3
50,6
53,0
41,2

provoz
LAeq,den (dB)

30,8
31,9
32,8
24,2
25,0

LAeq,noc (dB)

26,8
27,8
28,5
23,5
24,0
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- r.b. 1 – č.p. 37 (Přestanov),
- r.b. 2 – č.p. 12 (Přestanov),
- r.b. 3 – č.p. 51 (Přestanov),
- r.b. 4 – č.p. 647 (Chabařovice),
- r.b. 5 – č.p. 621 (Chabařovice).

Pro objektivní zhodnocení vlivů a na základě výstupů z Hlukové studie (příloha H.3.) lze
s určitostí tvrdit, ţe provoz posuzovaného areálu hal v rozsahu zadání nedojde v řešené
lokalitě k nárůstu hlučnosti na referenčních bodech, které zahrnují veškeré nejblíţe leţící
chráněné obytné objekty.
Závěr: (Příloha H.3. str.19)
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz Průmyslové zóny
Přestanov – Chabařovice mít negativní vliv na hlukovou situaci v okolí.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí nejistota
vypočtených imisí ± 2 dB, platí, ţe budou s rezervou dodrţeny limity ekvivalentních hladin
akustického tlaku A ve venkovním prostoru. Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu
Průmyslové zóny Přestanov - Chabařovice jsou v kontextu dopravy na stávajících
komunikacích pouze hodnotami pozadí.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

D.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při výstavbě můţe být ovlivněna kvalita podzemních vod především havarijními úniky
závadných látek ze stavebních mechanizmů v důsledku technické závady či selhání lidského
faktoru, při jejich nesprávném skladování resp. manipulaci se závadnými látkami nebo při
nesprávném způsobu odvádění znečištěných vod z ploch staveniště.
Realizací záměru dojde ke změně odvodnění území především změnou uţívání (povrchu)
pozemků (změna nezpevněných ploch na zastavěné a zpevněné), dojde tedy k mírnému
zrychlení odtoku z území.
 Pro objektivní posouzení moţnosti vypouštění odpadních vod do byla zpracována
odborná studie - Hydrotechnické posouzení Ţdírského potoka (Zpracoval AZ Consul,
spol. s r.o., Ing. Zbyněk Novák, Příloha H.5.)
Ze závěru studie vyplývá, ţe (citace): „Čerpání vod z prostoru plánované průmyslové
zóny Přestanov – Chabařovice potoka nemá prokazatelný vliv na zhoršení povodňových
průtoků v Habartickém, ani Ţdírnickém potoce. Vliv zvýšení průtoků o 25 l/s způsobí
zvýšení hladiny v rámci několika milimetrů, coţ je pod rozlišovací schopnost pouţitého
modelu. I v případě vtoku vod z oblasti jezera Milada, kdy nárůst průtoku je celkově 75 l/s,
není moţné pomocí hydraulického modelu prokázat. Jedná se o velmi malé navýšení
průtoku, které je v případě Q100 pouhé 1%o, Q5 pak o necelé 4 %o.“.
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Při provozu hal bude docházet ke vzniku odpadních vod dešťových, které vzhledem k funkci
odvodňované plochy budou znečištěny především úkapy ropných látek z OA a NA, proto pro
plošné zasakování je uzpůsobena skladba parkovacích ploch:
 polovegetační tvárnice typ CSB-I, CBS-II, tl.80 mm
 kladecí vrstva tl. 30 mm (4 - 8 mm)
 nosná vrstva tl. 100 mm - drcené kamenivo (8 – 16 mm)
 roznášecí vrstva tl. 100 mm - drcené kamenivo (16 – 32 mm)
 pískové loţe tl. 100 mm
 fólie proti ropným produktům
 pískové loţe tl. 100 mm
 roznášecí vrstva tl. 150 mm – drcené kamenivo (32 – 64 mm)
 zhutnělá pláň Edef2= min. 45 MPa (o min. sklonu 3%)
Pro plošné zasakování bude uzpůsobena skladba těchto parkovacích ploch (jak je uvedeno),
případné uniklé ropné látky z OA zachytí fólie proti ropným produktům. Komunikace a
plochy vyuţívané NA není moţné uzpůsobit pro plošné zasakování z důvodu předepsané
únosnosti skladby povrchu. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k návrhu gravitačního
odvodnění dešťovými kanalizacemi. Vpusti, které svádí vodu z parkovacích ploch nákladních
kamionů, jsou zaústěny do větví dešťové kanalizace, na kterých jsou usazeny LAPOLy.
Při 50 mm sráţce a propustnosti místních zemin 10-5 m/s (dle IGP) dojde k úplnému zásaku
sráţky po 1 hod a 24 minutách.
Z hlediska správné funkce čistícího a vsakovacího zařízení a tedy kvality vypouštěných vod je
nutná pravidelná kontrola kvality vody na výtoku z odlučovače ropných látek, pravidelné
odkalování sedimentačního prostoru v retenční nádrţi, pravidelné odkalování odlučovače kalu
v odlučovači ropných látek, pravidelná kontrola funkčnosti sorpčního filtru.
Při údrţbě ORL musí být dodrţovány bezpečnostní předpisy vzhledem ke koncentraci par
z odloučených ropných látek.
Vsakováním do vhodného půdního horninového prostředí dochází ke zvýšení kvality
sráţkových vod filtrací půdou, zvýšení půdní vlhkosti a v období s intenzívní sráţkovou
činností je moţné částečné zvýšení HPV. Pokud budou vsakovací objekty umístěny
v nedostatečné vzdálenosti od stávajících či nově vybudovaných objektů mohou způsobit
jejich podmáčení a vlhkost.
Negativní ovlivnění podzemních vod během běţného provozu z hlediska kvality (tzn.
znečištění závadnými látkami) se vzhledem k navrţeným opatřením při odvádění sráţkových
vod nepředpokládá. Můţe k němu dojít především v havarijním případě či nesprávném
provozu a údrţbě čistících zařízení.
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze při dodržení navržených opatření hodnotit
jako akceptovatelné.
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D.5 Vlivy na půdu
Realizací záměru dojde k vynětí ze ZPF v rozsahu cca 15 ha. Dotčené pozemky jsou vedeny
v katastru nemovitostí jako orná půda. Zájmové území se nachází zčásti v povodí
Habartického potoka a podle výskytu půdních jednotek se v navrhované lokalitě nachází
půdy s horší bonitní třídou, která vznikla důsledkem četnosti nepravidelného vodného reţimu
závislého na sráţkách v povodí. Jedná se o půdy ve IV. a V. bonitní třídě ochrany, tj. půdy
velmi nízké kvality (p.č.1688/11 – 22213, 25113, 25014 a p.č.1684/4 - BPEJ 22213).
Záměr má být realizován ve schválené průmyslové zóně Přestanov - Chabařovice.
Pozemky byly dosud intenzivně zemědělsky vyuţívány. Skrývka ornice bude umístěna v
severovýchodní části areálu. Celou realizaci je nutno vhodně načasovat, tzn. mimo období
hnízdění (mimo duben aţ červenec) a kompenzovat vhodnými náhradními opatřeními.
(Tejrovský)
Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa a nenachází se ani v ochranném
pásmu lesa.
Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za akceptovatelný.

