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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
Datum:           18. 11. 2014                                  
Jednací číslo:        3636/ZPZ/2014 
Vyřizuje/linka:       Ing. Zuzana Wurstová / 148 
E-mail:  wurstova.z@kr-ustecky.cz 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně 
některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní prost ředí) ve 

znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen zákon).  

Identifika ční údaje: 

Název: „Multifunk ční zábavní centrum s restaurací a hotelem“ 

Charakter zám ěru:  

Předmětem záměru oznamovatele je výstavba nového zábavního centra, jehož součástí 
je restaurace a ubytování krátkodobého charakteru. Stavba je členěna na vlastní objekt 
zábavního centra, komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy a ostatní objekty, 
venkovní rozvod kanalizace, vody, plynu a nízkého napětí. Objekt je navržen ze 
skeletového nosného systému s cihelným výplňovým zdivem, třípodlažní, 
nepodsklepený, o půdorysu členitého obdélníka, zastřešen sedlovou střechou. Objekt 
bude vytápěn samostatnou nezávislou otopnou soustavou s vlastním zdrojem tepla o 
celkovém výkonu min. 885 kW. Odpadní vody ze sociálních zařízení v jednotlivých 
objektech budou svedeny splaškovou kanalizací do nové, lokální ČOV. Dešťové vody ze 
střech a komunikací budou svedeny dešťovou kanalizací do navržené retenční nádrže 
sloužící zároveň jako požární nádrž. Přepad bude veden do zasakovacího lože. Stavba 
bude napojena novým sjezdem ze stávajícího kruhového objezdu na výjezdu z dálnice 
D8 směr Dráždany. 

Kapacita (rozsah) zám ěru: 

Zastavěná plocha objektů je 3 183,4 m2, obestavěný prostor 39 283 m3, kapacita parkoviště 
135 parkovacích stání pro osobní automobily. Maximální trvalý zábor půdy ze ZPF je 8840 
m2. 

Umíst ění záměru:     

kraj: Ústecký 
obec:    Libouchec 
k.ú.: Knínice u Libouchce 

Zahájení zám ěru: 

předpokládaný termín zahájení výstavby – 4/2015 
přepokládaný termín zahájení provozu – 6/2016  

Oznamovatel:   ARENGA s.r.o., Ladova 389/10, 772 00 Olomouc 

IČ: 25900137 
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Závěr:  

Záměr „Multifunkční zábavní centrum s restaurací a hotelem“ (ULK896) naplňuje dikci bodu 
10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s 
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. Dle § 7 zákona bylo 
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv 
na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu 
dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 

„Multifunk ční zábavní centrum s restaurací a hotelem“ 

   nemá významný vliv na životní prostředí a nebude  posuzován podle citovaného 
zákona. 

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, 
týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které 
zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro 
které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10 odst. 4 a 5 zákona).  

Požadavky závěru zjišťovacího řízení: 

1. Plánované odlučovače ropných látek na odstavných a manipulačních plochách budou 
vybaveny dostatečným akumulačním prostorem umožňujícím odloučení splavenin. 
Provoz bude prováděn dle pokynů výrobce a budou zajištěny roční servisní prohlídky.  

2. Povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů bude pravomocně 
projednáno před vydáním územního rozhodnutí. 

3. Pro navazující vodoprávní řízení bude vypracováno hydrogeologické posouzení 
navržené likvidace odpadních vod řízeným zasakováním a navržené zásobování 
areálu z vodního zdroje.  

4. Provést kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných 
staveb.  

ODŮVODNĚNÍ 
S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů 
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a 
zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na 
životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.  

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující 
dotčené uzemní samosprávné celky a dotčené správní úřady: 

Krajský ú řad Ústeckého kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zásadním problémem z pohledu působnosti ochrany 
životního prostředí je zábor biotopu zvláště chráněných druhů, zejména u střevlíka zlatitého. 
Povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů tak požadujeme projednat před 
vydáním územního rozhodnutí (požadavek č. 2). 

Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení další připomínky a 
nepožaduje další posouzení záměru podle zákona. 

Rada Ústeckého kraje   

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení požaduje provést posouzení záměru podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stanovisko příslušného úřadu: Ústecký kraj využil svého práva vyjádřit se ve zjišťovacím 
řízení dle § 6 odst. 6 zákona. Vyjádření Ústeckého kraje však neobsahuje žádné informace, 
které by bylo vhodné uvést do dokumentace ve smyslu § 7 odst. 1 zákona. Požadavek 
Ústeckého kraje, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, neobsahuje žádné důvody, s nimiž by se mohl krajský úřad 
konkrétně vypořádat. Krajský úřad se proto při vypořádávání tohoto požadavku omezuje na 
konstatování, že v průběhu zjišťovacího řízení nebylo zjištěno, že záměr má významný vliv 
na životní prostředí. 

Obec Libouchec  

Obec Libouchec se k předloženému oznámení v zákonem stanovené lhůtě nevyjádřila. 

Magistrát m ěsta Ústí nad Labem, odbor životního prost ředí 

Z hlediska ochrany vod – konstatuje, že záměr je možný za předpokladu splnění 
následujících podmínek: 

- Navržená likvidace odpadních vod společně se srážkovými vodami řízeným 
zasakováním a navržené zásobování areálu z vodního zdroje je technicky možné za 
předpokladu kladného vyjádření hydrogeologa.   

- Likvidace odpadních vod, odběr podzemních vod a převod srážkových vod jsou 
vodními díly, které povoluje Magistrát a je nezbytné je předem projednat se správcem 
povodí, tj. Povodím Ohře.  

- Plánované odlučovače ropných látek na odstavných a manipulačních plochách budou 
vybaveny dostatečným akumulačním prostorem umožňujícím odloučení splavenin. 
Provoz bude prováděn dle pokynů výrobce a budou zajištěny roční servisní prohlídky.  

- Vodoprávní úřad nepovažuje za vodní díla areálovou splaškovou kanalizaci (před 
ČOV), dešťovou areálovou kanalizaci vč. odlučovačů před retenční nádrží a vodovod 
zásobující areál z navrženého vodního zdroje.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – bude podána žádost o udělení souhlasu 
s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – konstatuje, že záměr bude mít vliv na krajinný ráz, 
který bude projednáván v samostatném správním řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).  

Z hlediska ostatních zájmů ochrany přírody v působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 
nejsou k oznámení další připomínky a další posuzování dle zákona není požadováno.   

Stanovisko příslušného úřadu: podmínka zpracování hydrogeologického posouzení pro 
navazující vodoprávní řízení je uložena pod bodem č. 3 a podmínka na dostatečnou 
akumulační kapacitu pro odlučovače ropných látek pod bodem č. 1. Další uvedené 
požadavky z hlediska ochrany vod, ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu 
vyplývají s příslušných složkových zákonů a budou řešeny během navazujících správních 
řízení a není je tak třeba ukládat v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.   

Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Lab em 

Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření konstatuje, že v blízkosti předmětného záměru 
probíhá výstavba Vědeckotechnického parku Nupharo. Kumulativní působení hluku tohoto 
záměru by mohlo podstatně ovlivnit akustickou situaci u nejbližších chráněných obytných 
staveb. Rovněž z hlediska znečištění ovzduší je nutné zahrnout kumulativní vlivy provozu 
Nuhparo parku v Rozptylové studii. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba aktualizovat 
a doplnit Hlukovou a Rozptylovou studii tak, aby byla předmětná lokalita posouzena 
komplexně.   

Dne 19. 11. 2014 bylo oznámení doplněno o požadavek Krajské hygienické stanice, tj. o 
hlukové a imisní posouzení. Z hlediska imisního posouzení kumulativních vlivů záměrů v této 
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lokalitě by nemělo dojít k překročení imisních limitů. Hluk z provozu záměru při kumulaci 
s ostatními záměry v okolí by neměl překročit hygienické limity.  Je nutností provést kontrolní 
měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb.  