D.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. Realizací
záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací základů pro halu CVS
a halu CVA. Záměr leţí mimo dobývací prostory a chráněná loţisková území.
Vliv záměru ţádný významný.
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroj lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

D.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Posuzovaný záměr neleţí na území přírodních parků ani na ţádném zvláště chráněném
území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní
památka) dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na řešené území nezasahují ţádné registrované významné krajinné prvky ani prvky
územního systému ekologické stability (jsou ale v ochranném pásmu).
Součástí zpracované Dokumentace je biologické hodnocení (Příloha H.4.).
Na základě zjištěných druhů je nutné poţádat o udělení výjimky podle §56 zákona
č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu zásahu do biotopu, či
populace zvláště chráněného druhu, neboť dojde k ovlivnění populace těchto druhů v daném
území, pro následující druhy:
druh
čolek obecný
blatnice skvrnitá

kategorie

důvod

silně ohroţený druh

migrační trasa zasahující do lokality
záboru

silně ohroţený druh

migrační trasa zasahující do lokality
záboru

orgán ochrany
přírody
KU UK
KU UK
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kuňka obecná
ropucha obecná
skokan štíhlý
ještěrka ţivorodá
střevlík zlatitý

silně ohroţený druh
ohroţený druh
silně ohroţený druh
silně ohroţený druh
kriticky ohroţený
druh

migrační trasa zasahující do lokality
záboru
migrační trasa zasahující do lokality
záboru
migrační trasa zasahující do lokality
záboru
plošně rozšířený druh
plošně rozšířený druh v celé lokalitě
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KU UK
KU UK
KU UK
KU UK
KU UK