Česká inspekce životního prost ředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - ČIŽP požaduje do závěru zjišťovacího řízení 
zapracovat následující požadavky: 

− Pro potřeby územního řízení bude doložen souhlas dle § 12 odst. 2 ZOPK; 

− Pro potřeby územního řízení budou doloženy pravomocné výjimky udělené dle § 56 
ZOPK; 

− Při zahájení přípravných prací bude zajištěn biologický dozor odborně způsobilou 
osobou a oprávněnou osobou, která bude průběžně provádět záchranné transfery 
živočichů ohrožených touto činností. O provedených transferech bude veden písemný 
deník, který bude při případných kontrolách předložen k nahlédnutí. 

− Bude zajištěna realizace a plnění navržených zmírňujících a kompenzačních opatření 
vyplývajících z přiloženého biologického průzkumu. 

Z hlediska ochrany vod – ČIŽP upozorňuje, že nakládání s vodami musí být realizováno na 
základě povolení příslušného vodoprávního úřadu. S ohledem na způsob vypouštění 
odpadních vod je nutné vypracovat hydrogeologický posudek, zda je navržené řešení v dané 
lokalitě z pohledu ochrany podzemních vod možné.  

Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že za předpokladu naplnění 
výše uvedených požadavků nemá k tomuto oznámení další připomínky a nepožaduje 
posouzení záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovisko příslušného úřadu: uvedené požadavky vyplývající z § 12 a § 56 ZOPK musí 
oznamovatel plnit obligatorně a není třeba je ukládat v podmínkách závěru zjišťovacího 
řízení. Doporučená zmírňující a kompenzační opatření uvedená v biologickém hodnocení 
společně s požadavkem na zajištění biologického dozoru budou upřesněna a stanovena v 
rozhodnutí o povolení výjimek podrobně na základě projednání (pokud budou výjimky 
povoleny).     

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. – Stop tunel ům, o.s. 

Ve svém vyjádření upozorňuje, že lokalita je vedena jako trvalý travní porost kde je záměr 
umístěn do středu komplexu luk a lad ohraničeném tělesem dálnice s nájezdy, železnicí a 
místní komunikací k obci Žďárek. Toto centrální umístění napříč loukou vede k fragmentaci 
plochy resp. k rozdělení na dvě části. V souvislosti s výskytem kriticky ohroženého druhu 
střevlíka zlatitého a dalších ohrožených organizmů požaduje plné posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí dle zákona. V dokumentaci požaduje vyhodnotit umístění zábavního centra 
v jiné části obchodně průmyslové zóny tak, aby kromě nezbytného záboru půdy nebyly luční 
biotopy fragmentovány s ohledem na výskyt chráněných druhů bezobratlých živočichů i 
obratlovců.  Dále je požadováno detailně vyhodnotit kumulativní vlivy ostatních plánovaných 
či již realizovaných záměrů v nejbližším a širším okolí v souvislosti s výskytem střevlíka 
zlatitého.  

Stanovisko příslušného úřadu: z hlediska umístění stavby v rámci dotčeného pozemku je 
navržena optimální varianta, neboť je zástavba přilehlá ke kruhovému objezdu a komunikaci, 
která je z hlediska migrace střevlíků významně limitující barierou. Jiné varianty umístění 
v centrální části pozemku by byly z hlediska fragmentace lučních biotopů méně přijatelné. 
Záměr nelze umístit na jiném pozemku, než je ve vlastnictví investora.  