Mapa migračních tras obojţivelníků

V případě realizace záměru, při němţ dojde k záboru v předmětném biotopu při okraji silnice
Přestanov – Chabařovice dotčeného pozemku, je nutné dodrţet opatření uvedené v kapitole
D.IV.2.
Vlivy záměru na faunu a floru lze hodnotit jako málo významné, při dodržení navržených
opatření jako akceptovatelné.
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D.8 Vlivy na krajinu
S problematikou krajiny úzce souvisí tzv. krajinný ráz. Pojem krajinný ráz zavádí zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz zde definuje jako přírodní, kulturní
a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností
sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
Sledovaný areál je umístěn v zóně určené územním plánem pro budování podobných
staveb. Je skutečností, ţe stavby tohoto typu do agrokrajinného rázu (pouze jihozápadním
směrem) tohoto typu příliš nezapadají, zásah do zdejší krajiny tedy není zcela pozitivním
jevem. Přínosným aspektem však bude kulturní ozelenění zejména obvodu areálu, které
částečně zakryje pohled na objekty. Realizace záměru nebude mít ţádný výrazný vliv na
nejbliţší významné krajinné prvky.
Protoţe se jedná o území silně antropologicky pozměněné lze tyto vlivy na krajinu považovat
za nulové.

D.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
Z hlediska moţnosti odkrytí archeologických nálezů je také nutné respektovat zákon
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči a před zahájení stavby provést povinný záchranný
archeologický průzkum. Záměr je mimo území městské památkové zóny či městské
památkové rezervace.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Ve srovnání se současným stavem ţivotního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska velikosti
a významnosti jako jediné moţné vlivy na lidské zdraví (hluk, znečištění ovzduší), faunu a
floru a půdu v posuzovaném území.
Ostatní vlivy (povrchové a podzemní vody, horninové prostředí, hmotný majetek a kulturní
památky) jsou zanedbatelné, popř. akceptovatelné.
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
moţného ohroţení ŢP.
Na základě výstupů jednotlivých vlivů, jak je popsáno v předcházející kapitole D.I, je patrné,
ţe nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti:
a) vlivy na faunu a floru – s ohledem na závěry biologického průzkumu (příloha H.4.) lze
konstatovat, ţe uvaţovaný záměr bude mít jistý vliv na přírodní společenstva v dané
lokalitě a zjištěné druhy, proto bude nutné poţádat KÚÚK o udělení výjimky podle §56
zákona č. 114/1992Sb., v platném znění.
S ohledem na moţné vlivy na flóru a faunu je nutné, aby veškeré práce prováděné při
výstavbě včetně obsluţných staveb byly prováděny s maximální opatrností a šetrností vůči
okolnímu prostředí, zejména na úrovni terénu (výskyt chráněných druhů rostlin a ţivočichů) a
aby byla důsledně dodrţena minimalizační a kompenzační opatření.
b) vlivy na vodu
Realizací záměru dojde ke změně odvodnění území především změnou uţívání (povrchu)
pozemků (změna nezpevněných ploch na zastavěné a zpevněné), dle odborného posudku
dojde tak k mírnému zrychlení odtoku z území.
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch (komunikace a parkovací prostor pro OA a NA)
a střech hal budou odvedeny dešťovou kanalizací.
Maximální odtok dešťových vod do koryta Habartického potoka bude v souladu s
vyjádřením Povodím Ohře, s.p. omezen na 25l/s.
Pro ochranu vodního toku před znečištěním bude na dešťových vodách ze zpevněných ploch
realizován (ORL) odlučovač ropných látek.
c) vlivy na ovzduší - na základě závěru autora Rozptylové studie (příloha H. 3.) lze
konstatovat, ţe ……“veškeré vypočtené imisní koncentrace (v Rozptylové studii) s velkou
rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí. Reprezentativní (roční)
přírůstky koncentrací ke stávající hodnotě pozadí v lokalitě jsou v určených referenčních
bodech cca 0,1 µg/m³ u NO2, cca 0,15 µg/m³ u CO a cca 0,2 µg/m³ u TOC.
d) vlivy na hlukovou situaci - na základě závěru autora Hlukové studie (příloha H. 3.) lze
konstatovat, ţe ……“očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve
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výpočtových bodech reprezentujících nejbliţší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické
limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční
dobu.
Takto určený vliv nedosáhne s rezervou limit, který platí pro denní dobu a který ve
vzdálených referenčních bodech nedosahuje s rezervou 50 dB.
Pro součtové hodnoty vlivu provozu+pozadí platí, ţe výsledné imise jsou pouze hodnotami
pozadí.
Vliv dopravy v souvislosti s provozem nové průmyslové zóny se s ohledem na zvýšené
intenzity dopravy, jak jsou zde uvaţovány pro rok 2015, prakticky neuplatní. Obecně je
moţno uvaţovat s příspěvkem cca 0,1 dB.
e) vlivy na půdu – Realizací záměru dojde k vynětí ze ZPF v rozsahu cca 15 ha, pozemky
jsou vedeny jako orná půda. V navrhované lokalitě se nachází půdy s horší bonitní třídou,
jedná se o půdy ve IV. a V. bonitní třídě ochrany, tj. půdy velmi nízké kvality, jejich odnětí
se řídí dle § 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb.
f) vlivy na veřejné zdraví – vlivy na zdraví obyvatelstva jsou přijatelná.
g) vliv na ostatní složky ŽP - ve všech ostatních sloţkách ŢP se vlivy záměru neuplatňují
nijak významně.
h) mezistátní (příhraniční) vlivy – v tomto případě nepřicházejí v úvahu.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohroţujících jednotlivé sloţky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
o rizika při výstavbě posuzovaného záměru,
o rizika při samotném provozu posuzovaného záměru,
Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č. 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŢP 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 ţivotního prostředí. Vzhledem
k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

D.III.1 Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
 rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů,
 rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze,
 riziko nadměrného hluku,
 riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti,
 riziko pracovních úrazů a ohroţení ţivota pracovníků.
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi
počítají. Při dodrţování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná
a nevyţadují zvláštní opatření.
Pro dobu výstavby bude zpracován Plán protihavarijních opatření. Tento plán musí splňovat
náleţitosti vyhlášky 450/2005 Sb., tzn., ţe musí obsahovat soubor opatření pro předcházení
havarijním stavům, povinnosti postupu pro hlášení havárie, zmírňování jejich následků
a likvidaci.

D.III.2 Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických
zařízení. Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost jsou stejná jako u ostatních technických
a technologických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.
Objektivní rizika se týkají ţivelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména
se můţe jednat o přívalové deště a větrné bouře atd.
Havarijní stavy obecně nelze předpokládat, spíše by se mohlo jednat o nestandardní stavy
způsobené porušením příslušných provozních a bezpečnostních předpisů. Při samotném
provozu je rizika moţno rozdělit do skupin:
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a) Řešení poţární bezpečnosti bude provedeno dle ČSN 73 0802 - Poţární
bezpečnost staveb a dalších navazujících norem.
b) Z hlediska ochrany ovzduší musí všechna instalovaná zařízení splňovat emisní
limity dle NV č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
c) V případě nakládání s chemickými látkami a přípravky podléhajícímu reţimu
zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, bude zajištěno
plnění veškerých ustanovení výše uvedených právních předpisů a vyhlášku č. 232/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Pro
jednotlivé chemické látky a chemické přípravky je nutné zajistit bezpečnostní listy
v českém jazyku ve smyslu vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný
obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění
pozdějších předpisů.
d) V oblasti provozu vodního hospodářství areálu se nepředpokládá vznik nějakých
významných havarijních rizik, které by mohly ohroţující tuto sloţku ţivotního prostředí.
Pokud se bude za provozu sklad. hal zacházet se závadnými látkami ve smyslu zákona
254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb. musí být pro toto ucelené zařízení zpracován taktéţ
funkční plán protihavarijních opatření, který bude splňovat náleţitosti vyhlášky 450/2005 Sb.
Lze předpokládat, že při dodržování závazných zákonných norem a předpisů bude vznik
havarijních a nestandardních stavů s ohrožením jednotlivých složek životního prostředí
minimalizován.
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D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na 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.
Je třeba zdůraznit, ţe všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběţné opatrnosti. Protoţe se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na ţivotní prostředí jsou zde navrhovaná kompenzační opatření jiţ
zapracována do projektové dokumentace.

D.IV.1
Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové
dokumentace
o Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby nedocházelo ke zbytečným
časovým prodlevám a výstavba probíhala plynule a po co nejkratší dobu. Tímto
postupem bude zajištěno minimální ovlivnění území prašným aerosolem, exhalacemi
a hlukem ze stavebních mechanismů i dopravní techniky.
o Při plánování zahradních úprav v novém areálu hal minimalizovat zásahy do
stávajících ekosystémů.