Oznamovatel provedl v dostatečném předstihu před zpracováním oznámení průzkum 
zaměřený na entomologii, na jehož základě bylo doporučeno ponechat podstatnou část 
parcely jako původní luční biotop. Takto ponechaná nezastavěná plocha zamezí úplné 
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fragmentaci či izolaci částí biotopů v území v případě budoucích dalších investičních záměrů 
na okolních pozemcích. Zároveň je tak zachována možnost migrace živočichů nejen podél 
železniční tratě a v souvisejícím porostu (přirozený migrační koridor), ale zároveň i přes část 
této nezastavěné parcely. V rámci dalších opatření je navrženo umístění sedimentační 
nádrže, která bude technicky řešená tak, aby byla využitelná pro živočichy, například 
obojživelníky. Současně je navržena v rámci kompenzačních opatření povinnost majitele 
pozemku, aby vhodnými managementovými zásahy udržoval luční společenstva na současné 
úrovni a zamezil např. zarůstání nebo jiným projevům sukcese.   

Výskyt střevlíka zlatitého je v rámci mikroregionu na okolních lokalitách relativně hojný, 
stabilní a potvrzený dlouhodobým sledováním. Trvalý zábor části biotopu související se 
samotnou stavbou je bezesporu negativním faktorem. Pro minimalizaci negativních dopadů 
byla navržena příslušná kompenzační opatření, která budou dále prověřena v řízení o 
povolení výjimek ze zákazů, kde bude tato problematika řešena podrobně. Výsledek řízení 
ve věci povolení výjimek ze zákazů obecně nelze předjímat, ovšem u tohoto záměru bude 
zřejmě relativně obtížné prokázat převahu jiného veřejného zájmu nad ochranou zvláště 
chráněných druhů. S ohledem na výše uvedené a na velikost záboru dotčeného biotopu byl 
vyhodnocen vliv jako akceptovatelný resp. únosný. Požadované detailní vyhodnocení 
kumulativních vlivů ostatních plánovaných či již realizovaných záměrů v nejbližším a širším 
okolí v souvislosti s výskytem střevlíka zlatitého by v tomto případě nevedlo k odlišným 
závěrům.            

Ing. Vladimír R ůžička 

Po seznámení se s podklady ve svém vyjádření konstatuje, že realizace záměru je v rozporu 
s ustanoveními § 50, 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V lokalitě bylo 
zjištěno 13 druhů zvláště chráněných živočichů a 3 druhy cévnatých rostlin zařazené do 
červeného seznamu. Dále je realizace v rozporu s § 12 cit. zákona, neboť výstavbou dojde 
k negativnímu narušení krajinného rázu. Z hlediska převahy veřejného zájmu nelze ve 
prospěch záměru argumentovat vytvořením pracovních míst či provozováním hazardních her. 
Z tohoto důvodu se zamýšleným záměrem nesouhlasí a požaduje další posuzování, ve 
kterém je nutné záměr vyhodnotit jako nerealizovatelný.    

Stanovisko příslušného úřadu: na základě výsledků biologického průzkumu a provedeného 
hodnocení může realizace záměru potenciálně ohrozit biotop 5 zvláště chráněných druhů 
obratlovců a 2 druhů bezobratlých. Pro veškeré identifikované zvláště chráněné druhy má 
investor pro potřeby územního řízení povinnost doložit platné výjimky vydávané dle výše 
uvedeného § 56 ZOPK ze zákazu stanovených § 50 odst. 1 a 2 ZOPK. Výsledek řízení ve 
věci povolení výjimek ze zákazů obecně nelze předjímat, ovšem lze souhlasit, že u tohoto 
záměru bude zřejmě relativně obtížné prokázat převahu jiného veřejného zájmu nad 
ochranou zvláště chráněných druhů.  

Na základě provedeného hodnocení dle kritérií stanovených v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (kapitola D.2.6. oznámení), nepředstavuje 
navrhovaný záměr významný zásah do hodnot krajinného rázu. Pro realizaci záměru bude 
nutné pro vyloučení výše uvedeného rozporu doložit souhlas se zásahem do krajinného rázu. 
Příslušným orgánem této ochrany je Magistrát města Ústí nad Labem.    

POUČENÍ 
Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 
zvláštních předpisů. 

 
Ing. Radek Braum 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
Rozdělovník:  
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 