D.IV.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 areálu do provozu, je moţno povaţovat:
o Investor zabezpečí trvalý ekologický dozor ve všech zásadních fázích realizace
projektu s garancí naplnění opatření vyplývajících z této předloţené Dokumentace.
o Precizní provedení všech stavebních a montáţních prací, pouţívat stavební
mechanizmy v dobrém technickém stavu.
o Dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie.
o Pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údrţby a případných oprav celého
technologického celku.
o Stavební práce při výstavbě areálu provádět pouze ve dne v době od 7.00 do 21.00
hodin.
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
o řádnou technologickou přípravu,
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o učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v ţádném případě nemohlo dojít
ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru,
o dodrţovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!),
o běţnou údrţbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní
skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše
k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů staveniště vybavit
potřebným mnoţstvím sorbetů ropných látek (DN 1 Adsodan Plus, CHEZACARB
etc.),
o veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.
Opatření na úseku ovzduší

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

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost:
o účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností,
o vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení omezením doby
nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou tvorbou překáţek šíření hluku
pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky,
o vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře pouţít i na příjezdových trasách.
Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební
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technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.
Pro zabránění šíření emisí hluku a přenosu vibrací do konstrukcí i pro zabránění šíření hluku
do venkovního prostoru je nutné dodrţet následující opatření:
(Citace H.3. str. 17)
o potrubní rozvody budou od VZT jednotky odděleny pryţovými vloţkami,
o VZT jednotka i potrubí na závěsech budou podloţeny gumou,
o do potrubních rozvodů budou vřazeny kulisové (respektive buňkové) tlumiče hluku
k zamezení šíření hluku od ventilátorů do jednotlivých místností i do venkovního
prostoru,
o rychlosti proudění vzduchu a distribuční elementy budou zvoleny tak, aby proudění
vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk,
o pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vţdy obaleno minerální
vatou, začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací,
o mezi nosnými rámy a VZT jednotkou bude osazena rýhovaná guma,
o s ohledem na směrovou charakteristiku koncových prvků je nutné při řešení VZT
nesměrovat výdechy směrem k obytné zástavbě.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

o Jako kompenzaci za negativní ovlivnění půdy a jejího záboru je zpracovatelem
oznámení navrţeno kompenzační opatření, které spočívá ve výsadbě vhodných
rostlinných společenstev, a to zejména z důvodu posílení ekologické stability dané
lokality.
o Bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné vyuţití v rámci území.
o Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu
se zák.č. 185/2001 Sb.
o Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů
zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích
apod.).
o Před vlastní rekultivací doporučujeme odebrat vzorky pouţitelných hlín pro
agrochemický a chemický rozbor za účelem případného zapravení hnojiv podle
návrhu ozelenění ploch.
Opatření na úseku fauny a flóry

(Citace, Příloha H.4. str. 13)
o Technika a nástroje pouţívané při realizaci záměru budou před začátkem prací
očištěny s cílem zabránit rozšíření diaspor nepůvodních druhů rostlin.
o Stavební práce doporučujeme provádět v období mimo 1.4. – 31.7., kdy by mohly být
výrazně rušení ptáci v období hnízdění.
o Z důvodu předpokládaného delšího časového odstupu od provedeného biologického
průzkumu k datu zahájení stavby doporučuje zpracovatel oznámení, aby před
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zahájením prácí byl v místech výstavby proveden orientační biologický průzkum
z důvodu případného výskytu nových, dříve nezaznamenaných chráněných druhů
rostlina ţivočichů.
o Ve východní části lokality zůstane přiměřeně široký pruh bez jakékoliv zástavby,
včetně komunikací.
o Na ploše záměru směrem do zbývající části pozemku bude v celé délce vytvořen
mělký příkop s mírným sklonem po obou stranách o hloubce cca 60 cm a šířce 1 m.
o Před příkopem (směrem do předpokládaného areálu bude vytvořen ochranný val šířky
2 a více m a výšky 1 m.
o Val bude v celé délce osázen stromy a keři místní provenience (trnka, růţe šípková,
dub apod.).
o Jako vhodné doporučujeme současnou kulturu pozemku z orné půdy převést na TTP.
Tato opatření pak zaručí komunikaci zde ţijící populace střevlíků Carabus auratus s
populacemi vyskytujícími se ve směru na Chabařovice i s populací na Přestanovsku, nelze
připustit na zbývající ploše jiţ ţádné další stavební aktivity, tyto by pak vedly k vyhubení této
populace a zároveň by tak byla přerušena moţnost komunikace mezi populacemi v oblasti
Chabařovic a populacemi v oblasti Přestanova.

D.IV.3 Opatření realizovaná při provozu
o V případě, ţe bude vyprodukováno více jak 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní
rok, je investor podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinen zasílat kaţdoročně
hlášení o druzích odpadů, jejich mnoţství a způsobech nakládaní s nimi příslušnému
úřadu.
o Pro shromaţďování odpadů pouţívat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich
zneškodnění podle platné legislativy. Snaţit se o maximální recyklaci obalů, případně
umoţnit jejich vyuţití jako druhotné suroviny.
o Nově vzniklé trvale travní porosty je třeba pravidelně kosit, s četností dle schváleného
plánu peče.
o Trávníky v areálu v případě potřeby hnojit s ohledem na aktuální skutečnou potřebu
ţivin, vyvarovat se přehnojovaní.
o Preventivně minimalizovat riziko neodborně provedených aplikací přípravků
sledováním řádně provozní kázně a prováděním zásahů pouze proškolenými
pracovníky.
o Po dvou letech od výstavby provést biologický průzkum.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Ze strany zadavatele byly poskytnuty pouze ty podklady, které byly ve stadiu zadání
k dispozici. Mimo to získal zpracovatel další podklady a informace z dalších zdrojů. Při
prognózování budoucího stavu byly brány v úvahu jednak existující studie, jednak byly
provedeny vlastní propočty a odhady.
Posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí bylo zpracovatelem provedeno dle platné
legislativy. Zpracování vychází z dostupných informací o stávajícím stavu ţivotního
prostředí, ze zdrojů agentury CENIA, informací získaných od ČHMÚ, z mapových podkladů
a platných legislativních předpisů upravujících ochranu ţivotní prostředí a veřejné zdraví.
Uváděný popis záměru vychází z údajů projektu pro územní řízení. Na druhou stranu to
umoţňuje zpracovateli Dokumentace ovlivnit konečné projekční řešení vlastními podněty,
které jsou v předloţené Dokumentaci presentovány. Ve vlastním projektu se mohou objevit
změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy
na ţivotní prostředí, mohou však jiţ odráţet návrhy obsaţené ve zpracované Dokumentaci.
Při hodnocení současné a budoucí zátěţe ovzduší byl pouţit zpřesněný model firmy
IDEA-ENVI, s.r.o., Valašské Meziříčí (SYMOS´97, verze 2003).
Model je určen pro bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší ve venkovských
oblastech, v okrajových částech měst do 100 km od zdroje znečišťování ovzduší pro výpočet
látek s delší dobou setrvání v atmosféře, jako například NOx, CO.
Pro hodnocení hlukové zátěţe byl pouţit program podle programového produktu HLUK+
firem JP Soft a Enviroconsult Praha, verze 8.09 normal který byl schválen do uţívání
hlavním hygienikem České republiky a který zahrnuje i novely metodiky pro výpočet hluku
ze silniční dopravy z roku 2005.
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
V rámci zpracováváni oznámeni dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní
prostředí v platném znění se nevyskytly ţádné nedostatky nebo neurčitosti ve znalostech,
které by znemoţnily specifikovat očekávané vlivy stavby na ţivotni prostředí a obyvatelstvo.
To vše v podrobnosti odpovídající zpracovanému stupni projektové dokumentace.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
a)
Specifikace vlivů záměru na ŢP byla provedena na základě podkladů získaných od
oznamovatele, na základě vlastních zkušeností s obdobnými záměry a také na základě
výstupů a závěrů zpracovaných odborných studií. Autory těchto studií a posudků jsou
autorizované osoby, zkušení odborníci, lidé erudovaní a znalí problematiky, a tak by závěry
těchto hodnocení neměly být jiţ dále zpochybňovány, snad jen opět odborníkem na základě
doloţených a relevantních připomínek.
b)
Hodnocení vlivu hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné konstatovat,
ţe kaţdá výpočtová metodika můţe zahrnovat určité nepřesnosti. Metody pouţité jsou
vytvořeny na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně
přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Při praktickém
ověřování metod lze nalézt chybu ± 2 dB u hluku. Nutno zdůraznit, ţe jako vstupní hodnoty
pro výpočty v HS byly zadávány hodnoty maximální (EIA vţdy posuzuje nejhorší moţnou
variantu) – přesto výstupní hodnoty splňují zákonné limity.
c)
Hodnocení imisí provádí modelovými výpočty – zde je nutné konstatovat, ţe kaţdá
výpočtová metodika můţe zahrnovat určité nepřesnosti. Metody pouţité jsou vytvořeny na
základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Při praktickém ověřování metod lze
nalézt chybu do 20 % u modelování znečištění ovzduší.
d)
Rozdílné názvosloví v jednotlivých studiích a podkladových materiálech a drobné
rozdíly v názvech popisovaných lokalit - správné názvosloví je uváděno na základě konzultací
s investorem oznámení EIA, a to v textu, který není citací příslušných dílčích studií. Při
pouţití citací se pak mohou vyskytnout drobné niance v místopisech, především v popisech
lokalit. Je proto nutné, aby čtenář, pokud narazí na nejasnost v termínech, pouţil jako výchozí
a jediný správný zdroj právě příslušnou dílčí studii.
Zpracovatel tohoto oznámení se však domnívá, ţe měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na ţivotní prostředí a ţe další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloţeny)
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Co se týče variantního řešení záměru, lze v zásadě uvaţovat o dvou moţnostech:
1)
2)

Nulová varianta – varianta neprovedení záměru by znamenala ponechání
území ve stávajícím stavu.
Navrhovaná varianta - Pozemky pro navrhované území jsou v souladu
ÚPD. Jedná se o realizaci výstavby skladovacích a průmyslových hal
posuzovaného záměru dle návrhu investora v území průmyslové zóny. Popis aktivní
varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B tohoto
oznámení.

Dokumentace dle §8 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Název záměru
Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice
EUROFORM spol. s r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

F. ZÁVĚR

84/101

Dokumentace dle §8 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Název záměru
Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice
EUROFORM spol. s r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

85/101

Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, ţe dotčené území se nachází v průmyslové
zóně a svým provozem tak pro ŢP nepředstavuje zásadní problém.
Hlavními důvody pro situování záměru posuzované stavby je blízkost komunikace I/13 a dále
dálnice D8.
Lze předpokládat, ţe realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navrţených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navrţených opatření vyplývajících
z předkládané dokumentace, nepřinese významné navýšení či zhoršení současných
parametrů zátěţí vůči okolí.
Podle provedených studií a dalších shromáţděných údajů jsou však i moţné vlivy hodnocené
touto Dokumentací (na půdu, vodu, faunu a floru) shledány jako přijatelné. .
Vlivy způsobené navýšením dopravy, tj. moţné navýšení hluku a emisí byly posouzeny
odbornými studiemi, z jejichţ závěrů vyplývá, ţe moţná navýšení budou nepatrná a
nebudou překračovat zákonné limity.
Předloţená Dokumentace hodnotí jednotlivé vlivy na sloţky ŢP a veřejné zdraví a v rámci
zpracování a navrhuje i opatření, jeţ by měla vést k minimalizaci moţných negativních
vlivů. Při návrhu těchto opatření bylo vycházeno především z výstupů a závěrů
jednotlivých autorizovaných odborníků, kteří dle předloţeného zadání ve svých odborných a
dílčích studiích zhodnotili všechna moţná rizika a vlivy na předmět svého zájmu.

Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o záměr trvalý, a ţe ve většině sloţek ţivotního prostředí
se neprojevuje významně negativně, je moţné konstatovat, ţe
záměr je při splnění podmínek navrhovaných opatření
v kapitole „Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a ţivotní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti“

v dané lokalitě z hlediska vlivu na ţivotní prostředí
realizovatelný.
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Předmětem předkládané Dokumentace je posouzení moţných vlivů záměru výstavby
průmyslových a skladovacích hal „Průmyslová zóna Přestanov – Chabařovice“ na jednotlivé
sloţky ŢP a veřejné zdraví.
Jedná se o výstavbu průmyslových a skladovacích hal s označením CVA průmyslová
a skladovací hala a CVS průmyslová a skladovací hala.
Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
Stavba se nachází na p.p.č 1688/11, 1688/4, v k. ú. Chabařovice, v nezastavěné části obce
v průmyslové zóně. Celková plocha záměru činí cca 15 ha, z toho:
zastavěná plocha:
33 526 m2
o hala (CVA)
14 874 m2
o hala (CVS)
18 634 m2
o vrátnice
18,0 m2
komunikace a zpevněné plochy
50 406 m2
o Počet parkovacích míst:
430 (z toho 74 NA)
zeleň
66 844 m2
Součástí záměru je vybodování odpovídajícího zázemí včetně obsluţných komunikací,
parkovišť a navazující infrastruktury.
Dotčené území je součástí průmyslové zóny, která je určena ve schváleném Územním
plánu města Chabařovice jako prostor pro skladování a výrobu (Příloha H.1).
Průmyslová zóna Přestanov o celkové rozloze 17 ha je lokalizována na okraji obce Přestanov.
Areál má dobré velmi dopravní napojení (silniční spojení s průmyslovým centrem v Ústí nad
Labem i s Teplicemi, po komunikacích I. a II. třídy - silnice I/13 a II/253, dálnice - sjezd na
dálnici D8 se nachází ve vzdálenosti 2 km od lokality průmyslové zóny.
Skladba areálu:
Hala - CVA
délka objektu
204,60 m
šířka objektu
72,70 m
výška objektu
13,70 m
zastavěná plocha
14 874 m2
Hala - CVS
délka objektu
192,70 m
šířka objektu
96,70 m
výška objektu
13,70 m
zastavěná plocha
18 634 m2
Vrátnice
délka objektu
6,0 m
zastavěná plocha
18,0 m2
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Součástí záměru bude i výstavba inţenýrských objektů, komunikací a zpevněných ploch,
zásobníků na PB a čerpací stanice LPG i MČS pohonných hmot (obě pro vysokozdviţné
vozíky)
Lze konstatovat:
Rozsah stavebních a zemních prací vyţaduje zábor půdy v ochraně ZPF, ovšem s ohledem na
fakt, ţe tato půda je v IV a V. třídě ochrany a navíc území je součástí součástí průmyslové
zóny, která je určena ve schváleném Územním plánu města Chabařovice jako prostor pro
skladování a výrobu (Příloha H.1)., lze hodnotit vliv na půdu jako málo významný
a akceptovatelný.
Celkově ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, ţe realizací předkládaného
záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelstva.
Záměr je z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstvo nevýznamný, z hlediska sociálně ekonomického se bude jednat o pozitivní přínos.
Z hlediska vlivů na ovzduší záměr nepředstavuje prokazatelné negativní ovlivnění imisní
situace v zájmovém území. Vlivy záměru na ovzduší a klima lze hodnotit jako nevýznamné.
Obdobný závěr lze formulovat i ve vztahu k hlukové zátěţi. Záměr není spojen s provozem
ţádného zdroje hluku, který by mohl výrazněji změnit akustické poměry v zájmovém území.
Vlivy záměru na hlukovou situaci lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
K ovlivnění povrchové a podzemní vody dojde, a to v určitých směrech, odvodněním celého
území dojde k mírnému zvýšenému mnoţství odváděných vod, avšak při dodrţování všech
norem a technologické kázni nebude docházet k negativnímu ovlivnění povrchových a
podzemních vod. Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako
akceptovatelné.
Jak vyplývá z provedeného biologického průzkumu, v lokalitě výstavby byly zjištěny zvláště
chráněné druhů ţivočichů.
Na základě zjištěných druhů je nutné poţádat o udělení výjimky podle §56 zákona
č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu zásahu do biotopu, či
populace zvláště chráněného druhu, neboť dojde k ovlivnění populace těchto druhů v daném
území, pro následující druhy uvedené v kapitole D.7. V případě realizace záměru při níţ
dojde k záboru v předmětném biotopu při okraji silnice Přestanov – Chabařovice dotčeného
pozemku je nutné dodrţet opatření uvedené v kapitole D.IV.2.
Vlivy záměru na faunu a floru lze hodnotit jako málo významné, při dodržení navržených
opatření jako akceptovatelné.
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H.1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace.

H.2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyţadováno dle §45i odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

H.3.

Ing. Josef Talavašek: Rozptylová a Hluková studie, Prosinec 2010

H.4.

Vít Tejrovský: Základní inventarizační přírodovědný průzkum
PŘESTANOV – PRUMYSLOVÁ ZÓNA VI/ 2010

H.5.

Hydrotechnické posouzení Ţdírského potoka (Zpracoval AZ Consul, spol.
s r.o., Ing. Zbyněk Novák, leden/2010

Dílčí studie a posudky

Dokumentace dle §8 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.
Název záměru
Průmyslová zóna Přestanov - Chabařovice
EUROFORM spol. s r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb. – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,731 411 700
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

92/101

H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací dokumentace
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H.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyţadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.
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Právní předpisy a normy:


















Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost).
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku.
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Přehled zkratek
AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
R ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ČOV
EO
ULK
KÚÚK
PD
ŢP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
ZP
RD
RS
HS
k.ú
č.p.
MČS
LPG

Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální územní systém ekologické stability
regionální územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
čistírna odpadních vod
ekvivalentní obyvatelé
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
ţivotní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ekvivalentní obyvatel
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné loţiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohroţený) ohroţený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
zemní plyn
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
místní čerpací stanice
Liquefied petroleum gas
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Zpracovatel
Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, Okruţní 314, Meziboří – drţitel autorizace č. 1522/243/OPVŢP/99
Environmentální a ekologické sluţby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
E-mail: info@ees-servis.cz

28. 01 .2011
…………………………………………
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
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H.3.

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

Základní inventarizační
přírodovědný průzkum –
Bc. Vít Tejrovský, VI. / 2010
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H.5.

HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ
ŢDÍRSKÉHO POTOKA
AZ CONSUL, spol s r.o. leden / 2010
Vypracoval Ing. Zbyněk Novák

